
 

 

  

การศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลโดยใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF EGO IDENTITY AND PROFESSIONAL IDENTITY 
IN NURSING STUDENTS THROUGH GROUP COUNSELING PROGRAM 

 

สินาพร วิทยาวนิชชยั  

บณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

การศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาลโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 

สินาพร วิทยาวนิชชยั  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาประยกุต์  

สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF EGO IDENTITY AND PROFESSIONAL 
IDENTITY IN NURSING STUDENTS THROUGH GROUP COUNSELING 

PROGRAM 
 

SINAPORN WITHAYAVANITCHAI 
 

A Dissertation Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Psychology)  

INSTITUTE OF RESEARCH IN BEHAVIORAL SCIENCE Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 
 

 
 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลโดยใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ของ 
สินาพร วิทยาวนิชชยั 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาประยกุต์ 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชชูม) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัศรา ประเสริฐสนิ) 

.............................................. กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี โยเหลา) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ 

ผู้ วิจยั สินาพร วิทยาวนิชชยั 
ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชชูม  

  
การศกึษานีม้ีจดุมุง่หมาย 1) เพ่ือศกึษาลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่ง

ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 2) เพ่ือสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่
เ พ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  3) เ พ่ือ
เปรียบเทียบอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาลในระยะก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบ
วดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง จ านวน 16 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุ่มละ 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) อตัลกัษณ์แห่งตนของนักศกึษา
พยาบาล ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 2) โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีการบูรณาการทฤษฏีและเทคนิคการให้
ค าปรึกษามาใช้ในการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบวิเคราะห์สมัพันธภาพระหว่างบุคคล ใช้เวลาการให้ค าปรึกษารวม 12 ชั่วโมง 3) อตัลกัษณ์
แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลอง ระยะหลงัการทดลองสงูกว่าระยะก่อนการ
ทดลองและกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีผลท าให้อตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 
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The aim of this study is as follows: (1) to examine characteristics and 

components of ego identity and professional identity among nursing students; (2) to 
create a group counseling program that promoted ego identity and professional identity 
among nursing students; (3) to compare ego identity and professional identity between 
the experimental group and the control group. The research instruments included ego 
identity scales, professional identity scales and a group counseling program. The sample 
group consisted of sixteen people, then split into groups of eight (an experimental group 
and a control group). The results showed that there were five components of ego identity, 
five related to professional identity, and twelve hours of counseling with integrated Person-
Centered Therapy, Reality Therapy and Transactional Analysis into each identity 
development, which was confirmed by the value of 0.05, meaning that the experimental 
group scored higher than before, and did better than the control group. This strongly 
suggests that group counseling made positive changes in ego identity and professional 
identity among nursing students. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
อตัลกัษณ์แห่งตน (Ego Identity) เป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ภายในบุคคล เกิด

จากการท่ีบคุคลรู้จกัตนเอง และยอมรับตนเอง เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามท่ีสงัคมและ
วฒันธรรมก าหนด ซึ่งการรับรู้ ความสามารถความต้องการของตนสอดคล้องกบัสงัคมและคนรอบ
ข้าง จะท าให้บุคคลเกิดความมัน่ใจในตนเอง และสามารถท าทุกอย่างได้ดีตามมาตรฐานของ
ตนเองและสงัคมไปพร้อมกนั (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ ดจุเดือน พันธุมนาวิน, 2538) บุคคลท่ี
มีอตัลกัษณ์แห่งตนสงูจะสง่ผลให้มีทศันคติท่ีดีต่อโลกและตนเอง สามารถแก้ไขวิกฤตต่างๆ ท่ีผา่น
เ ข้ามาใน ชี วิต ไ ด้ ดี  (Slugoski, Marcia, & Koopman, 1984) อิ ริคสัน  (Erikson, 1968) ใ ห้
ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตน  เป็นลักษณะเฉพาะตัวท่ีเกิดจากการผสานระหว่างลกัษณะ
ภายในเฉพาะของบุคคล และลกัษณะภายนอกท่ีได้รับจากประสบการณ์สงัคม เจฟฟร่ี (Jeffrey, 
1985) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์แห่งตน คือ ความรู้สกึนึกคิดท่ีเก่ียวกบัตวัตนและการแสดงออก
ในรูปแบบของพฤติกรรม ซึ่งอตัลกัษณ์แห่งตนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขบั ความสามารถ 
ความเช่ือ และการปรับตวัของบคุคล เมื่อบคุคลพบกบัความขดัแย้งท าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการ
ปรับตวัและบุคลิกภาพขึน้ หากบุคคลนัน้สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ไปในทางบวกก็จะสง่เสริมให้
บุคคลนัน้สามารถค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ (Marcia, 1980) บุคคลท่ีค้นหาอตั
ลกัษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ จะมีความเป็นตวัของตวัเอง แสดงออกได้อย่างอิสระ และมีการ
ยอมรับตนเองสงู (Rice, 1996) มีอดุมการณ์ของตนเอง สามารถตกลงใจแน่วแน่ใจการเลือกอาชีพ  
(ปรีชา ธรรมา, 2548) และการค้นหาอตัลกัษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์นัน้ยังเป็นองค์ประกอบท่ี
จ าเป็นส าหรับการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพอีกด้วย (Hermansen, 1987) นอกจากนีอ้ตัลกัษณ์
แห่งตนยังเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ เพราะเป็นปัจจยัท่ีท าให้
บคุคลมีความรู้ความเข้าใจตอ่ตนเอง ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลมาจากเจตคติ พฤติกรรม นิสยั ความเช่ือ 
และความคิดของแต่ละบคุคล องค์ประกอบเหล่านีท้ าให้บุคคลรู้จกัตนเองและมองเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง น าไปสูก่ารตดัสินใจในการเลือกอาชีพ และการแสดงบทบาททางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
(Bulei & Dinu, 2013) 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) เกิดขึน้จากความรู้ความเข้าใจของบุคคล
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ีเฉพาะเจาะจงร่วมกนั และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในอาชีพ (Carlsen, Hermansen, & Vrale, 1984) อิริคสนั 
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(Erikson, 1968) ให้ความหมายว่า อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ เป็นความรู้สึกของตนเองท่ีได้จากการ
รับรู้บทบาทในงานท่ีท า แมนด์ซคั (Mandzuk, 1994) ให้ความหมายว่า อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ คือ 
ความผกูพนัท่ีบคุคลได้แสดงออกซึ่งคา่นิยมและมาตรฐานวิชาชีพท่ีตนเลือก โดยความเป็นวิชาชีพ
นัน้มีรากฐานอยู่บนหลกัการ ทฤษฎี และข้อตกลงร่วมกันในวิชาชีพ มีการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะ เพ่ือให้สมาชิกมีความสามารถเชิงสมรรถนะ สามารถให้บริการแก่ผู้ รับบริการได้ตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพ่ือปกป้องผู้ รับบริการ (Kolb, 
Rubin, & McIntyre, 1979) 

เมื่อกล่าวถึงความเป็นวิชาชีพ วิชาชีพพยาบาลถือเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีมีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อสงัคม เพราะเป็นวิชาชีพท่ีช่วยบ าบัดทุกข์และความเจ็บป่วย ในวิชาชีพพยาบาลอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพมีความส าคญัตอ่ความมัน่คงของวิชาชีพ การมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพท่ีดีส่งผลดี
ต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของวิชาชีพ ท าให้เป็นท่ีรู้จกั ได้รับการสนนัสนุนร่วมมือ ได้รับความไว้วางใจตอ่
ผู้ รับบริการ และส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (Ohlen & Segesten, 1998) อตัลกัษณ์ของ
วิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลวิชาชีพ และตระหนกั
ถึงคุณค่าของตนในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลท่ีมีอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูจะสามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างถกูต้องตามบทบาททางวิชาชีพ และท าให้การให้การพยาบาลมีคณุภาพ สว่น
พยาบาลท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพต ่าจะรู้สกึไมเ่ห็นคณุคา่ในวิชาชีพ และอาจมีผลตอ่การตดัสินใจ
ออกจาก วิชา ชีพไ ด้  (Yu, Hui, Li, Shu, & Xiao, 2014) อัตลักษณ์ทาง วิชา ชีพจึ ง เ ป็นคุณ
ลกัษณะเฉพาะในเชิงวิชาชีพของพยาบาลท่ีมีความส าคญั ท าให้พยาบาลมีความมัน่คงสม ่าเสมอ
ในการแสดงออกตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ตระหนกัรู้วา่ตนเองเป็นบคุคลท่ีมีความสามารถ 
(Competent) ในบทบาทนัน้ และมีความรู้สึกผูกพันต่อวิชาชีพ (Leddy & Pepper, 1993) โดย
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางวิชาชีพจะเกิดขึน้ตลอดชีวิตของพยาบาล ทัง้ก่อนเข้าเรียน
พยาบาล ระหวา่งการศกึษา หลงัจากส าเร็จการศกึษา และด าเนินตอ่ไปตลอดอาชีพ โดยช่วงเวลา
ท่ีส าคัญท่ีสุดคือช่วงเวลาท่ีก าลังเป็นนักศึกษาพยาบาล (Johnson, Cowin, Wilson, & Young, 
2012) 

นักศึกษาพยาบาลแม้ยังไม่ได้เป็นพยาบาลอย่างเต็มตวั แต่อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลก็เหมือนกับพยาบาลวิชาชีพ ทัง้ความรู้สกึนึกคิด การรับรู้บทบาทวา่ตนเองเป็น
พยาบาลวิชาชีพ ท าให้การแสดงพฤติกรรมเป็นไปตามคณุลกัษณะเฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ  
นกัศกึษาพยาบาลท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูจะมีความสขุในการเรียนและการฝึกปฏิบตัิ และเมื่อ
ส าเร็จการศกึษาจะเป็นพยาบาลท่ีมีคณุภาพ ส่วนนักศึกษาพยาบาลท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพต ่า
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จะท าให้มีโอกาสเลิกเรียน หรือเมื่อส าเร็จการศกึษาแล้วก็ออกจากวิชาชีพ (Yu et al., 2014) ซึ่งอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลจะเกิดขึน้ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมในช่วงการ
เรียนพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล (Leddy & Pepper, 
1993) ช่วงเวลานีน้กัศกึษาจะได้เรียนรู้บรรทดัฐาน คา่นิยม พฤติกรรม ทศันคติ และวฒันธรรมของ
อาชีพ จากการปฎิสมัพันธ์กับพยาบาลวิชาชีพ และจากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Carlsen et al., 1984) การเรียนรู้จากตวัแบบท่ีประสบความส าเร็จหรือการได้รับข้อมลูในเชิงบวก
จากพยาบาลท่ีมีประสบการณ์จะส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจและภมูิใจในตนเอง 
(Glass & Walter, 2000)  ซึ่ งจะช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของพยาบาลในอนาคต 
(Fagermoen, 1997) และเป็นการเตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงจากนกัศกึษาสูพ่ยาบาล
วิชาชีพ (Cook, Gilmer, & Bess, 2003) 

ก่อนท่ีนักศึกษาพยาบาลจะส าเร็จการศึกษาและเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นพยาบาล
วิชาชีพ อัตลักษณ์ทางวิชาชีพจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวเมื่อนักศึกษาได้สัมผัส
ประสบการณ์ทางคลินิกและความเป็นจริงในการท างาน (Coster et al.) การท่ีนักศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบในการดูแลชีวิตผู้ ป่วย ต้องพบกับสภาพบรรยากาศของหอผู้ ป่วยท่ีมีภาพของความ
เจ็บป่วย และความทกุข์ทรมาน การฝึกทกัษะตา่งๆ ท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อน ซึ่งนกัศกึษาพยาบาล
มกัพบว่าประสบการณ์ในการท างานไม่สอดคล้องกับอดุมคติทางวิชาชีพของตนและท าให้เกิด
ความเครียด (MacIntosh, 2003) จากการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลยัท่ีมีระดบัความเครียดสงู หมดก าลงัใจ รู้สึกอยู่ภายใต้ความกดดนั มีความคบัข้องใจ 
และความวิตกกังวล (Beck & Srivastava, 1991) น าไปสู่ปัญหาทางสขุภาพจิตและอาจมีผลต่อ
การตดัสินใจออกจากวิชาชีพพยาบาลได้ (Watson et al., 2008) การมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพจะ
ช่วยลดระดบัความเครียดของนักศึกษาพยาบาล เน่ืองจากการมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพจะท าให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับตวั และตดัสินใจ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ตา่งๆ ได้ดี (Sun, Gao, Yang, Zang, & Wang, 2016) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเป็นสิ่งส าคัญ 
โดยวิธีการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลพบวา่มีหลายวิธีการ ซึ่งกระบวนการให้ค าปรึกษา
กลุ่มเป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิผล คอเรย์ (Corey, 2012) ได้กล่าวไว้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการค้นหา
ศกัยภาพในตนและก่อให้เกิดความงอกงาม โดยสง่เสริมให้ผู้รับค าปรึกษามีการตระหนกัรู้ในตนเอง
เพ่ือแก้ไขปัญหา และมุ่งหาหนทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิดใจรับฟังและยอมรับซึ่งกนั
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และกันภายในกลุ่ม โดยจากการศึกษาท่ีผ่านมามีการน ากระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มมาใช้ใน
การพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพรวมถึงตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง เช่น การศึกษา
ของดาราณี พฤกษยาชีวะ (2548) ท่ีศึกษาอัตลักษณ์แห่งความส าเร็จในการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนอาชีวศิลปศกึษาด้วยการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง การศกึษาของจนัทร์เพ็ญ ทศันียสกลุชยั (2548) ท่ีศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี และการศึกษาของอัศนีย์ ณ. คีรี (2558) ท่ี
ศกึษาผลของการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นชาวเขาเผา่กระเหร่ียง 
ซึ่งการศกึษาเหลา่นีม้ีการน าแนวคิดทฤษฏีมาใช้แตกตา่งกนั 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาล ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Therapy) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) ทฤษฎีการวิเคราะห์
สมัพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิค
การให้ค าปรึกษาตามองค์ประกอบท่ีต้องการพฒันา เพ่ือให้มีความสอดคล้อง ครอบคลมุ และเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุดในการช่วยให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยจะ
ท าการศึกษาวา่อตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลมีลกัษณะและ
องค์ประกอบอย่างไรบ้าง และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะมีรูปแบบอย่างไร และสามารถสามารถพัฒนาอตั
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้มากน้อยเพียงใด โดยผล
การศกึษาครัง้นีจ้ะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศกึษาพยาบาลในสถานศกึษา และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีพัฒนาขึน้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ให้ค าปรึกษาหรืออาจารย์สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา หรือน าเทคนิคการให้ค าปรึกษามาประยกุต์ใช้ในการให้
ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันานกัศกึษาตอ่ไป 
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ค าถามการวจิัย 
1. อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีลักษณะและ

องค์ประกอบใดบ้าง 
2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แหง่ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ

ของนกัศกึษาพยาบาลควรเป็นอย่างไร 
3. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้มากน้อยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ

ของนกัศกึษาพยาบาล 
2. เพ่ือสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์

ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
3. เพ่ือเปรียบเทียบอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่และกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ความส าคัญของการวจิัย 
ความส าคัญทางทฤษฎี 
1. ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในบริบทของสงัคมไทยเก่ียวกับลกัษณะและองค์ประกอบท่ี

ส าคญัของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ว่ามีลกัษณะและ
องค์ประกอบอย่างไร และทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการพฒันาอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักศึกษา
พยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ 

2. ท าให้ได้เคร่ืองมือคือแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล โดยพฒันามาจากองค์ประกอบท่ีได้จากแนวคิดทฤษฎีและการสมัภาษณ์เชิงลกึ ซึ่งผา่น
การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือว่าสามารถน ามาใช้วดัอตัลกัษณ์วดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้ 

3. ท าให้ได้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล โดยการพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีการบรู
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ณาการทฤษฎีและเทคนิคทางด้านการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลในแตล่ะองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้
ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล หรือ
สนใจน าไปศกึษาตอ่ในนกัศกึษาพยาบาลท่ีอยู่ในบริบทอ่ืนๆ ตอ่ไป 

ความส าคัญทางปฏิบัติ 
1. ผลการศึกษาครัง้นี เ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและนักศึกษาพยาบาลในการ

พัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ โดยการใช้แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและแบบ
วดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพท่ีผู้ วิจยัพัฒนาขึน้เป็นเคร่ืองมือในการวดัระดบัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพ และสามารถน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลในสถานศกึษาได้ 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แหง่ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลมีการบูรณาการทฤษฏีและเทคนิคการให้ค าปรึกษามาใช้ ในการพัฒนา
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งผู้ ให้
ค าปรึกษาหรืออาจารย์พยาบาลสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษา หรือน าเทคนิคการให้ค าปรึกษามาประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
พฒันานกัศกึษาพยาบาลตอ่ไป 

ขอบเขตของการวจิัย 
ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ผู้ วิจัยใ ช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) 

ประกอบด้วยการวิจัยแบบส ารวจตามล าดบั (Exploratory Design: Instrument Development 
Model) ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell & Plano, 2011) และการวิจยักึ่ง
ทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - Group Pretest 
Posttest Design 

ผู้ วิจยัได้แบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ

ของนักศึกษาพยาบาล 
ค้นหาความหมาย องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ ศึกษา

ด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูโดย
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ 
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมี
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คณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี ได้แก่ มีทกัษะในการปฏิบตัิวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริการ ชอบ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน จ านวน 5 คน ผู้ให้ข้อมลูรอง คือ พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล จ านวน 5 
คน โดยท าการสมัภาษณ์จนได้ข้อมลูท่ีอ่ิมตัว (Data Saturation) ก าหนดประเด็นการสมัภาษณ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสร้างกรอบการสัมภาษณ์เบือ้งต้น ตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง
เหมาะสมของข้อค าถาม น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกมาสรุป วิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบ
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณะทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และน าผลท่ี
ได้ไปสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณ ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้คา่ดชันี
ความสอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เ พ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกบัเนือ้หา จากนัน้น าแบบวดัไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษาพยาบาลมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน หาค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 450 คน ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบและยืนยนั 
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ผู้ วิจัยสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล โดยน าองค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย 
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้ วิจัยน าแนวคิด
ทฤษฎี เทคนิคตา่งๆ ของการให้ค าปรึกษาท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาในแต่
ละครัง้มาใช้ น าร่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของโปรแกรม
การให้ค าปรึกษา โดยผู้ เช่ียวชาญท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
เพ่ือพิจารณาด้านความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ด้านเนือ้หาขัน้ตอนกระบวนการ และด้าน
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ ผู้ วิจัยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) และเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 จากนัน้
ผู้ วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้โปรแกรมมีความสมบรูณ์ขึน้ และน า
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยท าการทดลองทกุกระบวนการของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และเนือ้หา จากนัน้น า
ข้อบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ผู้ วิ จั ย ใ ช้ กา ร วิจั ยกึ่ ง ทดลอง  (Quasi – Experimental Designs) รู ป แบบ  Non-
Randomized Control - Group  Pretest Posttest Design (อรพินทร์ ชูชม, 2552) เพ่ือศึกษาผล
ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน 
เปรียบเทียบในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลงัการทดลอง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีหลกัสตูรภาษาไทยท่ี

ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีบณัฑิตส าเร็จการศกึษาแล้ว
จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ มหาวิทยาลยัคริสเตียน มหาวิทยาลยัชินวตัร 
มหาวิทยาลยัปทมุธานี มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วิทยาเขตวชัรพล มหาวิทยาลยั
สยาม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 
จ านวน 4,495 คน 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะท่ี 1  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต

ลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informant) คือ นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั

เอกชนในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ข้อมลู สะท้อนความ
คิดเห็นท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้  

ผู้ ให้ข้อมูลรอง คือ อาจารย์พยาบาล และ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน ท่ีเป็นผู้ ท่ีมี
คณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ มมุมองต่างๆ 
เก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลได้ มีขัน้ตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล 
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ผู้ วิจยัเลือกท าการเลือกผู้ให้ข้อมลูรองคืออาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

2. วิจัยท าการติดต่อผู้ ให้ข้อมลูเพ่ือแนะน าตวั ชีแ้จงวตัถุประสงค์ และความส าคญัของ
การวิจัยนี ้เมื่อผู้ ให้ข้อมลูตกลงให้การสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยท าการนัดมายวนัเวลาและสถานท่ีในการ
สมัภาษณ์ 

3. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลรองเป็นรายบุคคล จนได้ลักษณะและ
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และข้อมลูมี
ความอ่ิมตวั (Data saturation) คือมีประเดน็ท่ีซ า้กนัของข้อมลู ผู้ วิจยัจึงยตุิการสมัภาษณ์ 

4. ผู้ วิจยัให้อาจารย์พยาบาลเลือกนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีคณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาล
ท่ีดี ได้แก่ ได้แก่ มีความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิวิชาชีพพยาบาล มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน มี
จิตบริการให้การบริการด้วยใจ มีระเบียบวินัยในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ มีคณุธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดแูลผู้ป่วย จ านวน 5 คน เป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกั โดยเป็นผู้ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ มมุมองตา่งๆ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพได้ 

5. ผู้ วิจัยติดต่อผู้ ให้ข้อมูลท่ีผ่านการคัดเลือกดังกล่าว และท าการแนะแนะตัว ชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ และความส าคญัของการวิจยั และสอบถามความสมคัรใจและเต็มใจในการเป็นผู้ ให้
ข้อมลูหลกั เมื่อผู้ให้ข้อมลูตกลง ผู้ วิจยัท าการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีในการสมัภาษณ์ 

6. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลักเป็นรายบุคคล โดยแต่ละคนจะ
ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึจนข้อมลูถึงจดุอ่ิมตวั คือไมม่ีข้อมลูหรือมมุมองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก ผู้ วิจยั
จึงยตุิการสมัภาษณ์ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ผู้ วิจัยน าผลจากการวิจยัระยะท่ี 1 มาสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเบือ้งต้น 
จากนัน้น าแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลไปทดลองใช้ 
(Try Out) กบักลุม่นกัศกึษาท่ีคล้ายกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 100 คน จากนัน้น าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลูจากนกัศกึษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 450 คน 

ระยะท่ี 2 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่ง

ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผู้ วิจัยท าการพัฒนาโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มและเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของโปรแกรมในด้าน
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ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์ เนือ้หาขัน้ตอนกระบวนการ และแนวคิดทฤษฎีเทคนิคท่ีน ามาใช้ 
จากนัน้น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักศึกษาท่ีคล้ายกับกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยทดลองทกุกระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุ่มทัง้ 12 ครัง้ ครัง้ละ 30 
นาที  

ระยะท่ี 3 
กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศกึษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัเอกชน 1 แห่ง ซึ่ง

ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 เน่ืองจากเป็นชัน้ปีท่ีเร่ิมได้ท าการสวม
บทบาทของวิชาชีพพยาบาลจากกการได้ฝึกปฏิบตัิจริง ซึ่งท าให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 เป็นชัน้ปีท่ีเกิด
การเรียนรู้และมีการพัฒนาอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพ (Johnson et al., 2012) โดยมีคณุสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีผู้ วิจยัก าหนด ได้แก่ 1. เป็นผู้ ท่ีมีคะแนนจากแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพอยู่ในระดบัต ่ากวา่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุจ านวนกลุม่
ละ 8 คน 2. เป็นผู้ ท่ีมีความสมคัรใจเข้าร่วมการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพฒันาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลจนเสร็จสิน้การทดลอง 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั

ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีดงันี ้
ระยะท่ี 1 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาลกัษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง

วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 2 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีดงันี ้

 อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 
1. ความเป็นตวัของตวัเอง 
2. การรู้จกัตนเอง 
3. วฒุิภาวะทางอารมณ์ 
4. การตัง้เป้าหมายในชีวิต 
5. สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
1. ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
2. จิตอาสา 



 11 

  

3. จิตบริการ 
4. ระเบียบวินยั 
5. คณุธรรมจริยธรรม 

ระยะท่ี 3 ตัวแปรท่ีใช้เปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

1. ตวัแปรจัดกระท า คือ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

2. ตวัแปรตาม คือ  - อตัลกัษณ์แห่งตน  
   - อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
นิยามศัพท์เฉพาะนีผู้้ วิจัยได้มาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

น ามาให้นิยามเป็นนิยามศพัท์เฉพาะ ดงันี ้
อัตลักษณ์แห่งตน หมายถึง ความสามารถในการการรู้จกั เข้าใจ และยอมรับตนเองทัง้

ในด้านบวกและในด้านลบ รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตน มีการตัง้เป้าหมายในการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง สามารถควบคมุอารมณ์ สร้างสมัพนัธภาพและปรับตวัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเก่ียวกับการเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ การตระหนกัรู้ในตนเองเก่ียวกบับทบาททางวิชาชีพ การมีทกัษะ ความรับผิดชอบ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 
และชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

นิยามเชงิปฏิบัติการ 
นิยามเชิงปฏิบัติการนีผู้้ วิจัยได้มาจากการศึกษาวิจัยและน ามาให้นิยามเป็นนิยามเชิง

ปฏิบตัิการ ดงันี ้
อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะท่ีดีของนกัศกึษา

พยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเป็นตวัของตวัเอง รู้จักเข้าใจและยอมรับตนเอง 
มี เป้าหมายในการด าเนินชี วิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1. ความเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความมัน่ใจในตนเอง 
เช่ือมัน่ในความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไม่หวัน่ไหวไปกบัสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  

2. การรู้จักตนเอง หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเก่ียวกับลกัษณะนิสยั
และคณุสมบัติของตนทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้
แม้ว่าตนจะมีจดุอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีตอ่ตนและน ามาแก้ไขปรัง
ปรุงตนเอง  

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของ
ตนเอง รู้จกัจดัการกบัอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
สามารถผอ่นคลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลเพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม  

4. การตัง้เป้าหมายในชีวิต หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนเองให้
ความส าคญัและปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในอนาคต การจัดล าดบัความส าคญัของเป้าหมายของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย  

5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลสามารถติดตอ่สื่อสาร
กบัผู้ อ่ืนด้วยความเป็นมิตร สามารถปรับตวักบัคนท่ีไมคุ่้นเคย มีการสื่อสารกบัผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 

อัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษา
พยาบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ ให้การบริการด้วยใจ มีความ
ความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ความรู้และทักษะทางวชิาชีพ หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรู้ท่ีถกูต้อง
ในหลกัทฤษฎีและหลกัการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล 

2. จติอาสา หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและ
สงัคมอย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่สว่นตน ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนอย่างมีน า้ใจเอือ้
อาทรด้วยความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสุขพ้นจาก
ความทกุข์ 
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3. จติบริการ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใสใ่นการดแูล
ผู้ ป่วย มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษา
ท่าทางอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ  

4. ระเบียบวินัย  หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตัง้ใจ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมั่นคง
หนกัแน่นไมย่อมแพ้ตอ่อปุสรรคหรือสิ่งท่ีมากระทบ  

5. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ ให้การดแูล
ผู้ ป่วยด้วยความเสมอภาคยตุิธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทดัฐานของวิชาชีพ
พยาบาล การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ ป่วย และการรักษาความลบั  

แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลพฒันามาจาก
ผลการวิจัยเชิงคณุภาพกับการซึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลางน้อย น้อยท่ีสดุ ข้อค าถามมีทัง้
ข้อค าถามทางบวกและข้อค าถามทางลบ การให้ค าแนนข้อค าถามทางบวก ให้คะแนน  5 คะแนน
ส าหรับค าตอบมากท่ีสดุ ถึง 1 คะแนนส าหรับค าตอบน้อยท่ีสดุ สว่นข้อค าถามทางลบให้คะแนน 5 
คะแนนส าหรับค าตอบน้อยท่ีสดุ ถึง 1 คะแนนส าหรับค าตอบมากท่ีสดุ คิดคะแนนอตัลกัษณ์แห่ง
ตนโดยรวมคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน เป็นคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีได้คะแนนรวมสงูแสดงถึงการมีอตัลกัษณ์แห่งตนสงูกว่านักศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 
และคิดคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เป็น
คะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล นกัศกึษาท่ีได้คะแนนรวมสงูแสดงถึงการมีอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูกวา่นกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

 
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง

วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง แบบแผนในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในด้านความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม โดยมุ่งให้นักศึกษา
พยาบาลรู้จกั เข้าใจตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ มีการตัง้เป้าหมายใน
ชีวิต รู้จักสร้างสมัพันธภาพกับผู้ อ่ืน และตระหนักรู้ในตนเองเก่ียวกับบทบาททางวิชาชีพ ความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ มีจิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่นีใ้ช้เวลาด าเนินการกลุม่จ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 
สปัดาห์ละ 6 ครัง้ จ านวน 2 สปัดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษาทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง ซึ่งผู้ วิจยัผสมผสาน
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ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาคณุลกัษณะหรือองค์ประกอบย่อยของอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคล
เป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยผู้ วิจัยน าเทคนิคจากทฤษฎีนี ้ได้แก่ เทคนิคการ
ฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิคการถาม เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการ
ให้ก าลงัใจ และเทคนิคการสรุป มาใช้เป็นเทคนิคพืน้ฐานในการผสมผสานกับเทคนิคจากทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาอ่ืนในการให้ค าปรึกษากลุ่มแตล่ะครัง้ และผู้ วิจัยน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่
แบบบคุคลเป็นศนูย์กลางมาใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนในองค์ประกอบด้านการรู้จกัตนเอง 
ความเป็นตวัของตวัเอง และการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านจิตอาสา จิต
บริการ คณุธรรมจริยธรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality 
Therapy) น ามาใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนในองค์ประกอบด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ การ
ตัง้เป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านความรู้และทกัษะ
ทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล 
(Transactional Analysis) น ามาใ ช้ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนในองค์ประกอบด้าน
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพ และ
เทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกได้
ปฏิสมัพนัธ์กนัในการแสดงความรู้สกึ ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ก าลงัใจและช่วยเหลือ
กัน ให้สมาชิกได้ส ารวจตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาตน
จากการเข้าร่วมกลุม่ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เร่ิมต้น ผู้ วิจัยสร้างสมัพันธภาพโดยการพูดคุย ทักทาย ให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย 
เกิดความไว้วางใจ และเปิดเผยตนเอง อนัจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมลูกันอย่างลึกซึง้ภายใน
กลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ ผู้ วิจยัเร่ิมด าเนินการตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีก าหนดในแตล่ะครัง้
โดยผู้ วิจยัจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกได้ส ารวจตนเอง เห็นถึงความส าคขัองการพฒันาอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในแตล่ะด้าน พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สกึอย่างเปิดเผย และ
วางแผนในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพร่วมกนั 

3. ขัน้สรุป ผู้ วิจัยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้พูดคยุกนัในกลุ่ม และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ เพ่ือให้สมาชิกได้สรุปประเด็นส าคญัในการพูดคยุ และได้
จดัระบบความคิดของตนเองในการเข้าร่วมการกลุม่แตล่ะครัง้ และได้แลกเปลี่ยนความรู้สกึร่วมกนั



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลโดยใช้การให้ค าปรึกษากลุม่ ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอรายละเอียดตามหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

1.1 อตัลกัษณ์แห่งตน (Ego Identity) 
1.1.1 ความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตน 
1.1.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตน 

1.1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน (Psychosicial 
Development) 

1.1.2.2 ทฤษฎีสถานะทางอตัลกัษณ์แห่งตนของมาร์เซีย (Identity Status 
Theory) 

1.1.2.3 ทฤษฎีอตัลกัษณ์ของบคุคลของสไตรเกอร์ (Identity Theory) 
1.1.3 องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตน 
1.1.4 แนวทางการวดัและประเมินอตัลกัษณ์แห่งตน 
1.1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตน 

1.2 อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) 
1.2.1 ความหมายของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 
1.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นวิชาชีพ 
1.2.3 ความหมายของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล 
1.2.4 องค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
1.2.5 แนวคิดเ ก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา

พยาบาล 
1.2.6 แนวทางการวัดและประเมินอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา

พยาบาล 
1.2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 
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2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.2 จดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.3 กระบวนการการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
2.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2.4.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality 
Therapy) 

2.4.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered 
Therapy) 

2.4.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional 
Analysis) 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่และทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพพยาบาล 

3.1 ความเป็นมาของวิชาชีพพยาบาล 
3.2 เอกลกัษณ์ของวิชาชีพพยาบาล 
3.3 จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยัระยะท่ี 1 
5. กรอบแนวคิดในการวิจยัระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3  
6. แผนภมูิแสดงการวิจยั 
7. สมมติฐานการวิจยั 
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1. เอกสารและงานวจิยัเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชพีของ
นักศึกษาพยาบาล 

1.1 อัตลักษณ์แห่งตน 
1.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตน (Ego Identity) 
อิริคสัน (Erikson, 1968) ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตน หมายถึง ลักษณะ

เฉพาะตวัท่ีเกิดจากการผสานระหว่างลกัษณะภายในเฉพาะของบุคคล และลกัษณะภายนอกท่ี
ได้รับจากประสบการณ์สังคม ความสามารถเข้าใจตนเอง ก าหนดชีวิตของตนเองตาม
ความสามารถและความเช่ือ 

มาร์เซีย (Marcia, 1980) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์แห่งตน คือลกัษณะโครงสร้าง
แห่งตน (Self-Structure) เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในตัวบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ 
ความสามารถ ความเช่ือและการปรับตวัของบุคคล ถ้าพัฒนาการโครงสร้างแห่งตนดีจะมีความ
เป็นตวัของตวัเอง รู้ถึงความเหมือนและความต่างของตนกบัผู้ อ่ืน ถ้าพัฒนาการโครงสร้างแห่งตน
ไมด่ีจะท าให้เกิดความสบัสนในใจตนเองและอาศยัสิ่งภายนอกมาช่วยประเมินตน 

ออฟเฟอ ร์  ออสตรอฟ และ  โฮ เ วิ ร์ด  (Offer, Ostrov, & Howard, 1981) ส รุป
ความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตนว่าเป็นการท่ีบคุคลมีความเข้าใจต่อตนเองและผู้ อ่ืน และเรียนรู้
ว่าจะเช่ือมความสัมพันธ์กับคนอ่ืนขณะท่ีต้องการความเป็นตวัของตวัเองและอิสระ โดยอาศยั
ประสบการณ์จากกระบวนการทางสงัคม และวฒันธรรมในวยัเดก็ 

แฟรกเจอร์ และ แฟดิแมน (Frager & Jame, 1984) สรุปความหมายของอตัลกัษณ์
แห่งตนวา่ อตัลกัษณ์แห่งตนเป็นการให้คณุคา่และการฝึกความอดทน สร้างจากพืน้ฐานทางสงัคม 
และการสนบัสนนุจากคนรอบข้าง มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคม 

เจฟฟร่ี (Jeffrey, 1985) ให้ความหมายว่า อตัลกัษณ์แห่งตน คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ี
เก่ียวกบัตวัตนและการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรม 

ไรซ์ (Rice, 1996) ได้สรุปแนวคิดของนกัจิตวิทยาหลายท่านวา่อตัลกัษณ์แห่งตน คือ 
ผลรวมของการรับรู้วา่ตนเองเป็นอย่างไร มีบทบาททางสงัคมอย่างไร บคุคลท่ีมีความส าเร็จในการ
พัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน จะมีการยอมรับตนเองสงู และอตัลกัษณ์เกิดจากการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย เพศ สงัคม อาชีพ จริยธรรม อดุมคติและบคุลิกภาพ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน  (2538) ให้ความหมายว่า อัต
ลกัษณ์ หมายถึง โครงสร้างของบุคลิกภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการรู้จักตน การยอมรับตนว่ ามี
ลกัษณะท่ีคงท่ีและต่อเน่ืองมาตัง้แต่เด็กจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ในขณะเดียวกันบุคคลก็เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนตามท่ีสงัคมและวฒันธรรมก าหนด ซึ่งการรับรู้ ความสามารถ ความต้องการของตน
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ได้สอดคล้องกับสังคมและคนรอบข้าง ท าให้มั่นใจในตนเอง สามารถท าทุกอย่างได้ดีตาม
มาตรฐานของตนเองและสงัคมไปพร้อมกนั 

อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ (2546) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์ หมายถึงคณุสมบตัิท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของบุคคล เป็นลกัษณะท่ีท าให้สิ่งนัน้โดดเด่นและมีความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน โดย
เดิมใช้ค าว่าเอกลกัษณ์ ซึ่งหมายถึงลกัษณะเฉพาะของคนหรือสิ่งหนึ่ง ในทางสงัคมศาสตร์โดย
ปัจจบุนัความหมายนีแ้ปรเปลี่ยนไปใช้ค าวา่อตัลกัษณ์ แทนค าวา่เอกลกัษณ์ เน่ืองจากปัจเจกอาจ
มีหลายอตัลกัษณ์ได้ในขณะเดียวกนัได้ 

จากการศึกษาความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตน ผู้ วิจัยสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์แห่งตน 
หมายถึง ความสามารถในการการรู้จกั เข้าใจ และยอมรับตนเองทัง้ในด้านบวกและในด้านลบ รับรู้
บทบาทหน้าท่ีของตน มีการตัง้เป้าหมายในการด าเนินชีวิตของตนเอง สามารถควบคมุอารมณ์ 
สร้างสมัพนัธภาพและปรับตวัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

 
1.1.2 แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตน 

1.1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต สั งคมของอิ ริ ค สัน  (Psychosicial 
Development) 

อิริคสนั ก าหนดพฒันาการทางด้านจิตสงัคมออกเป็น 8 ขัน้ตอนในช่วงชีวิต ตัง้แต่
วยัแรกเกิดจนถึงวยัสงูอาย ุมีลกัษณะท่ีเป็นข้อขดัแย้งเชิงพฒันาการในแต่ละคู ่(Developmental 
Conflicts) ซึ่งจะต้องมีการพฒันาเพ่ือให้บคุคลมีโครงสร้างบคุลิกภาพอย่างมัน่คง สรุปได้ดงันี ้(ศรี
เรือน แก้วกงัวาล, 2554) 

ขัน้ท่ี 1 ความไว้วางใจกบัความสงสยัน า้ใจผู้ อ่ืน (Trust vs. Mistrust)  
โดยระยะนีเ้ป็นระยะของวยัทารกแรกเกิด ถึงหนึ่งขวบ ความไว้วางใจในบุคคล

รอบข้างเกิดจากการท่ีเด็กทารกได้รับการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานทางกายและทาง
จิตใจ เช่น ได้รับการดูด ดื่ม ลูบ คล า สัมผัส อุ้ มชู นอน เล่นเสียง เป็นต้น ทารกท่ีได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางกาย ทางอารมณ์จนรู้สึกสขุสบายตลอกเวลาและมากเกินไปจึงจะ
กลายเป็นคน”เช่ือถือไว้วางใจคนง่ายเกินไป” ส่วนทารกท่ีมักจะไม่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางกายจนเข้าขัน้ขาดแคลนนัน้ ก็มกัจะระแวงง่าย 

ขัน้ตอนท่ี 2 ความเป็นตวัของตวัเองกับความละอายใจและไม่แน่ใจ (Autonomy 
vs. Shame and Doubt) 

เป็นระยะของวยัทารกตอนปลาย โดยในช่วงนีท้ารกจะเร่ิมรู้จกัหดัควบคมุตนเอง
ในการใช้กล้ามเนือ้และประสาทสมัผสัอยากท่ีจะรู้จกั ส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบตวั และมีความอยาก
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ท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง ทารกท่ีผู้ เลีย้งดปูล่อยให้ท าอะไรก็ได้ตามใจโดยไม่เกินเลยจนเกินไปจะ
พฒันาเป็นความเป็นตวัของตวัเอง แตถ้่าทารกถกูควบคมุมากจนเกินไปจะเกิดความรู้สกึละอายใจ
ซึ่งความรู้สึกละอายใจและไม่แน่ใจนัน้ ถ้ามีมากจะท าให้ทารกมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพไป
ในทางท่ีชอบท าอะไรแบบแอบๆ ซ่อนๆ ปิดบัง จนน าไปสู่การเป็นผู้ ใหญ่ท่ีชอบท าอะไรลบัๆ ไม่
เปิดเผย 

ขัน้ตอนท่ี 3 ความคิดริเร่ิมกบัความรู้สกึผิด (Initiative vs. Guilt) 
ในระยะของวยัเด็กตอนต้น เด็กจะมีความสามารถทางกล้ามเนือ้และประสาท

สมัผสั เร่ิมมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวได้ดี เร่ิมใช้ค าพูดสื่อความได้ และเข้าใจภาษาพูดเป็น
อย่างดี เดก็จะใช้ชีวิตในแตล่ะวนัเป็นไปอย่างมีจดุมุง่หมายและตดัสินใจเดด็เดี่ยวมัน่คงกวา่เดิมมี
ความอยากเรียนรู้สิ่งท่ีอยู่รอบตวั รู้จักใช้ความคิดความฝัน และมีความคิดสร้างสรรค์ ดงันัน้เดก็ท่ี
ถูกสกัดกัน้ความคิดฝัน ห้ามไม่ให้ส ารวจสิ่งตา่งๆ และไม่ให้เลน่ จะเกิดความรู้สึกผิดและกลวัการ
ถูกลงโทษ จนอาจพัฒนาบุคลิกภาพเป็น “ความรู้สึกผิด” (Guilt personality) ดังนัน้ความพอดี
ระหว่างความคิดริเร่ิมและความรู้สกึผิด จะช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่การเป็นคนชอบสร้างสรรค์รู้จกั
คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงสิ่งท่ีกระท า และกล้าเผชิญความจริงของตนเองในชีวิต 

ขัน้ตอนท่ี 4 ระยะเอาการเอางานกบัปมด้อย (Industry vs. Inferiority) 
เป็นระยะเวลาวยัเดก็ตอนปลาย เดก็จะเร่ิมเข้าโรงเรียน จึงถือได้วา่เป็นช่วงเวลาท่ี

เด็กมีความสามารถในการควบคุมสิ่งท่ีตนเองท า เด็กจะเล่นอยู่ในจิตนาการและความคิดฝัน
น้อยลง เรียนรู้ท่ีจะเคารพระเบียบวินยัของโรงเรียนและสงัคม มีการเลน่อย่างมีกฎเกณฑ์มากย่ิงขึน้
ท าให้เดก็ต้องพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการปรับตวัตอ่ความคาดหวงัของครู พ่อแม่ และ
เพ่ือนๆ 

ขัน้ตอนท่ี  5 การพบอัตลักษณ์แห่งตนกับการไม่เข้าใจตนเอง  (Identity vs. 
Identity Diffusion) 

ในระยะนีเ้ป็นบุคคลจะอยู่ช่วงเวลาของวยัรุ่น อิริคสนัเช่ือว่า ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีมี
ความขดัแย้งมีลกัษณะวิกฤตมากกว่าช่วงอ่ืน อิริคสนัอธิบายว่า ระยะนีเ้ดก็จะละทิง้การมองภาพ
ของตนเองท่ีเป็นเด็ก เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การมองภาพของตวัเองท่ีเป็นผู้ ใหญ่ สภาพจิตท่ีถือว่ามี
ความส าคัญประการหนึ่งของวัยรุ่นในช่วงนี ้ได้แก่ การแสวงหาอัตลักษณ์แห่งตนเพ่ือท่ีจะรู้จัก
ตนเองในแง่มมุตา่งๆ เช่น ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต ปรัชญาในชีวิต อาชีพท่ี
ตนเองอยากจะท า ความถนดัเฉพาะตน เป็นต้น ในขณะเดียวกนัวยัรุ่นก็ต้องผสมผสานอตัลกัษณ์
เฉพาะตนในแง่มมุต่างๆ ให้เข้ากันกับความเป็นจริงของสิ่งรอบข้าง เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม 
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ค่านิยมของสงัคม ของกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น ดงันัน้วยัรุ่นท่ีไม่รู้จักในศกัยภาพ ความสามารถและ
คณุลกัษณะของตนดีพอสมควร ไม่สามารถผสานอตัลกัษณ์ของตนกับโครงสร้างของสงัคมจะ
กลายเป็นคนท่ีหลงลืมตนเอง และสบัสนในตนเอง วนัรุ่นเหล่านีจ้ะมีความว้าเหว่ ไม่เป็นตวัของ
ตวัเอง ขีก้งัวล ตดัสินใจไมไ่ด้ รู้สกึวา่ตนเองถกูทอดทิง้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 ความสนิทเสน่หา ความร่วมใจ แย้งกบัความเปลา่เปลี่ยว (Intimacy 
and Solidarity vs. Isolation) 

เกิดขึน้ในช่วงของวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น เมื่อสามารถพ้นวัยรุ่นมาแล้ว บุคคลจะ
รู้จักอัตลักษณ์แห่งตัวตน และพร้อมผสมผสานอัตลักษณ์ของตนกับบุคคลอ่ืน บุคคลแสวงหา
บุคลิกภาพอนัสนิทสนม แสวงหาการใช้ชีวิตคู่ครอง ระยะนีเ้ป็นช่วงชีวิตเพศแบบผู้ ใหญ่ เกิดขึน้
อย่างแท้จริง อิริคสนักล่าววา่ ผู้ ใหญ่ท่ีไมส่ามารถสร้างความรู้สึกสนิทสนมจริงจงักับผู้หนึ่งผู้ใดได้ 
จะมีความรู้สกึอ้างว้างเดียวดาย 

ขัน้ตอนท่ี 7 การบ ารุงส่งเสริมผู้ อ่ืนกับการพะวงเฉพาะตนเอง (Generativist vs. 
Self-Absorption) 

อยู่ในช่วงของวัยกลางคน บุคคลจะมีการแบ่งปัน การเผื่อแผ่ การแนะน าการ
สร้างสรรค์ทัง้ในสิ่งท่ีเป็นวตัถุและความรู้ ความคิด อิริคสนักล่าวว่า หากขาดการแบ่งปัน เผื่อแผ่
แนะน าแล้ว ผู้ใหญ่วยักลางคนจะมีบคุลิกภาพออ่นแอ และมีความสบัสนใจ คนวยักลางคนท่ีคิดถึง
แต่ตนเอง จะเป็นผู้ ท่ีเห็นแก่ตวั เป็นบุคคลท่ีชอบแสวงหาอ านาจ อาจเป็นอ านาจทางต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน หรืออ านาจทางทรัพย์สินเงินทองก็ได้ ซึ่งอิริคสนั กลา่วอีกวา่ คนเหลา่นีจ้ะมีอารมณ์
และบคุลิกภาพของตนอนัไมม่ัน่คงไว้ด้วยความใฝ่อ านาจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ขัน้ตอนท่ี 8 ความมัน่คงทางใจกบัความสิน้หวงั (Integrity vs. Despair)  
ระยะนีจ้ะเป็นวยัของผู้สงูอาย ุอิริคสนัอธิบายวา่ เมื่อด าเนินมาถึงขัน้นีแ้ล้วบคุคล

จะมีพฒันาการความรู้สกึวา่ตนได้รักระท าสิ่งตา่งๆ ท่ีควรกระท าเสร็จสิน้ตามหน้าท่ีของตนเองแล้ว 
บคุคลจะหวนกลบัไปมองย้อนไปดชีูวิตของตนเองท่ีผา่นมาด้วยความรู้สกึท่ีไมย่ึดมัน่ถือมัน่ ยอมรับ
ทัง้ความสมหวงัและผิดหวงั สามารถท าใจยอมรับชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืนอย่างท่ีเขามี เขาเป็น
และมีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ผู้ สูงอายุบางคนจะเมื่อย้อนนึกถึงอดีตอาจรู้สึกอาลยั
อาวรณ์ หรือยอมรับอดีตไม่ได้ กลวัความตายท่ีก าลงัคืบคลานเข้ามา ถ้าผู้สงูอายุคนใดรู้สกึเช่นนี ้
มากๆ จะเกิดความเศร้าสร้อยสิน้หวงั และหลีกหนีชีวิต 

จากการศกึษาทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคมของอิริคสนั ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ขัน้การ
ค้นพบอตัลกัษณ์แห่งตนเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัเน่ืองจากอยู่ในวยัท่ีมีการเปลี่ยนผา่นจากวยัรุ่นไปสูว่ยั
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ผู้ ใหญ่  ซึ่งเป็นช่วงวยัท่ีอยู่ในระดบัอดุมศึกษา นักศึกษาจะค้นพบอตัลกัษณ์แห่งตนได้จะต้องมี
ความเข้าใจตนเองรู้ความต้องการ ความถนัด ความสามรถ ทัศนคติ ค่านิยม และมีเป้าหมายใน
อนาคตท่ีชดัเจน หากนกัศกึษาค้นพบอตัลกัษณ์ของตนเองก็จะสามารถแสดงบทบาทได้ถกูต้อง มี
ทศันคติท่ีดีตอ่โลกและตนเอง สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ และเตรียมพร้อมท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายในอนาคต 

1.1.2.2 ทฤษฎีสถานะทางอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์เซีย (Identity Status 
Theory) 

มาร์เซียท่ีจดัจ าแนกสถานะทางของอตัลกัษณ์แห่งตนเป็น 4 ระดบั ดงันี ้(Marcia, 
1975) 

1. การมีความสับสนในอัตลักษณ์ ( Identity Diffusion) คือ บุคคลท่ีอาจจะมี
หรือไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญกบัภาวะวิกฤต สิ่งส าคญัคือยังไม่มีการตกลงใจทัง้ด้านอาชีพ
และด้านอดุมคติ แม้วา่พวกเขาจะมีแนวอาชีพท่ีชอบ มีลกัษณะดงันี ้(ปรีชา ธรรมา, 2548) 

1.1 รักสนกุ ไมเ่อือ้อาทรตอ่คนอ่ืน ตราบใดท่ีได้ท าสิ่งท่ีตนเองปรารถนา 
1.2 หลีกเลี่ยงวิกฤต และการเผชิญเหตกุารณ์ท่าทาย โดยการหลบหนี อาจใช้

ยาเสพติด หรือหลอกตวัเอง 
1.3 มีปัญหาทางจิต 

2. การหาอตัลกัษณ์ของตนไม่ส าเร็จและยงัต้องอาศยัแนวคิดจากผู้ อ่ืน ( Identity 
Foreclosure) คือ บคุคลท่ีไมม่ีประสบการณ์ในการเผชิญภาวะวิกฤต แตไ่ด้ตกลงใจเลือกแนวทาง
แล้ว โดยได้รับอิทธิพลจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และไม่สามารถบอกได้ว่า บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองมีอิทธิพลตอ่พวกเขาตัง้แต่เมื่อไร มีความศรัทธาต่อค าพูดของบิดามารดา เคร่งครัดตอ่
ค าสัง่สอนของบิดามารดามาก มีลกัษณะดงันี ้(ปรีชา ธรรมา, 2548) 

2.1 ดเูผินๆ มีลกัษณะเหมือนเป็นผู้มีอตัลกัษณ์แล้ว 
2.2 ไม่พิจารณาหรือสนใจคา่นิยมหรือเป้าหมายอื่นใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ี

ได้รับค าสัง่ให้ท า 
2.3 กลา่วถึงแตท่างเลือกท่ีท าให้บิดามารดาพอใจ 
2.4 ไมยื่ดหยุ่น สนใจการรักษาขนบประเพณี 
2.5 ท าตามท่ีเคยชิน 
2.6 หนีสถานการณ์ขดัแย้ง 
2.7 ชอบท าตามค าสัง่และพินอบพิเทาผู้มีอ านาจ 
2.8 ไมยื่ดหยุ่นในการตดัสินใจ 
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2.9 มีความวิตกกงัวลเลก็น้อย 
2.10 มีความภาคภมูิใจ 
2.11 มีทศันคติดีตอ่การศกึษา 
2.12 ชอบตัง้เป้าหมายท่ีเป็นไปไมไ่ด้ 
2.13 ชอบลอกเลียนแบบกลุม่เพ่ือน และผู้ ท่ีนิยมยกย่องมากเกินไป 

3.การหาอัตลักษณ์ท่ีไม่แน่นอน ( Identity Moratorium) คือ บุคคลท่ีอยู่ในช่วง
ภาวะวิกฤตท่ีก าลงัจะตกลงใจ ท าให้เกิดการตกลงใจท่ีคอ่นข้างคลมุเครือ มีลกัษณะแตกตา่งจาก
วัยรุ่นท่ีเกิดความสับสนในการหาอัตลักษณ์ตรงท่ีวัยรุ่นกลุ่มนีย้ังเห็นความส าคัญของความ
ปรารถนาดีและความคิดเห็นของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และค านึงถึงความต้องการของสงัคม 
แล้วน ามาคิดทบทวนวา่เหมาะสมกบัความสามารถของเขาหรือไม ่ วยัรุ่นท่ีอยู่ในสถานภาพนีจ้ึงอยู่
ในระหว่างการค้นหาค าตอบ แต่มีความคิดในสิ่งเหล่านัน้น้อยมาก และพร้อมท่ีจะละทิง้เมื่อมี
โอกาสท่ีดีกวา่ มีลกัษณะดงันี ้(ปรีชา ธรรมา, 2548) 

3.1 มีปัญหาท่ียงัแก้ไขไมไ่ด้ 
3.2 เป็นนกัทดลอง 
3.3 เปลี่ยนใจเร่ืองคา่นิยม 
3.4 คบเพ่ือนตา่งเพศมากและฉาบฉวย 
3.5 มีความคิดหรือการกระท าสดุขัว้ 
3.6 สนใจสขุภาพจิตของตนเอง 
3.7 ไมต้่องการให้ใครควบคมุ  
3.8 ให้ความร่วมมือแก่ผู้ อ่ืนน้อย 
3.9 วิตกกงัวลมาก 
3.10 คาดหมายกิจกรรมได้ยาก 
3.11 มีความเช่ือมัน่ต ่าในการเลือกวิชาชีพ 

4. การค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ ( Identity Achievement) คือ 
บคุคลท่ีมีประสบการณ์ในการเผชิญกบัภาวะวิกฤตและมีข้อตกลงใจแล้ว จึงมีความตัง้ใจอย่างแนว่
แน่ในการเลือกอาชีพ ยึดมัน่ในศาสนา มีความคิดอดุมการณ์ได้ด้วยตนเอง แสดงออกอย่างเป็น
อิสระ มีลกัษณะดงันี ้(ปรีชา ธรรมา, 2548) 

4.1 มีความเป็นตวัของตวัเองสงู 
4.2 มัน่คงมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
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4.3 ยอมรับตนเอง 
4.4 อาจมีคา่นิยมตา่งจากพ่อแม ่แตม่ัน่คงในตนเอง 
4.5 รู้จกัตนเอง 
4.6 ท าตามคา่นิยมและความเช่ือ 
4.7 ท างานได้ดีภายในภาวะกดดนั 
4.8 ตัง้เป้าหมายท่ีเป็นจริงได้ 
4.9 ประเมินตนเองได้ 
4.10 ยืดหยุ่นในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
4.11 ยึดมัน่ในการตดัสินใจ ไมว่า่คนอ่ืนจะคิดอย่างไร 
4.12 มีความแตกต่างน้อยระหว่างการรับรู้ของตนเองกับของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อ

ตนเอง 
4.13 มีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในทางดี 

พัฒนาการด้านอตัลกัษณ์แห่งตนจะด าเนินจากระดบั 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดบั 
ระดบั 3 มีความส าคญัมากท่ีสดุในทศันะของมาร์เซีย มาร์เซีย ค้นพบวา่ บคุคลท่ีได้แก้ปัญหาวิกฤต
แล้วจะมีความชัดเจนของอตัลกัษณ์ สามารถท างานท่ีท้าทายมากกว่าผู้ ท่ีมีความสบัสนทางอัต
ลักษณ์ ( Identity Diffusion)  บุคคลท่ี ค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์  ( Identity 
Achievement) จะมีการเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-Esteem) เปิดกว้างรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
และมีความมัน่ใจในตนเอง 

1.1.2.3 ทฤษฎีอัตลักษณ์ของบุคคลของสไตรเกอร์ (Identity Theory) 
ทฤษฎีอตัลกัษณ์ของบคุคล เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีมุ่งอธิบายพฤติกรรมตาม

บทบาทของบุคคล ทฤษฎีนีพ้ัฒนาขึน้โดยเชลดอน สไตร์เกอร์ (Sheldon Stryker) โดยมี
วตัถปุระสงค์ของทฤษฎี เพ่ืออธิบายพฤติกรรมแสดงบทบาท (Explanation of Role Behavior) ซึ่ง
เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์ระหวา่งสงัคม (Society) และตวัตน (Self) ของบคุคล โดยมี
โครงสร้างทางสงัคม (Social Structure) และการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม (Social Interaction) เป็น
ตวัก าหนดหรือควบคมุการแสดงพฤติกรรมของบคุคล โดยอาศยัข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumptions 
or Premises)  

ทฤษฎีอตัลกัษณ์ของบุคคลได้น าแนวคิดปฏิสมัพันธ์เชิงสญัลกัษณ์มาใช้ในการ
อธิบายพฤติกรรมของบคุคล โดยให้ความส าคญักบัการเลือกบทบาท โดยอธิบายวา่พฤติกรรมการ
เลือกบทบาท (Role Choice Behavior) เป็นผลท่ีเกิดจากความเด่นของอัตลักษณ์ (Identity 
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Salience) ซึ่ ง เ ป็นส่วนประกอบหนึ่งของ ตัวตน (Self) ในขณะท่ีความผูกพันต่อบทบาท 
(Commitment) ส่งผลต่อความเด่นของอัตลักษณ์ โดยมีแนวคิดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี  ้
(Stryker, 1987) 

1. ความผกูพนัตอ่บทบาท (Commitment Concept) 
สไตรเกอร์ กล่าวว่า ความผูกพันต่อบทบาทมีพืน้ฐานมาจากเครือข่าย

ความสมัพันธ์ทางสงัคมท่ีบคุคลเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยเครือขา่ยทางสงัคมท่ีมีความ
ซับซ้อน ในขณะเดียวกันแต่ละเครือข่ายก็ประกอบด้วยบุคคลท่ีด าเนินชีวิตอยู่ และมีการติดต่อ
สมัพนัธ์กนัตามต าแหน่งทางสงัคมและการปฏิบตัิตามบทบาท ความผกูพนักบัเครือขา่ยทางสงัคม
คือการท่ีสมาชิกของเครือขา่ยนัน้แสดงบทบาทของตนโดยการแสดงอตัลกัษณ์เฉพาะส าหรับเร่ือง
นัน้ การท่ีบุคคลท าตนเป็นคนแบบหนึ่งบุคคลก็มีความผกูพันท่ีต้องเป็นคนแบบนัน้ โดยการวัด
ความผกูพนัวดัได้จากการท่ีบคุคลลงทนุสละความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายกบัใครๆ ในเครือขา่ยอื่น 
เพ่ือไปมีพฤติกรรมตามแบบของเครือขา่ยท่ีตนเลือก ความผกูพันต่อบทบาทจึงเป็นสาเหตใุห้เกิด
ความเดน่ของอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หนึ่ง 

เบอร์ค และ ไรซ์ (Burke & Reitzes, 1991) ได้แบ่งหลกัพืน้ฐานของความผกูพนั
ตอ่บทบาทเป็น 2 ประเภท คือ 

1. พื ้น ฐ านความผูกพันต่อบทบาทด้ านการ รู้ คิ ด  (Cognitive Bases of 
Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ความหมายและรางวัลในเชิงบวก ตลอดจนการ
ประเมินผลได้เสียในการรักษาอตัลกัษณ์ไว้  

2. พืน้ฐานความผกูพันต่อบทบาทด้านสงัคม-อารมณ์ (Socioemotional Bases 
of Commitment) หมายถึง ความผกูพันทางใจและอารมณ์ในการรักษาอตัลกัษณ์ไว้ ซึ่งเกิดจาก
การปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ บนพืน้ฐานของอตัลกัษณ์เชิงบทบาทกบัคนเหลา่นัน้ การมีเครือขา่ยทาง
สงัคมและความสมัพนัธ์กับคนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทเป็นพืน้ฐานของความผกูพัน และช่วยให้
แสดงพฤติกรรมท่ียืนยนัอตัลกัษณ์นัน้ตอ่ไป 

สไตรเกอร์ แบ่งความผกูพนัตอ่บทบาทด้านอารมณ์และสงัคมออกเป็น 2 มิติ คือ  
1.  ค ว า ม ผู ก พั น เ ชิ ง ป ฏิ สั ม พั น ธ์  (Interactional or Extensiveness 

Commitment) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคมต่างๆ ได้
จ านวนมากจากการใช้อตัลกัษณ์หนึ่ง  



 25 

  

2. ความผกูพันเชิงอารมณ์ (Affective or Intensiveness Commitment) คือ
การท่ีบคุคลรับรู้วา่เครือขา่งทางสงัคมท่ีตนเก่ียวข้องมีความส าคญัทางจิตใจท่ีลกึซึง้ตอ่อตัลักษณท่ี
ตนได้เลือกใช้ 

2. ความเดน่ของอตัลกัษณ์ (Identity Salience) 
ตวัตนของบคุคลประกอบด้วยชดุของอตัลกัษณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัจ านวนมาก

ตามบทบาทต่างๆ ท่ีตนครอบครองอยู่ ซึ่งอตัลกัษณ์มีคณุสมบตัิ 2 ประการคือ 1. การท่ีบุคคลอ่ืน
มอบต าแหน่งอนัใดอนัหนึ่งทางสงัคมให้ตวัเรา และ 2. ตวัเรายอมรับต าแหน่งท่ีบุคคลอ่ืนมอบให้ 
(Stryker, 1987) อตัลกัษณ์จึงเป็นการรู้คิดเก่ียวกบัตนเองท่ีเก่ียวกบับทบาทและต าแหน่งในระบบ
ความสมัพันธ์ทางสงัคมของบุคคล และอตัลกัษณ์ของบุคคลจะผนัแปรไปตามความเด่นท่ีถกูจดั
วางตามล าดบัความเด่น (Salience Hierarchy) ซึ่งความเด่นของอตัลกัษณ์อนัใดจะถูกน ามาใช้
หรือไมข่ึน้อยู่กบัความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ตา่งๆ การเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
จึงสะท้อนให้เห็นถึงต าแหน่งความเดน่ของอตัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทนัน้ๆ 

3. พฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role Choice Behavior) 
พฤติกรรมการเลือกบทบาท เป็นพฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกตามอตัลกัษณ์ท่ีมี

ความเด่นท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ พฤติกรรมการเลือกบทบาทเป็นผลลพัธ์ของความเด่นของอตั
ลกัษณ์ตามบทบาทท่ีบุคคลเลือกและแสดงออกมา เรียกว่าพฤติกรรมปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
(Role Performance) โดยบุคคลประเมินตนเองและบุคคลส าคญั (Significant Others) จึงแสดง
พฤติกรรม ซึ่งกระบวนการประเมินนีส้ะท้อนถึงคณุคา่ในตนเองเก่ียวกบับทบาทเฉพาะของบคุคล 
(Role-Specific Self-Esteem) โดยการปฏิบัติตนตามบทบาทจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
ขึน้อยู่กบัการให้ความส าคญักบัความเดน่ของอตัลกัษณ์ 

จากการศึกษาทฤษฎีอตัลกัษณ์ของบคุคล ผู้ วิจัยสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์ของบคุคล
เป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลกัษณ์
ระหวา่งบคุคลกบัสงัคม ซึ่งท าให้เกิดจาการถ่ายทอดความคิด และการได้ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
บทบาท เช่น การท่ีนักศกึษาพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล จะท าให้นกัศึกษาได้ประเมิน
ตนเอง และประเมินโดยบคุคลส าคญั ได้แก่ ผู้สอน พยาบาลวิชาชีพ หรือกลุม่เพ่ือน ซึ่งการประเมิน
นีจ้ะสะท้อนกลับให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในบทบาท ซึ่งเป็นความรู้สึกเป็นปมเด่นใน
บทบาท ความรู้สกึนีจ้ะท าให้อตัลกัษณ์ตามบทบาทของนกัศกึษาสงูขึน้ 
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1.1.3 องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน 
มาร์เซีย (Marcia, 1975) แบ่งอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความมัน่ใจ
ท่ีจะตดัสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้อง มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ดี 

2. ด้านการรู้จกัตนเอง หมายถึง ความรู้สกึนึกคิด เจตคติ การรับรู้ในทกุ ๆ ด้านท่ี
มีตอ่ตนเอง เก่ียวกบัลกัษณะนิสยัและคณุสมบตัิของตน ทัง้ในด้านบวกและในด้านลบ  

3. ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง ลกัษณะเป็นผู้ ท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ 
และความต้องการของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมมีอารมณ์ท่ีมัน่คง 

4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต หมายถึง ความมุง่หมายท่ีจะกระท าเพ่ือบรรลผุล
ตามท่ีตัง้ใจ ด้วยความมุ่งมัน่ และความพยายามเพ่ือให้ประสบความส าเร็จโดยมีเป้าหมายอย่าง
ชดัเจน  

5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล หมายถึง การมีปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน การเลือก
คบเพ่ือน ความคุ้นเคยสนิทสนมระหวา่งกนั การท างานร่วมกนั การปรับตวักบัคนท่ีไมคุ่้นเคย  

เบนเนียน และ อาดมัส์ (Bennion & Adams, 1986) แบ่งอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 
2 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านมโนคติสว่นบคุคล (Ideological) ประกอบด้วย การประกอบอาชีพ ศาสนา 
การเมือง และปรัชญาแนวคิดในการด าเนินชีวิต 

2. ด้านการติดต่อสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ประกอบด้วย การคบ
เพ่ือนตา่งเพศ การคบเพ่ือน บทบาททางเพศ และการพกัผอ่นหย่อนใจ 

จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) แบ่งองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์แห่งตน 
เป็น 7 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ด้านความพึงพอใจและยอมรับในร่างกายและลกัษณะท่าทาง คือความพึง
พอใจในรูปร่าง มัน่ใจในบุคลิกภาพของตนเอง การแต่งกายอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมถกู
กาลเทศะ และแสกงออกอย่างเหมาะสม 

2. ด้านความพึงพอใจและการปรับตวัเร่ืองเพศ คือ การท่ีบุคคลสามารถสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีเหมาะสมกบัเพ่ือนตา่งเพศ ท าตามกฎระเบียบทางเพศท่ีสงัคมก าหนด มีทศันคติท่ีดี
ทางเพศของตนและเพศตรงข้ามมีคา่นิยมทางเพศท่ีเหมาะสม 
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3. ด้านความมั่นใจของตนเอง ในบริบททางสังคม ประวัติความเป็นมาและ
วฒันธรรม คือมีการนิยามตนเองจากบรรทดัฐานของครอบครัว ประเพณี วฒันธรรม  

4. ด้านความชัดเจนในความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเองผ่านบทบาทการด าเนินชีวิต 
การเปิดรับกฎ ข้อบงัคบั และแบบแผนการด าเนินชีวิต 

5. ด้านความมัน่ใจในตนเองในการตอบสนองตอ่ข้อเสนอแนะของบุคคลอ่ืน คือ
การท่ีบคุคลสามารถยอมรับตนเอง ปรับปรุงตนเองเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคนรอบข้าง 

6. ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่าของตน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ศรัทธาใน
ความสามารถของตน รู้สกึวา่ตนเองมีประโยชน์ส าหรับผู้ อ่ืน 

7. ด้านความมัน่คง และบรูณาการ คือการท่ีรู้วา่ตนเองมีความสามารถอย่างไร มี
จดุเดน่จดุด้อยอย่างไร ทราบถึงความต้องการของตนเอง และแสดงออกตอ่สงัคมอย่างเหมาะสม 

เยาวนาท สนุทร (2546) ศกึษาอตัลกัษณ์ของวยัรุ่น พบวา่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การรับรู้เวลา (Temporal perspective) หมายถึง การท่ีวยัรุ่นสามารถก าหนด
และจดัสรรเวลาท่ีผา่นไปให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ โดยมีการน าสิ่งท่ีเรียนรู้มารวบรวมแยกแยะ
และเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัได้ เพ่ือให้เกิดการกระท าท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง 

2. ความมั่นในใจตนเอง (Self certainty) หมายถึง การท่ีวัยรุ่นสามารถแสดง
ความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการคิดและการกระท า สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่าง
ถกูต้อง 

3. การเรียนรู้บทบาท (Role experimentation) หมายถึง การท่ีวยัรุ่นสามารถรับรู้ 
แยกแยะบทบาทของตนเอง และมีการแสดงบทบาทได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความเป็นจริง
และจินตนาการของตนเอง โดยท่ีวยัรุ่นต้องมีโอกาสได้ทดลองบทบาทต่างๆ และเลือกบทบาทท่ี
เหมาะสมให้กบัตนเอง ค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองและผู้ อ่ืน ตลอดจนมีความสามารถในการ
ปรับตวัได้อย่างเหมาะสม 

4. ความสามารถในการท างาน  (Apprenticeship ห รือ  Anticipation of 
achievement) หมายถึง การท่ีวัยรุ่นมีความต้องการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ โดยมีความตัง้ใจ มี
เป้าหมาย และมีการวางแผนในการท างาน กล้าท่ีจะเผชิญอปุสรรคเพ่ือความส าเร็จ 

5. การตระหนักในเพศตรงข้าม (Sexual polarization) หมายถึง การท่ีวัยรุ่น
สามารถตระหนกัรู้ในความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการท่ีจะแสดงลักษณะ
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และบทบาททางเพศของตนให้ถกูต้อง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ขณะเดียวกันก็ต้องการเป็นเพ่ือน
กบัเพศตรงข้ามและมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธ์ใกล้ชิด (Intimacy) กบัเพศตรงข้ามได้ 

6. การเป็นผู้ น าผู้ ตาม (Leader and Followship) หมายถึง การท่ีวัย รุ่นรู้จัก
อ านาจของตนเองท่ีจะเป็นผู้ น า โดยมีอุดมคติ แนวคิดท่ีสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ สามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ ขณะเดียวกนัก็สามารถเป็นผู้ตามและเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้ 

7. การมีอดุมคติยึดถือปฏิบัติ (Ideological commitment) หมายถึง การท่ีวยัรุ่น
มีแนวทางในการด าเนินชีวิต แนวทางนีเ้กิดจากอุดมคติหรือปรัชญาท่ีสั่งสมและรวบรวมจาก
ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีผา่นมาในชีวิตซึ่งจะน าทางให้เขาอยู่ในสงัคมได้ 

จนัทร์เพ็ญ ทศันียสกลุชยั (2548) ศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชนในศนูย์ฝึก
และอบรมหญิงบ้านปราณี โดยแบ่งองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ ออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การรู้จกัและเข้าใจตนเอง หมายถึง การท่ีบคุคลทราบวา่ตนเองเป็นคนอย่างไร 
มีอุปนิสัย มีความรู้สึก และมีพฤติกรรมในส่วนท่ีดีแบะไม่ดีของตนเอง และรู้จักปฏิบัติตนให้
เหมาะสมในสงัคม  

2. การยอมรับตนเอง หมายถึง การท่ีบคุคลรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเองและพึงพอใจ
ในความสามารถเท่าท่ีก าลงัของตนจะท าได้ ไมค่ิดและรู้สกึลบตอ่ตนเอง  

3. ความมัน่ใจในตนเอง หมายถึงการท่ีบคุคลกล้าคิดและท าสิ่งตา่งๆ ตามท่ีตัง้ใจ 
ไม่ลังเลในการตัดสินใจเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่กลัวความผิดพลาดและกล้าเผชิญกับความ
ผิดพลาด  

4. ความไว้วางใจตนเองและผู้ อ่ืน หมายถึงการท่ีบคุคลมีความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเอง
และผู้ อ่ืนโดยไมค่ิดระแวงหรือเป็นกงัวลในความปลอดภยัเมื่อต้องอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน  

5. ความเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง การท่ีบุคคลคิดและท ากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองโดยไมต้่องพึ่งพาผู้ อ่ืน ไมค่ล้อยตามค าสัง่ของผู้ อ่ืนโดยพิจารณาถึงเหตผุลในสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ  

6. ความคิดริเร่ิม หมายถึง การท่ีบุคคลคิดและท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองโดย
ไมต้่องพึ่งพาผู้ อ่ืน ไมค่ล้อยตามค าสัง่ของผู้ อ่ืนโดยพิจารณาถึงเหตผุลในสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ  

7. ความขยันหมัน่เพียร หมายถึงการท่ีบคุคลไม่ละเลยเอาใจใส่ตอ่การเรียนและ
การท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม รับผิดชอบ กระตือรือร้น มุ่นมัน่ท าในสิ่งท่ี
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุว่ง 

8. การมีจดุมุง่หมายในชีวิต หมายถึงการท่ีบคุคลก าหนดแนวทางท่ีตนคิดและจะ
ท าตามท่ีได้มุง่หวงัในการด าเนินชีวิตของตนเองในอนาคต 
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สุภัชฌาน์  ศ รี เ อ่ียม  (2554) ศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ์ นิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา โดยแบ่งองค์ประกอบอตัลกัษณ์ของนิสิตนกัศกึษาออกเป็น 4 ด้าน  

1. อตัลกัษณ์ด้านเฉพาะบคุคล คือ ความมัน่ใจในร่างกาย บทบาททางเพศ 
2. อตัลกัษณ์ด้านสงัคม คือ ศาสนา การเมือง และประเพณี 
3. อตัลกัษณ์ด้านการด าเนินชีวิต คือ การมีอดุมการณ์ การคบเพ่ือน และการมี

จิตสาธารณะ 
4. อตัลกัษณ์ด้านวิชาการ คือ การเตรียมตวัเพ่ืออาชีพ การมีทักษะการสื่อสาร 

การใช้เทคโนดลยี และการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 
อศันีย์ ณ. คีรี (2558) ศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของนักเรียนวยัรุ่นชาวเขา

เผ่ากะเหร่ียง ได้น าองค์ประกอบอตัลกัษณ์แห่งตนของจอร์จเซลซัน่ (Josselson, 1987) ประกอบ
กับข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ก าหนดองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 4 
ด้าน ดงันี ้

1.การเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง มี
ความมัน่ใจในการแสดงออกของตน มีความเข้าใจในปัญหาของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้ 

2. การยอมรับตนเอง หมายถึง การยอมรับตนเองด้วยการรู้สกึพึงพอใจในตนเอง 
ทราบถึงจดุดี จดุด้อยของตนเอง และมีความสขุท่ีจะเปิดเผยความเป็นตนเองให้บคุคลอ่ืนรับรู้ 

3. การปรับตวั หมายถึง การรับรู้ถึงความเครียด ความกังวลของตนเองเมื่อต้อง
เปลี่ยนสถานท่ีและอยู่ร่วมกับบคุคลอ่ืนท่ีไมคุ่้นเคย สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ สามารถสื่อสารกบั
ผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม และให้การช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

4. การรับรู้สถานภาพและบทบาทหน้าท่ี หมายถึง การรับรู้สถานภาพและบทบาท
หน้าท่ีของตนเองได้เมื่ออยู่ในสงัคมท่ีแตกต่างกันออกไป สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนเองได้ 
และปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคมได้ 

 
จากการศึกษาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตน ผู้ วิจัยด าเนินการสงัเคราะห์แบบ

จ าแนกข้อมลู (Typological Analysis) เรียงตามองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตน รายละเอียด
ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การสงัเคราะห์องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตน 
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การรู้จกัตนเอง          5 

อดุมคติในการด าเนิน
ชีวิต 

         5 

ความเป็นตวัของ
ตวัเอง 

         3 

การตัง้เป้าหมายใน
ชีวิต 

         3 

การปรับตวัทางเพศ          3 

การเหน็คณุคา่ใน
ตนเอง 

         3 

วฒุิภาวะทางอารมณ์          2 

ความพึงพอใจใน
ร่างกาย 

         2 

ความมัน่ใจในตนเอง          2 

สงัคม การเมือง และ
วฒันธรรม 

         2 

วิชาการ และอาชีพ          2 

การยอมรับข้อเสนอแนะ
ของผู้อืน่ 

         1 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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สรุ
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การรับรู้เวลา          1 

การแสดงออกตาม
บทบาท 

         1 

ความสามารถในการ
ท างาน 

         1 

การเป็นผู้น าผู้ตาม          1 

ความไว้วางใจตนเอง
และผู้ อ่ืน 

         1 

ความคิดริเร่ิม          1 

ความขยนัหมัน่เพียร          1 

  
จาการสังเคราะห์เอกสาร คัดเลือกองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนในด้านต่างๆ 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ตวัแปรท่ีใช้เป็นแนวทางในการค้นหาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตน
ของนกัศกึษาพยาบาล ผู้ วิจยัเลือกพฒันาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนตามแนวคิดของมาร์
เซีย ได้แก่ ความเป็นตวัของตวัเอง การรู้จักตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต 
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีมีผู้ ท่ีน ามาใช้ในการศกึษาอย่างกว้างขวาง และมีความ
สอดคล้องกบับริบทของกลุม่ท่ีผู้ วิจยัศกึษา โดยองค์ประกอบเหลา่นีม้ิได้เป็นข้อก าจดัในการค้นพบ
เพ่ิมเติมขององค์ประกอบท่ีจะได้จากการศกึษาในระยะท่ี 1 
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1.1.4 แนวทางการวัดและประเมินอัตลักษณ์แห่งตน 
แบบวดั The Identity Status Interview (ISI) (Marcia, 1964) มาร์เซียสร้างวิธีแรกใน

การวัดสถานภาพของอัตลักษณ์แห่งตนโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เพ่ือโดย
อ้างอิงจากทฤษฎีพัฒนาทางทางจิตสงัคมของอิริคสนั ขัน้ท่ี 5 คือ ขัน้การแสวงหาเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง ( identity versus role confusion) (Erikson, 1968; Marcia, 1964) มาร์ เ ซียสร้างแบบ
สัมภาษณ์ท่ีเข้าถึงจิตใจและลักษณะทางสังคม ซึ่งรวบรวมเป็น 4 ระดับของสถานภาพของอตั
ลกัษณ์แห่งตน ได้แก่ 1. การมีความสบัสนในอตัลักษณ์ (Identity diffusion) 2. การหาอตัลกัษณ์
ของตนไมส่ าเร็จและยงัต้องอาศยัแนวคิดจากผู้ อ่ืน (Identity foreclosure) 3.การหาอตัลกัษณ์ท่ีไม่
แน่นอน ( Identity moratorium) 4.  การค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ ( Identity 
achievement) แบบสมัภาษณ์ใช้เวลา 30-45 นาที และถกูน ามาใช้ในการศกึษาจ านวนมาก 

แบบ วัด  Extended Objective Measure of Ego Identity Status (EOMEIS-II) 
(Bennion & Adams, 1986) แบบวดั EOMEIS-II เป็นแบบวดัท่ีมีการใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยใช้
มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 6 อนัดบั แบ่งการวดัสถานภาพของอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 
2 ด้าน คือ ด้านมโนคติและความเช่ือ( Ideological) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal) รวมทัง้สิน้ 64 ข้อ จ าแนกสถานภาพของอตัลกัษณ์แห่งตนเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 1. 
ค้นหาอตัลกัษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ (Identity achievement) 2. ยังหาอตัลกัษณ์ของตนไม่
ส าเร็จและยังต้องอาศยัแนวคิดจากผู้ อ่ืน (Identity foreclosure) 3. ยังหาอตัลกัษณ์ท่ีไม่แน่นอน 
(Identity moratorium) 4. ความสับสนในอัตลักษณ์ (Identity diffusion) โดยแบบวัดนีส้ามารถ
ด าเนินการเป็นกลุ่มและใช้พร้อมกับเคร่ืองมือวัดอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานภาพของอตัลกัษณ์แห่งตน และโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีสนใจศกึษา 

แ บ บ วั ด  Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) (Balistreri, Busch-
Rossnagel, & Geisinger, 1995) เป็นแบบสอบถามแบบประเมินตนเอง (self-report) มาตาส่วน
ประเมินค่า ตามวิธีวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 6 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 32 ข้อ 
เป็นข้อค าถามเชิงบวก 20 ข้อ ข้อค าถามเชิงลบ12 ข้อ โดยวดั 2 ด้าน คือ การส ารวจ และการตกลง
ใจ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. อาชีพ 2.ศาสนา 3. การเมือง 4. คา่นิยม 5. ครอบครัว 6. 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน 7. การออกเดท 8. บทบาททางเพศ การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยหาคา่ความสอดคล้องภายในเนือ้หา (Coefficient Alpha) ด้านการตกลงใจ เท่ากบั 
0.80 ด้านการส ารวจ เท่ากบั 0.86 คา่สมัประสิทธ์ิแคปปา (Kappa coefficient) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 
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คน เท่ากบั 0.76 (p<0.01) คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ (Reliability coefficient) ด้านการตกลงใจ 
เท่ากบั 0.90 (p<0.01)  ด้านการส ารวจเท่ากบั 0.76 (p<0.01) 

แบบส ารวจอตัลกัษณ์ พัฒนาโดยจนัทร์เพ็ญ ทัศนียสกลุชยั (2548) เป็นแบบส ารวจ 
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ โดยแบ่งองค์ประกอบของอัต
ลกัษณ์ ออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านการรู้จกัและเข้าใจตนเอง 2. ด้านการยอมรับตนเอง 
3. ด้านความมัน่ใจในตนเอง 4. ด้านความไว้วางใจตนเองและผู้ อ่ืน 5. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง 
6. ด้านความคิดริเร่ิม 7. ด้านความขยันหมั่นเพียร 8. ด้านการมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมกับเนือ้หาและภาษาท่ีใช้ น าไปทดลองใช้ (Try Out) กลบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน  
และน าข้อค าถามท่ีผ่านการคัดเลือกหาค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha-Coefficient) เท่ากบั 0.8658 

จากแนวทางการวดัและการประเมินอตัลกัษณ์แห่งตน ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนตามแนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์เซีย (Marcia, 
1975) ซ่ีงแบ่งองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  ความเป็นตวัของตวัเอง 
การรู้จกัตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  ซึ่งแบบ
วดัท่ีมีผู้สร้างขึน้แล้วนัน้มีความแตกตา่งหลากหลายไปตามกรอบแนวคิดท่ีตา่งๆ ท่ียึดถือ จึงอาจไม่
เหมาะสมในการน าเคร่ืองมือเหล่านัน้มาใช้ ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยจึงมีการสร้างแบบวดัขึน้เพ่ือให้
เหมาะสม สอดคล้องกบักรอบแนวคิดการวิจยั และวตัถปุระสงค์ของการวิจยันี ้

 
1.1.5 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตน 
ได้มีงานวิจัยท่ีศึกษาเ ก่ียวกับอัตลักษณ์แห่งตนในกลุ่มนักศึกษาและวัย รุ่น 

ตวัอย่างเช่น ฟาฮานา (Farhana, 2010) ได้ศึกษาสถานะทางอตัลกัษณ์ของนักศึกษาในประเทศ
มาเลเซีย เน่ืองจากมีนกัศกึษาจ านวนมากท่ีเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนของตนเองทัง้ท่ีนกัศกึษาเหล่านี ้
ได้มีการวางแผนการเรียนก่อนท่ีจะเข้ามาเรียนในระดบัอดุมศึกษาแล้ว เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะ
นักศึกษายังค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองไม่พบ การวิจัยนีใ้ช้แบบสอบถาม EOMEIS-II ของเบน
เนียนและอดัมส์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ประชากรคือนักศึกษา
มาเลเซียอาย ุ18-19 ปี จ านวน  100 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 54 คน และเพศชายจ านวน 46 คน 
โดยแบ่งองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ท่ีต้องการศกึษา ได้แก่ การเลือกอาชีพ เพ่ือน การท ากิจกรรม 
รูปแบบการใช้ชีวิต ความเช่ือทางการเมือง จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาอยู่ในภาวะสบัสนในอตั
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ลักษณ์มากท่ีสุดร้อยละ 51 ค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 40 อัตลักษณ์ไม่
แน่นอนร้อยละ 8 และไมส่ าเร็จ ต้องอาศยัแนวคิดจากผู้ อ่ืนร้อยละ 1 นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัศกึษา
หญิงค้นหาอตัลกัษณ์ของตนได้มากกวา่นกัศกึษาชาย และนกัศกึษาชายอยู่ในสถานะสบัสนในอตั
ลกัษณ์มากกว่านักศึกษาหญิง และมีการศึกษาและพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนในกลุ่มวยัรุ่น โดย
พิมพ์ชนก กลิ่นสุทโธ (2554) ได้ศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก เป็น
การศกึษารายกรณี โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิด 
ส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1.การสงัเกต 
(Observation) การบันทึกการสังเกต (Observational record) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. 
การเย่ียมบ้าน (Home Visit) 4. อัตชีวประวัติ (Autobiography) 5. บันทึกประจ าวัน (Diary) 6. 
สงัคมมิติ (Sociometry) 7.แบบสอบถาม (Questionnaire) 8.แบบทดสอบ (Testing) 9. ระเบียน
สะสม (Cumulative Record) ตัวแปรองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนท่ีใช้ในการศึกษา ใช้
องค์ประกอบอตัลกัษณ์แห่งตนของมาร์เซีย 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความเป็นตวัของตวัเอง 2. ด้าน
การรู้จักตนเอง 3.ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ 4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต 5. ด้านสมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ท าการศึกษาและให้ความช่วยเหลือโดยการให้ค าปรึกษารายบุคคล การให้
ค าปรึกษากลุม่ และการให้ข้อสนเทศ พบวา่วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกมีอตัลกัษณ์แห่งตนในแต่ละ
ด้านเพ่ิมขึน้ นอกจากนีย้งัมีการศกึษาและพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนในกลุม่นกัศึกษา โดยสภุชัฌา 
ศรีเอ่ียม (2554) ได้ศกึษาการพฒันาอตัลกัษณ์นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา โดยการวิจยัเชิง
บรรยายและการวิจยักึ่งทดลอง โดยแบ่งองค์ประกอบอตัลกัษณ์ของนิสิตนกัศกึษาออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1. อตัลกัษณ์ด้านเฉพาะบคุคล 2. อตัลกัษณ์ด้านสงัคม 3. อตัลกัษณ์ด้านการด าเนินชีวิต 4. 
อัตลักษณ์ด้านวิชาการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดการมีอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาและกระบวนการพฒันาอตัลกัษณ์นิสิตนกัศกึษา กลุม่ตวัอย่างในการทดลองคือ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จ านวน 60 คน ใช้กระบวนการพฒันานิสิตนกัศกึษา
โดยประยกุต์จากแนวคิดด้านกระบวนการพฒันาอตันิสิตนกัศกึษา ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษากลุม่
ทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยอตัลกัษณ์นิสิตนกัศกึษาหลงัการอบรมแตกตา่งกบัก่อนการอบรมโดยรวมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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งานวิจัยท่ียกมานัน้แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษาและพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนทัง้ใน
กลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มนักศึกษา อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์
แห่งตนโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาในกลุม่นกัศกึษาพยาบาล 

 
1.2 อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ (Professional Identity) 

1.2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
อิริคสนั (Erikson, 1968) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ เป็นความรู้สกึของ

ตนเองท่ีได้จากการรับรู้บทบาทในงานท่ีท า 
สตาร์ค เมาคัม และ บอนน่ี (Stark, Malcolm, & Bonnie, 1986) ให้ความหมายว่า 

อตัลกัษณ์วิชาชีพ หมายถึง ระดบัของการยอมรับปทสัถานในวิชาชีพของสมาชิก 
แมนด์ซคั (Mandzuk, 1994) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง ความ

ผกูพนัท่ีบคุคลได้แสดงออกซึ่งคา่นิยมและมาตรฐานวิชาชีพท่ีตนเลือก 
สเลย์ และ สมิธ (Slay & Smith, 2011) ให้นิยามว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เป็นอตั

มโนทัศน์ท่ีตนมองเห็นในวิชาชีพ ซึ่งขึน้อยู่กับคุณลักษณะ ความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจ และ
ประสบการณ์ 

ไลริโอ พูคาริ และ คูไว (Lairio, Puukari, & Kouvo, 2013) ให้ความหมายว่า อัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง การมีทกัษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน การมีความรับผิดชอบ มี
คณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทัง้การมีทกัษะด้านสงัคม 

พงษ์สวสัดิ์ สวสัดิพงษ์ (2532) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง อตั
ลกัษณ์อย่างหนึ่งของบคุคลในบทบาทเฉพาะอย่าง 

นันทนา น า้ฝน (2536) ใ ห้ความหมายว่า  เอกลักษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง 
คณุลกัษณะเฉพาะของบคุคลเก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองเป็นบคุคล
ท่ีมีความสามารถ มีคณุคา่ในสงัคมท่ีมีความเป็นเฉพาะแบบตามบทบาทของวิชาชีพนัน้ๆ 

จากการศกึษาความหมายของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ หมายถึง คณุลกัษณะเฉพาะของบคุคลท่ีเก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การตระหนกัรู้
ในตนเองเก่ียวกบับทบาททางวิชาชีพ การมีทกัษะ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.2.2 แนวคดิเก่ียวกับความเป็นวชิาชีพ 
พฒันาการของอาชีพเร่ิมมาจากการกระจายของงานท่ีหลากหลาย การมีวิวฒันาการ

ทางความคิดของอาชีพ การเกิดความคิดท่ีขัดแย้ง การมีความสนใจท่ีแตกต่างกัน และการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม ท าให้เกิดการแบ่งอาชีพออกเป็นกลุ่มโดยแตล่ะกลุม่มีประวตัิความเป็นมา 
มีเป้าหมายส าหรับอนาคต มีกิจกรรมขององค์กรท่ีมีสถาบนัรับรอง มีข้อตกลงท่ีชดัเจนแน่นอนตา่ง
จากกลุ่มอ่ืน และพยายามพัฒนางานของตนให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัขึน้  (Butcher & Anselm, 
1961) นอกจากนีค้วามเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการขยายขอบข่ายความรู้ทาง
วิชาการในแต่ละสาขาอาชีพ ท าให้บุคคลต้องแข่งขนักนัพัฒนาสถานภาพของตนให้มัน่คงเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม ท าให้เกิดกลุ่มอาชีพท่ีต้องการพัฒนาอาชีพของตน ให้ได้รับการยอมรับจาก
สงัคมในฐานะของวิชาชีพ (Rueschemeyer, 1983) 

กูด (Goode, 1957) ได้กล่าวถึงวิชาชีพว่า วิชาชีพจะต้องมีการถ่ายทอดทางสังคม 
(Socialization) หรือผ่านการอบรม มีการควบคมุทางสงัคม (Social control) มีการประเมินทาง
วิชาชีพ (Professional evaluation) โดยคณุลกัษณะของกลุม่วิชาชีพมีดงันี ้

1. สมาชิกเช่ือมโยงกันด้วยความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน หรือมีความเป็น
เอกลกัษณ์ 

2. มีสถานภาพยืนยาวในฐานะสมาชิก 
3. สมาชิกมีคา่นิยมพืน้ฐานร่วมกนั 
4. มีการก าหนดบทบาทของผู้ ท่ีเป็นสมาชิกไว้อย่างชดัเจน 
5. มีการปฏิบตัิหรือแสดงออกในแนวทางเดียวกนั 
6. กลุม่สงัคมมีอิทธิพลในการควบคมุสมาชิก 
7. มีข้อจ ากดัท่ีชดัเจนและมีเหตผุลทางสงัคม 
8. สมาชิกรุ่นใหมต้่องผา่นกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมโดยมีกระบวนการฝึก

ปฏิบตัิ และมีการควบคมุการฝึกปฏิบตัิงานในวิชาชีพนัน้ 
โฮโรบิน (Horobin, 2014) กล่าวว่า วิชาชีพแตกต่างจากอาชีพทั่วๆ ไป คือมีการฝึก

ปฏิบัติเป็นระยะเวลายาวนาน มีการศึกษาหาความรู้ลึกลงไปเฉพาะสาขา และมีพฤติกรรมตาม
เอกลกัษณ์เฉพาะแบบ ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการมากกว่าประโยชน์ตอบแทน 
การใช้เวลาในการฝึกฝนงานท่ียาวนานอย่างเต็มความสามารถท าให้เกิดความยึดมัน่ผกูพันต่อ
วิชาชีพ และมีพฤติกรรมตามบรรทดัฐานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบบขึน้  
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ไวเลนสกี (Wilensky, 1964) กล่าวถึงการพัฒนางานอาชีพเข้าสู่การเป็นวิชาชีพว่า 
ลกัษณะของงานอาชีพนัน้ประกอบด้วย 

1. การปฏิบตัิงานท่ีต้องใช้เทคนิคเฉพาะ มีความรู้ทางวิชาการรองรับ มีระบบการ
ฝึกฝนการปฏิบตัิงานเพ่ือพฒันาระดบัความสามารถของบคุคล 

2. การปฏิบตัิงานครอบคลมุไปถึงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านทกัษะ 
3. การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยกลุ่มสมาชิกซึ่งมีระบบอาวุโส การมีอ านาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามล าดับขัน้ของอาวุโส มีการรองรับสถานภาพในงาน ได้ค่าตอบแทนตาม
สถานภาพของตน 

4. มีวตัถุประสงค์ กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน อยู่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
สมาคมผู้รับผิดชอบสมาชิกในด้านกฎหมายคุ้มครอง คา่คอบแทนการท างาน 

โคลบ์ รูบิน และ แมคอินธราย (Kolb et al., 1979) อธิบายคณุลกัษณะของความเป็น
วิชาชีพไว้ ดงันี ้

1. การตัดสินใจในทางวิชาชีพมีพืน้ฐานอยู่บนหลักการ ทฤษฎี และข้อตกลง
ร่วมกนัในวิชาชีพ 

2. ให้ความรู้เฉพาะสาขา ไมใ่ช่ความรู้ทัว่ๆ ไป 
3. มีความสมัพนัธ์กบัผู้รับบริการโดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 
4. สมาชิกภาพได้มาด้วยความสามารถเชิงสมรรถนะ ไม่ใช่ด้วยอ านาจหรือการ

แขง่ขนั 
5. การตดัสินในทางวิชาชีพสว่นหนึ่งเป็นของผู้รับบริการ และอีกสว่นหนึ่งเป็นของ

ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งตดัสินใจได้อย่างอิสระตามหลกัวิชาการ 
6. ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องยอมรับอ านาจของกลุ่มสมาชิกในการควบคมุความ

ประพฤติของตน 
7. ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือปกป้องผู้รับบริการ 

จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นวิชาชีพ ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ วิชาชีพเป็นอาชีพท่ี
มีรากฐานอยู่บนหลักการทางวิชาการ มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะ เพ่ือให้สมาชิกมี
ความสามารถเชิงสมรรถนะ สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามมาตรฐานและบรรทดัฐานของ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
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1.2.3 ความหมายของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพพยาบาล 
สเตนเบิร์ก ฮัลท์ (Stenbock-Hult, 1985) ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ

พยาบาล เป็นการรับรู้ของแตล่ะบคุคลในบริบทของการปฏิบตัิการพยาบาล 
 สเวซเบิร์ก (Svedberg, 1981) ให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือ

การมีความรู้สกึวา่เป็นคนท่ีสามารถปฏิบตัิการพยาบาลโดยมีทกัษะและความรับผิดชอบ ตลอดจน
ตระหนกัรู้ในตนเองและข้อจ ากดัของตน 

เลดดี ้และ เปปเปอร์ (Leddy & Pepper, 1993) ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความรู้สึกตวัในบทบาทของพยาบาล รู้สึกมีอ านาจในบทบาท แน่ชัด
เก่ียวกบัอดุมการณ์ และข้อตกลงในวิชาชีพ 

จอห์นสัน (Johnson et al., 2012) ให้นิยามว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล 
เก่ียวข้องและเกิดขึน้จากอตัมโนทัศน์ท่ีตนมองเห็นในวิชาชีพ เป็นวิธีการท่ีพยาบาลคิดและรู้สึก
เก่ียวกบัความสามารถของตน 

นันทนา น า้ฝน (2536) ให้ความหมายว่า อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือ การมี
คณุลกัษณะเฉพาะตนเก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ีสามารถบ่งชีห้รือระบุได้ว่า 
ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคณุค่าในสงัคม การแสดงออกของ
พฤติกรรมในการให้บริการทางสขุภาพแก่ประชาชนในสงัคมจะมีความเฉพาะตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพ 

กนิษฐา ตัณฑพันธ์ (2541) ให้นิยามว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล หมายถึง 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะตนของพยาบาลในการให้บริการตามบทบาทวิชาชีพ 4 ด้าน ได้แก่ การ
รักษาพยาบาล การป้องกนัโรค การสง่เสริม และการคงไว้ซึ่งสขุอนามยั  

จากการศึกษาความหมายของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า อตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล หมายถึง คณุลกัษณะเฉพาะตนของบคุคลเก่ียวกบัการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ประกอบด้วย ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลวิชาชีพ และ
ตระหนกัถึงคณุคา่ของตนในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

 
1.2.4 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ส าหรับการศกึษาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลทัง้ใน

ประเทศไทยและตา่งประเทศ ผู้ วิจยัพบวา่ยงัมีการศกึษาอย่างจ ากดั ผู้ วิจยัจึงได้ศกึษาองค์ประกอบ
ท่ีเก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ คณุลกัษณะของพยาบาลท่ีดี 
คณุลกัษณะของนักศึกษาพยาบาลท่ีดี และอตัลกัษณ์ของนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัย
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ต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาล 

รีส (Reece, 1961) อ้างถึงใน  (ทัศนา บุญทอง , 2538) ก าหนดคุณลักษณะของ
พยาบาลท่ีดีต่อสมาคมพยาบาลแห่งชาติ (The Nation of Nursing Education) ซึ่งประกอบด้วย
คณุลกัษณะ ดงันี ้1. รู้จกัปรับตวั 2. มีความมัน่คงทางอารมณ์ 3. วอ่งไว 4. กระตือรือร้น 5. มีความ
สนใจกว้างขวาง 6. เปิดเผย 7. ร่าเริงแจ่มใส 8. มีการตดัสินใจท่ีดี 9. มีสติรอบคอบ 10. มีทศันคติท่ี
ดีต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ 11. ให้ความร่วมมือท่ีดี 12. มีความเป็นอิสระ 13. กล้าหาญ 14. ซ่ือสตัย์ 
15. สภุาพเรียบร้อย 16. มีความเป็นระเบียบ 17. ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 18. สขุภาพสมบรูณ์ 
19. มีแผนในการท างาน 20. มีความเฉลียวฉลาด 21. เช่ือมัน่ในตนเอง 22. มีอารมณ์ขนั 23. มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 24. มีความอดทน 25. มีความคิดลึกซึง้ 26. เสียสละ 27. เป็นท่ีไว้วางใจ
ได้ 28. มีไหวพริบดี 29. รู้จกัการมธัยสัถ์ 

พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (2556) ศึกษาคณุลกัษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลกองทพัเรือ ได้สรุปคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลท่ีพึงมี แบ่งเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านความรู้ความสามารถ นักศึกษาพยาบาลควรจะมีความรู้และทกัษะของ
ความเป็นมนษุย์ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ ทกัษะด้านการให้ค าแนะน าปรึกษาและคดั
กรองโรค (Counseling Skill) ทักษะความเช่ียวชาญท่ีไม่เน้นด้านเทคโนโลยีแต่ต้องอาศยัความรู้
ด้านจิตวิทยา (Psychology) และสงัคมวิทยา (Community and Social) มีความรู้ในเร่ืองตา่งๆ ท่ี
เก่ียวกบัระบบบริการและศาสตร์อ่ืนๆ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยเน้นวิชาใหม่ๆ  มี
ความรอบรู้และทันเหตกุารณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทกัษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ อ่ืน และทกัษะด้านภาษา 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเป็นนักศึกษาพยาบาลควรจะมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น เมตตากรุณากรุณา ซ่ือสตัย์ เสียสละ ขยัน รับผิดชอบ 
อดทน มีน า้ใจ ดแูลช่วยเหลือให้บริการ มีทันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีใจรักการบริการ มีความส านึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม (Analytic Competency) ของผู้ประกอบวิชาชีพ และค้นหาแนวทางปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง 
รู้จกัรักตนเองและผู้ อ่ืน  

3. ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การเป็นนักศึกษาพยาบาลควรจะมี
ความสามารถในการพยาบาลเฉพาะทาง ในขณะเดียวกนัควรจะมีความรู้ความสามารถเบ็ดเสร็จ
รอบรู้ทุกด้านเข้ามาเสริม ตลอดจนความสามารถท่ีเน้นการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟสูมรรถภาพ
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ผู้ ป่วย (Promotion, Prevention and Rehabilitation) มีความสามารถในการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีทักษะการดแูลชุมชนและการคืนพลงัให้ประชาชน สามารถดแูล
ตนเอง และช่วยเหลือบคุคล ครอบครัว ชมุชนได้ในลกัษณะปกติหรือมีความเบ่ียงเบนทางสขุภาพ 
มีความรู้เร่ืองต่างๆ มีความสามารถในการตรวจรักษาเบือ้งต้นและส่งต่อได้ สามารถดแูลผู้ ป่วย
แบบองค์รวม (Holistic Care) โดยมีลกัษณะการดแูลท่ีครบวงจรและตอ่เน่ือง 

กิตติพร เนาว์สวุรรณ และคณะ (2558) ได้ศกึษาเร่ืองกลวิธีการพฒันาอตัลกัษณ์ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ โดยแบ่งองค์ประกอบของอตัลกัษณ์
ของนกัศกึษาพยาบาลออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านคณุลกัษณะเชิงวิชาชีพ หมายถึง การมีภาวะผู้น าท่ีสง่ผลต่อความเช่ือมัน่
ของผู้ รับบริการ มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีทักษะการ
สื่อสารกบัผู้รับบริการ ภายใต้การปฏิบตัิการพยาบาลแบบองค์รวมตามกระบวนการพยาบาล โดย
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ผู้รับบริการ 

2. ด้านการดูแลอย่างเอือ้อาทร หมายถึงการให้การพยาบาลด้วยความรู้สึก
ห่วงใยและเมตตา เห็นประโยชน์ของผู้ รับบริการเป็นส าคญั และเคารพในคณุคา่ศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนษุย์ 

3. ด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การมีความสามารถในการจัด
หมวดหมู ่จ าแนกแยกแยะข้อมลูวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ แล้วน ามาสรุป
ข้อมลูท่ีเป็นจริงได้อย่างเป็นระบบ โดยการเช่ือมโยงข้อมลูกบัความรู้ทางวิชาการและใช้เหตผุลหรือ
หลกัฐานในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเพ่ือน ามาวางแผนให้บริการสขุภาพสอดคล้องกับบริบท
ของผู้รับบริการ 

4. ด้านการยอมรับความแตกต่างของบคุคล หมายถึง การให้การพยาบาลตาม
ความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพโดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีของผู้ รับบริการ ไม่
เลือกปฏิบัติ เคารพการตดัสินใจและตระหนักในสิทธิของผู้ รับบริการภายใต้การยอมรับความ
แตกตา่งด้านความเช่ือ คา่นิยม วิถีการด าเนินชีวิต ตลอดจนองค์ประกอบทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ของ
ผู้รับบริการ 

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย  (2560) ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต
พยาบาล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้1. ซ่ือสตัย์ 2. รับผิดชอบงาน 3. บริการด้วยใจ 4. ได้
มาตรฐานวิชาชีพ 
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วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (2560) ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล 
พยาบาล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดงันี ้1.มีวินยั 2. ใจอาสา 

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (2556) ได้ก าหนดอตัลกัษณ์ของนกัศกึษาพยาบาลของสถาบนัไว้วา่ บริการสขุภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ คือ การให้บริการท่ีเป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจปัญหาและ
ความทกุข์ของผู้รับบริการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
ท่ีเป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลกั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. มีจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ (Service mind) 
2. มีการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
3. การมีสว่นร่วมของผู้รับบริการ (Participation) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี (2560) ได้ก าหนดอตัลกัษณ์ของ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัว่าจะต้องเป็นบัณฑิตพยาบาลท่ีแสดงอตัลกัษณ์ 3 ด้าน 
ดงันี ้

1. จิตบริการ (Service mind) หมายถึง การมีจิตใจของการเป็นผู้ ให้บริการ 
ประกอบด้วย 3 คณุลกัษณะ คือ การมีจิตสาธารณะ การควบคมุอารมณ์ และพฤติกรรมการดแูลท่ี
ดีตอ่ผู้รับบริการ 

2. มีวินัย (Discipline) หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกบัจรรยามารยาท ข้อบงัคบั ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรู้จกัควบคมุตนเองให้
ประพฤติปฏิบตัิตามข้อตกลง ข้อบงัคบั ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ซึ่ง
น ามาซึ่งความสขุในชีวิต ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมและประเทศชาติ 

3. ใฝ่รู้ (Eager to know, self-directed learning) หมายถึง คณุลกัษณะท่ีมีความ
พยายามขวนขวายหาความรู้ท่ีจะศกึษาหาความรู้โดยไม่หยดุน่ิง และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (2560) ได้
ก าหนดอตัลกัษณ์ของบณัฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency) 
2. มี ค ว ามส าม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ภ าษ า ใ น อนุ ภูมิ ภ า ค ลุ่ ม น ้า โ ข ง 

(Communication) 
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3. เป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมท้องถ่ินสงัคมอนภุมูิภาคลุ่มน า้
โขง (Cultural Understanding) 

ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2560) ได้ก าหนดอตั
ลกัษณ์ของบณัฑิตพยาบาลไว้ ดงันี ้

บณัฑิตนกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภมูิรู้ ภมูิธรรม ภมูิปัญญา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2559) ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของ

บณัฑิตพยาบาลไว้ ดงันี ้

บณัฑิตรักษ์สขุภาพ "เป็นแบบอย่างในการดแูลสขุภาพตนเอง” 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560) ได้ก าหนดคณุลกัษณะ

บณัฑิตพยาบาลท่ีพึงประสงค์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. มีจิตส านึกสาธารณะและจิตส านึกการให้บริการ (Public mind and service 
mind) 

2. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม  (Public 
relationship and communication skill) 

3. มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีความสง่างามในตนเอง (Nursing competence 
and nobility) 

4. คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความฉลาดทางอารมณ์ (Critical thinking and Ethics, Moral and Emotional Quotient) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560) ได้ก าหนดอัต
ลกัษณ์ของบณัฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้1. จิตอาสา 2. ศรัทธาจรรยาบรรณ 
3. มุง่มัน่พฒันาทกัษะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560) ได้ก าหนดอตัลกัษณ์
ของบณัฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้1. ซ่ือสตัย์ 2. มีวินยั 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. บริการ
ด้วยใจเอือ้อาทร และจิตใจของความเป็นมนษุย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2560) ได้ก าหนดอตั
ลกัษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี  ้1. มีน า้ใจ (Spirit) 2. รับผิดชอบ 
(Responsibility) 3. ท าตนให้เป็นประโยชน์ (Usefulness) 4. เป็นระเบียบเรียบร้อย (Neatness) 
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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (2560) ได้
ก าหนดอตัลกัษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี  ้1. เป็นนักปฎิบัติ 2. 
ถนดัวิชาการ 3. เช่ียวชาญการสื่อสาร 4. ช านาญการคิด 5. มีจิตสาธารณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2560) ได้ก าหนดอตั
ลกัษณ์ของบณัฑิตพยาบาล คือ มีทกัษะสื่อสาร 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560) ได้ก าหนดอตัลกัษณ์
ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้1. สร้างสรรค์ 2. สามคัคี 3. ส านึกดีต่อ
สงัคม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560) ก าหนดอตัลกัษณ์ของ
นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้ 

1. ให้การพยาบาลบนพืน้ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริม
คณุภาพชีวิต 

2. มีความใฝ่รู้พฒันาตนเองและหวัใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวตักรรม 
3. มีความสามารถในการปรับตวัในการท างาน 
4. มีจิตส านึกรับผิดชอบตอ่สงัคม ร่วมพฒันาท้องถ่ิน 
5. เป็นนกัปฏิบตัิ มีความอดทน มีพลงัมุง่มัน่ กระตือรือร้น 
6. มีจริยธรรมคุณธรรม วุฒิภาวะท่ีพร้อมส าหรับการด ารงตนในสังคมอย่าง

เข้มแขง็ มีความสขุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560) ได้ก าหนดอตัลกัษณ์ของ

บณัฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้1. มีวินยัใฝ่รู้ 2. สู้งาน 3. พยาบาลด้วยใจ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (2560) ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของ
บณัฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้1. คิดสร้างสรรค์ 2. ยึดมัน่คณุธรรม 3. น าการ
เปลี่ยนแปลง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยอีสเทร์ินเอเชีย (2560) ได้ก าหนดอตัลกัษณ์
ของบณัฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ประสิทธิภาพและจริยธรรม (Efficiency and Ethics) หมายถึง ความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคณุธรรมจริยธรรม มีวินยั มีจิตบริการ 
ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืนทัง้ในการด ารงตน และการประกอบอาชีพ 
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2. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptive Ability) หมายถึง การปรับตวัเข้ากบั
สภาวะการท างานท่ีหลากหลายวฒันธรรม สงัคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความขยัน อดทน 
และความพากเพียร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีภาวะผู้ น าในการผลักดันให้เ กิดจาก
เปลี่ยนแปลงท่ีดีในงานและองค์กร 

3. ถึงพร้อมด้วยปัญญาอนัเป็นสากล หมายถึง รักษาความก้าวหน้า รอบรู้และ
เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลง พร้อมท่ีจะเรียนรู้ ไม่ปิดกัน้ตวัเอง มีทักษะการใช้ภาษาองักฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ การท างาน และรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล ผู้ วิจัยด าเนินการสังเคราะห์แบบจ าแนกข้อมูล (Typological Analysis) เรียงตาม
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล รายละเอียดดงัตาราง 2 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (2560) 

มหาวิทยาลัยบรูพา (2559) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา (2560) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560) 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (2560) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560) 

มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560) 

มหาวิทยาลัยรังสิต (2560) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560) 
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Reece (1961) 

พชิญ์นรี พิทกัษ์อวกาศ (2556) 

กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2558) 

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (2560) 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (2560) 

วิทยาลยัพยาบาลสถาบนัพระบรมราชชนก (2556) 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฏร์ธานี (2560) 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (2560) 

มหาวิทยาลัยบรูพา (2559) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี (2560) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา (2560) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560) 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (2560) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560) 

มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560) 

มหาวิทยาลัยรังสิต (2560) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560) 
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จากตาราง 2 องค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  พบว่า
คะแนนสงูสดุอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ จิตบริการ คณุธรรมจริยธรรม คะแนนสงูสดุอนัดบัท่ี 2 ได้แก่ จิต
อาสา ทกัษะทางวิชาชีพ และทกัษะการสื่อสาร คะแนนสงูสดุอนัดบัท่ี 3 ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้  

นอกจากนัน้รองลงมา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การมีวินัย ความซ่ือสัตย์ ความ
รับผิดชอบ การท างานเป็นทีม การปรับตวัในการท างาน ความอดทน จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี เข้าใจความหลากหลายทาง
วฒันธรรม เป็นแบบอย่างด้านสขุภาพ มีความฉลาดทางอารมณ์ วอ่งไว กระตือรือล้น มีความสนใจ
กว้างขวาง เปิดเผย มีการตดัสินใจท่ีดี มีสติรอบคอบ มีทัศนคติท่ีดีตอ่ค าวิพากษ์วิจารณ์ ให้ความ
ร่วมมือท่ีดี มีความเป็นอิสระ กล้าหาญ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีแผนในการท างาน มีความ
ฉลาดเฉลียว เช่ือมัน่ในตนเอง มีอารมณ์ขนั มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความคิดลกึซึง้ ไว้วางใจได้ 
มีไหวพริบดี มธัยสัถ์ ตามล าดบั 

จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ผู้ วิจัยพบว่าเอกสารและงานวิจัยมีจุดร่วมกันใน 2 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้และทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล 2. ด้านคณุลกัษณะท่ีเอือ้ตอ่วิชาชีพพยาบาล ผู้ วิจัยจึงน าองค์ประกอบ
ทัง้หมดมาจดัหมวดหมู่อีกครัง้ ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

1. ด้านความรู้และทกัษะในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้
ได้แก่ ทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

2. ด้านคณุลกัษณะท่ีเอือ้ต่อวิชาชีพพยาบาลประกอบด้วย 5 ตวับ่งชี ้ได้แก่ จิต
บริการ คณุธรรมจริยธรรม จิตอาสา ใฝ่เรียนรู้ มีวินยั แสดงรายละเอียด ดงัตาราง 3 

ซึ่งผู้ วิจัยน าองค์ประกอบท่ีท าการวิเคราะ ห์มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหา
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดยองค์ประกอบเหลา่นีม้ิได้เป็นข้อ
ก าจดัในการค้นพบเพ่ิมเติมขององค์ประกอบท่ีจะได้จากการศกึษาในระยะท่ี 1 

 
1.2.5 แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
โคเฮน (Cohen, 1981) เช่ือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องผ่าน 4 ขัน้ตอน เพ่ือท่ีจะได้

เรียนรู้และพอใจในบทบาทของวิชาชีพ และเกิดการพฒันาอตัลกัษณ์เชิงวิชาชีพ ซึ่งมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้การพึ่งพา (Dependence) ขัน้นีน้ักศึกษาจะเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการ

พืน้ฐานทางวิชาชีพ โดยสิ่งท่ีจะท าให้นกัศกึษาพยาบาลเข้าสู่ขัน้ตอนนีไ้ด้ง่ายขึน้ คือ ความชดัเจน
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ในโครงสร้างของหลกัสตูร การท่ีนักศึกษาตระหนักถึงความส าคญัของความรู้และประโยชน์ของ
ความรู้ท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีน่าเช่ือถือ การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอน
กบันกัศกึษาจะท าให้นกัศกึษาเกิดความไว้วางใจ และยึดถือเป็นแบบอย่าง 

2. ขัน้การปฏิเสธและความเป็นอิสระ (Negative and Independence) ขัน้นี ้
นักศึกษาจะเร่ิมตัง้ค าถามถึงสิ่งท่ีเขาเรียนรู้และเปรียบเทียบข้อมูล บรรทัดฐาน และค่านิยม 
นกัศกึษาจะค้นพบรูปแบบของพฤติกรรมใหมท่ี่ควรแสดงออก และพิจารณาถึงพฤติกรรมเก่าท่ีควร
ละทิง้ นักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับอนญุาตให้ตัง้ค าถาม ต่อต้าน และทดสอบสิ่งตา่งๆ ได้ จะเป็นผู้ ท่ี
สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิชาชีพได้ การได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัของนกัศกึษาพยาบาลใน
การเรียนรู้ การได้เป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม การได้รับการสนับสนุนจากผู้สอนจะช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเมื่อได้ทดลองสวมบทบาทจากการฝึก
ปฏิบตัิงาน การได้รับข้อมลูย้อนกลบัจากผู้สอนมีความส าคญัตอ่การพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

3. ขัน้ความเป็นอิสระและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Independence and 
Mutuality) ขัน้นีน้ักศึกษาพยาบาลจะได้เรียนรู้ข้อจ ากดัของบทบาทหน้าท่ี และความเป็นวิชาชีพ 
ค้นพบรูปแบบของบทบาททางวิชาชีพของเขาท่ีตรงกบัความต้องการส่วนบคุคลและความต้องการ
ทางวิชาชีพ โดยเกิดจากกาท่ีนกัศกึษาได้ทดลองสวมบาทบาทพยาบาลวิชาชีพและมีประสบการณ์
ในคลินิกหรือชมุชน โดยได้ใช้ความพยายามในการตดัสินใจเหมือนกบัตนเองเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
ซึ่งผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้คุ้มครองความปลอดภยั เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด
ของตนเอง ประเมินวิธีการปฏิบตัิตา่งๆ กบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียน กลุม่เพ่ือนจะเป็นกลุม่ท่ีช่วยชีปั้ญหา 
ข้อบกพร่อง และช่วยปรับทัศนคติท่ีไม่ดี นักศึกษาพยาบาลจะได้แสดงความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพได้มากขึน้ 

4. ขัน้การมีอิสระอย่างมีขอบเขต (Interdependence) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีนักศึกษา
พยาบาลสามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างความต้องการเป็นอิสระและการต้องพึ่งพาได้ 
นักศึกษาจะรู้สึกพอใจกับบทบาททางวิชาชีพ โดยยอมรับในความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจใน
การกระท าของตน และละทิง้จากบทบาทของการเป็นนกัศกึษาพยาบาลสูก่ารเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ การท่ีนกัศกึษาพยาบาลได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตามบทบาท
วิชาชีพ และการได้ปฏิสมัพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ สอน และกลุ่มเพ่ือนนักศึกษาพยาบาล จะช่วยให้
นกัศกึษาพยาบาลมีการพฒันาความรู้ ความสามารถทศันคติ คา่นิยม และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 
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ดงันัน้การวิจยัในครัง้นีจ้ึงน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่มาใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพพยาบาลของนกัศกึษาพยาบาล ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีให้นกัศกึษาพยาบาลได้พดูคยุกนั
เป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดความรู้สึก ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา เพ่ือ
พฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพให้เพ่ิมขึน้ 

 
1.2.6 แนวทางการวัดและประเมินอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา

พยาบาล 
แบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (Professional Identity Scale 

for Nursing Students (PISNS) พัฒนาโดย ยู และคณะ (Yu et al., 2014) ซึ่งศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และประสบการณ์พูดคยุกบันกัศกึษาพยาบาลโดยสร้าง 3 ค าถามปลายเปิด 
ได้แก่  

1. คณุรับรู้เก่ียวกบัการพยาบาลอย่างไร  
2.ท าไมและอะไรท่ีท าให้คณุเลือกเรียนพยาบาล  
3. อะไรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการขดัเกลาทางสงัคมวิชาชีพ  

น า 3 ค าถามดงักลา่วไปสมัภาษณ์นกัศกึษาพยาบาล 30 คน พบค าตอบท่ีถกูกลา่วถงึ 
ได้แก่  

ค าตอบของค าถามข้อท่ี 1 สถานะทางสังคม โอกาสในการพัฒนาอาชีพน้อย 
หมดไฟ งานหนกั การลาออก ความสญูเสียจากการลาออก  

ค าตอบของค าถามข้อท่ี 2 ความง่ายในการได้งาน และตามความคิดเห็นของ
ครอบครัว ญาติคนอื่นๆ หรือครู การพดูคยุกบัเพ่ือน  

ค าตอบของค าถามข้อท่ี 3 ได้แก่ การได้รับข้อมลูจากพยาบาล การเข้าร่วมเป็น
อาสาสมคัรในการท างาน ความคาดหวงัของกิจกรรมทางวิชาชีพ  

จากนัน้น าแนวทางของค าตอบมาสร้างเป็นข้อค าถาม และตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 
ในท้ายท่ีสดุประกอบด้วยค าถาม 26 ข้อ ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 อนัดบั ได้แก่ 1= 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 2= ไม่เห็นด้วย 3=เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (เป็นกลาง) 4= เห็นด้วย 5= เห็น
ด้วยอย่างย่ิง คะแนนท่ีสูงหมายถึงมีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสูง ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
(Reliability) เท่ากบั 0.83 

แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พัฒนาโดย 
ปริญญาภรณ์ ธนะบญุปวง (2557) โดยแบ่งองค์ประกอบตามลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศกึษา
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พยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 3 ด้านได้แก่ 1.ทักษะทางปัญญา 2.ทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 3. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเคร่ืองมือจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ทักษะทางปัญญา 2.
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 3.ความรับผิดชอบ 4. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อค าถามเป็นปรนัย อัตนัย และพูดตอบ ความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือ (Reliability) ทักษะทางปัญญา เท่ากับ .791 ทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล เท่ากบั 
.853 ความรับผิดชอบ เท่ากบั .880 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เท่ากบั .863  

จากแนวทางการวดัและการประเมินอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ผู้ วิจยัพบวา่ยงัมีการศกึษาอย่างจ ากดั ในงานวิจยันีผู้้ วิจยัจึงมีการสร้างแบบวดัขึน้เพ่ือให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบักรอบแนวคิดการวิจยั และวตัถปุระสงค์ของการวิจยันี ้

 
1.2.7 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในกลุม่นกัศกึษา ตวัอย่างเช่น เกอร์

ร่าและบรุนการ์ท (Guerra & Braungart, 1999) ได้ศึกษาการไม่ตัดสินใจในอาชีพ (career 
indecision) ในนักศึกษามหาวิทยาลยั พบว่าการไม่ตดัสินใจในอาชีพจะระดบัสงูขึน้ตามระดับ
คะแนนของสถานะอตัลกัษณ์ในสถานะพิจารณา และสถานะอตัลกัษณ์สบัสน การไม่ยอมรับของ
บิดามารดา และจ านวนปีท่ีน้อยของการศกึษาในมหาวิทยาลยั การศกึษาของบลสูติน เดวินิส และ
คิดน่ี (Blustein, Devenis, & Kidney, 1989) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการทาง
อาชีพและกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์แห่งตน โดยทดสอบสมมติฐานท่ีว่าพฒันาการทางอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการในการสร้างอัตลักษณ์แห่งตน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจ านวน 99 คน อายุเฉลี่ย 19.72 ปี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดสถานะ
ทางอตัลกัษณ์ แบบวดักิจกรรมในการส ารวจ และ แบบวดัการตกลงใจในเร่ืองอาชีพ ผลการวิจยั
พบวา่ การตกลงใจทางอาชีพ มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะแปรผกผนักบับคุคลท่ีอยู่ในสถานะของอตั
ลักษณ์ยังไม่แน่นอน (Identity Moratorium) การส ารวจทางอาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
บุคคลท่ีอยู่ในสถานะของอัตลักษณ์ยังไม่แน่นอนและบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการมีอตั
ลกัษณ์ (Identity Achievement) และมีความสมัพันธ์แปรผกผนักับผู้ ท่ีอยู่ในสถานะสบัสนในอัต
ลกัษณ์แห่งตน (Identity Diffusion) การศึกษาของฮอลแลนด์ จอห์นสนั และ อซามา (Holland, 
Johnston, Asama, & Polys, 1993) ท าการศกึษาวิจยัระยะยาวระหวา่งปี ค.ศ. 1980-1992 พบวา่
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ผู้มีคะแนนอตัลกัษณ์ทางอาชีพสงูมีความสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะทางบวก ได้แก่ ผู้ ท่ีมีวฒุิภาวะเชิง
อาชีพ มีศกัยภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืน เป็นผู้ ท่ีสามารถจดัการกับปัญหาทางจิตใจได้ดี มี
ความรอบคอบ มีความหวงั มีความรับผิดชอบ มีการรับรู้อตัลกัษณ์ทางอาชีพของตนอย่างชดัเจน 
ไมท้่อแท้ง่ายตอ่อปุสรรคหรือความยุ่งยากอนัเกิดจากสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล ตัวอย่างเช่น นันทนา น า้ฝน (2536) ได้ศึกษาองค์ประกอบบางประการท่ีสัมพันธ์กับ
เอกลกัษณ์เชิงวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาล จ านวน 366 
คน พบวา่นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 มีคา่เฉล่ียอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูกวา่นกัศกึษาพยาลชัน้ปีท่ี 
3 และนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 และพบวา่องค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กับเอกลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ แรงจูงใจในการศึกษา ความยึดมัน่
ผกูพันต่อวิชาชีพการพยาบาล ระยะการคงอยู่ในสถาบันการศกึษา  ปฏิสมัพันธ์เชิงถ่ายทอดเชิง
วิชาชีพกบัอาจารย์พยาบาล ปฏิสมัพนัธ์เชิงถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกบัพยาบาลวิชาชีพ ปฏิสมัพนัธ์เชิง
ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกบัเพ่ือนนกัศกึษาพยาบาล และปฏิสมัพนัธ์เชิงถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกบับคุลากร
ในทีมสขุภาพ และอบุลรัตน์ โพธ์ิพัฒนชัย และ ศลีุพร เพชรเรียง (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาอตั
ลกัษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี ด าเนินการศึกษา 4 
ขัน้ตอนตามแนวคิดการพฒันานกัศกึษาของ Chickering และ Reisser ร่วมกบัวงจรปฏิบตัิการ คือ 
1. ศึกษาสภาพการณ์ของนกัศกึษาพยาบาล 2. สร้างกิจกรรมพัฒนาอตัลกัษณ์ 3. การทดลองใช้
กิจกรรมการพฒันาอตัลกัษณ์ 4. การปรับปรุงกิจกรรมพฒันาอตัลกัษณ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษา
พยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี จ านวน 140 คน ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของนักศึกษาพยาบาล 3 ด้านตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลัย 
ได้แก่ ด้านจิตบริการ ด้านมีวินยั ด้านใฝ่รู้ หาคณุภาพของเคร่ืองมือ ความเท่ียงตรงได้คา่ดชันีความ
สอดคล้องอยู่ระหวา่ง 0.60-1.00 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.82 ผลการวิจยัพบวา่ ผลการสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาอตัลกัษณ์ชัน้ปีท่ี 1 กิจกรรมเคารพกฎท่ีเสริมสมัพันธ์พ่ีน้องร่วมกัน ชัน้ปีท่ี 2 
กิจกรรมสร้างคน ฝึกฝนนิสยัใฝ่รู้ ชัน้ปีท่ี 3 กิจกรรมจิตอาสาน าพาความรู้สูช่มุชน ชัน้ปีท่ี 4 กิจกรรม
เตรียมตนสู่วิชาชีพ ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา ผลประเมินอตัลกัษณ์ของนกัศึกษาพยาบาลก่อนและ
หลงัการใช้กิจกรรมพฒันาอตัลกัษณ์ของนกัศึกษาพยาบาล พบวา่คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมด้านจิต
บริการ ด้านวินัย ด้านใฝ่รู้ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์สูงกว่าก่อนเข้ากิจกรรม
พฒันาอตัลกัษณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสติถิท่ีระดบั 0.01 ทัง้ 3 ด้าน 
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งานวิจยัท่ียกมานัน้แสดงให้เห็นวา่มีการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มในศึกษามหาวิทยาลยัและในกลุม่นักศึกษาพยาบาล นอกจากนัน้ยงัมี
สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์ในกลุม่นักศึกษาพยาบาล อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการน า
รูปแบบโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบบูรณาการมาใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

2. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุ่ม (Group Counseling) 
2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2012) ให้ความหมายว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการ

ระหว่างบุคคลท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการค้นหาศักยภาพในตนและ
ก่อให้เกิดความงอกงาม โดยส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีการตระหนักรู้ในตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และมุ่งหาหนทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิดใจรับฟังและยอมรับซึ่งกันและกันภายใน
กลุม่ 

ทอมสัน  (Thompson, 2003) ใ ห้ความหมายว่า  การใ ห้ค าปรึกษากลุ่มหมายถึง 
กระบวนการระหว่างบุคคล ท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเองจากการสร้างสมัพันธภาพกับ
สมาชิกคนอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนเขตคติและพฤติกรรมของตนเอง 

กัสดา (Gazda, 1989) กล่าวถึงการให้ค าปรึกษากลุ่มว่า คือกระบวนการให้เกิด
ปฏิสมัพันธ์ ท าให้เกิดการรู้ส านึกผา่นพฤติกรรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการรู้สกึ
นึกคิดยอมรับความจริงในเร่ืองความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้ รับบริการสืบ
เน่ืองจากการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุม่ ท าให้เกิดบรรยากาศ
เอือ้ต่อการพัฒนาทางจิตใจ เช่น เกิดความไว้วางใจ การยอมรับ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
แลกเปลี่ยนความรู้สกึนึกคิดและเกิดความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตน 

จอร์จ และ คริสเตียนน่ี (George & Cristiani, 1990) ให้ความหมายวา่ การให้ค าปรึกษา
กลุม่คือ การท่ีคนมารวมตวักนัตัง้แต ่3 คนขึน้ไป และยอมรับวา่ กลุม่ช่วยให้เขาเข้าใจตนเอง สง่ผล
ให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงทัง้ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม 

แกรดดิง (Gladding, 1998) กล่าวถึงการให้ค าปรึกษากลุ่มว่า เป็นการท่ีสมาชิกท่ีมี
ประสบการณ์ปัญหาคล้ายๆ กันมารวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือช่วยกันหาวิธีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
และสถานการณ์นัน้ๆ 
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กาญจนา ไชยพนัธุ์ (2549) กลา่ววา่ การให้ค าปรึกษากลุม่ คือ การให้ค าปรึกษาแก่บคุคล
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยไม่เกิน 12 คน ผู้ รับค าปรึกษาจะมีลักษณะของปัญหาคล้ายคลึงกันและ
ต้องการปรับปรุงตนเอง 

ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2545) กลา่ววา่ การให้ค าปรึกษากลุม่หมายถึง กระบวนการของ
กลุม่บคุคลท่ีมีปัญหาหรือความต้องการคล้ายๆ กนั มาปรึกษาหารือร่วมกนั โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาซึง่
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาร่วมให้ความช่วยเหลือ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มผู้ วิจัยสรุปได้วา่ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มหมายถึง กระบวนการท่ีผู้ให้ค าปรึกษาจัดขึน้เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก้ผู้รับ
ค าปรึกษาท่ีมีปัญหาคล้ายคลงึกนั หรือมีความต้องการเหมือนกนั โดยมีการรวมตวักนัตัง้แต ่ 3-12 
คน เพ่ือมุ่งให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ปรับปรุงตนเอง โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะคอยเอือ้อ านวยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาได้มีโอกาสส ารวจตนเอง แสดงความรู้สกึและความคิดเห็น กล้าเผชิญความจริง ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ภายใต้เง่ือนไขท่ีอบอุ่น จริงใจ ให้การยอมรับ มีความไว้วางใจกัน และ
เข้าใจซึ่งกนัและกนั  

 
2.2 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2012) ได้สรุปจดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ ดงันี ้

1. เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจตนเองและให้ความไว้วางใจผู้ อ่ืน 
2. เพ่ือเพ่ิมการตระหนกัรู้และความเข้าใจในตนเอง และพฒันาการรับรู้ถึงเอกลกัษณ์

ของตนเอง 
3. เพ่ือยอมรับความต้องการ และปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนัของสมาชิกกลุม่ 
4. เพ่ือช่วยสมาชิกกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะสร้างความหมายของชีวิตและสร้าง

ความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ให้ใกล้ชิดกนั 
5. เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้ค้นหาแนวทางจดัการปัญหาในการสื่อสาร 
6. เพ่ือเพ่ิมพูนการยอมรับตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง การนับถือตนเอง และ

มมุมองใหมท่ี่มีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
7. เพ่ือช่วยสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและมีแนวทางท่ีจะแสดงออกทางอารมณ์

ในทางท่ีดีขึน้ 
8. เพ่ือฝึกความใสใ่จและรักใคร่ผู้ อ่ืนมากย่ิงขึน้ 
9. เพ่ือหาหนทางในการพฒันาตนเองและการแก้ไขความขดัแย้งกบัผู้ อ่ืน 
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10. เพ่ือก าหนดแผนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และรับผิดชอบตอ่การปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้ 

11. เพ่ือก าหนดทิศทางตนเอง พึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืนได้มากย่ิงขึน้ 

12. เพ่ือตระหนกัรู้ตอ่ทางเลือกของตนเอง และตดัสินใจเลือกอย่างเหมาะสม 
13. เพ่ือวางแผนท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และท าสญัญา

กบัตนเองวา่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีได้วางไว้ 
14. เพ่ือเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
15. เพ่ือตอบสนองตอ่ทัง้ความต้องการและความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืน 
16. เพ่ือเรียนรู้วิธีการในการแสดงความคิดเห็นเชิงแย้งกับผู้ อ่ืนด้วยความใส่ใจ 

ซ่ือสตัย์ และตรงไปตรงมา 
17. เพ่ือสร้างความชดัเจนในคา่นิยมของตนเอง และตดัสินใจวา่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

คา่นิยมของตนเองหรือไมแ่ละอย่างไร 
 

2.3 กระบวนการการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดของคอเร่ย์ (Corey, 2012) ประกอบด้วย 3 

ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. ขัน้เร่ิมต้น เป็นขัน้ท่ีผู้น ากลุ่มสร้างสมัพันธภาพกบัสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกเกิด

ความไว้วางใจ รู้สกึได้รับการยอมรับและเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่  
2. ขัน้ด าเนินการ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้น ากลุ่มด าเนินการตามทฤษฎีและเทคนิคการให้

ค าปรึกษาท่ีก าหนดโดยเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมและทางเลือกท่ีไม่
เหมาะสมท าให้เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากในชีวิตโดยเน้นพฤติกรรมท่ีเป็นปัจจบุนั 

3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผู้น ากลุ่มเอือ้อ านวยให้สมาชิกวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง 
โดยแผนนัน้ต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง 

มาร์เร่อ กล่าวถึงขึน้ตอนของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มไว้ด้วยกัน  5 ขัน้ตอนด้วยกัน 
ได้แก่  (กาญจนา ไชยพนัธุ์, 2549) 

1.  ขัน้เตรียมการ (The Preparation) ในขัน้นีผู้้ให้การปรึกษาจะมีการก าหนดวา่กลุม่
นัน้มีความต้องการหรือเป้าหมายของกลุ่มประเภทใด เช่น กลุ่มเพ่ือพัฒนาตน หรือ กลุ่มเพ่ือ
แก้ปัญหา 
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2. ระยะเ ร่ิม  (The Involvement Stage) เ ป็นระยะท่ีผู้ ให้การปรึกษามีการชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ สร้างสมัพนัธภาพให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความคุ้นเคยกนั แจ้งให้กลุม่รับทราบถึงนะยะ
เวลาในการให้ค าปรึกษา มีการสร้างความไว้วางใจและการยอมรับกนัและกนัภายในกลุม่ 

3. ระยะหวัเลีย้วหวัตอ่ (The transition stage) ระยะนีผู้้รับค าปรึกษาจะเกิดความตึง
เครียด วิตกกงัวล และเกิดการตอ่ต้าน ดงันัน้ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องให้ผู้รับค าปรึกษาได้ลองปฏิบัติ
หาทางออกของปัญหาท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สกึวา่ตนเองมีทางเลือก กระตุ้นให้ผู้รับ
ค าปรึกษาน าเอาแนวทางกลุม่ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

4. ขัน้ยุติการให้ค าปรึกษา (The Ending stage) ในขัน้นีค้วรให้ผู้ รับค าปรึกษาได้มี
การสรุปและช่วยกนัสร้างความเข้าใจในสิ่งท่ีกลุม่ต้องการอภิปราย มีการสรุปถึงแนวทางออกท่ีจะ
น าไปปฏิบตัิตอ่ไป มีการนดัหมายการเข้ากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 

5. ขัน้ประเมินผลและติดตามผล (Evaluate and follow up stage) ผู้ ให้ค าปรึกษา
จะต้องท าการประเมินผลหลังจากท่ีมีการเข้ากลุ่มไปแล้วด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต 
สมัภาษณ์เป็นต้น 

ตามทัศนะของศิริบูรณ์ สายโกสมุ (2554) มีความเห็นว่า กลุ่มไม่ว่าจะเป็นประเภทใด  
หรือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแบบใด ก็จะต้องมีอยู่ 3 ระยะด้วยกนั คือ ระยะเร่ิมต้น ระยะกลางหรือระยะ
ท างาน และระยะยุติหรือระยะสดุท้าย และเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องใส่ใจในแต่ละ
ระยะ 

1. ระยะเร่ิมต้น  (Beginning stage) เป็นระยะของการแนะน า การอภิปรายถึง
เป้าหมายของกลุ่มท่ีจะเกิดขึน้ในกลุ่มกฎเกณฑ์ของกลุ่ม เนือ้หาของกลุ่มในขัน้ตอนนีผู้้ รับ
ค าปรึกษาจะตรวจสอบผู้รับค าปรึกษาอ่ืนและระดบัความสบายใจของตนในการเปิดเผยตนเองต่อ
กลุ่ม การเร่ิมต้นอาจใช้เวลาครัง้แรก หรืออาจใช้เวลามากกว่า  2 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึก
ไว้วางใจและสบายใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลูซึ่งกนัและกนัอย่างลกึซึง้มากขึน้ 

2. ระยะท างาน (Working stage) ระยะกลางหรือระยะท างาน ระยะนีผู้้รับค าปรึกษา
เรียนรู้เนือ้หาใหม่ๆ  อภิปรายในหวัข้อท่ีหลากหลาย  เป็นระยะท่ีผู้รับค าปรึกษาได้ประโยชน์จากการ
เข้ากลุ่ม พลวตัรหลายอย่างมกัเกิดขึน้เพราะผู้รับค าปรึกษามีการปฏิสมัพันธ์กันหลายแบบ ผู้ ให้
ค าปรึกษาต้องให้ความสนใจตอ่แบบแผนการปฏิสมัพนัธ์และเจตคติท่ีผู้รับค าปรึกษามีตอ่กนัและ
กันและต่อตวัของผู้ ให้ค าปรึกษา ถือเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ รับค าปรึกษาจะตดัสินใจว่าตนเองมีความ
ต้องการวา่จะเปิดเผยตนเองสู่กลุม่มากขึน้เพียงใด ถ้ามีประเดน็ความแตกต่างทางวฒันธรรมผู้ ให้
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ค าปรึกษาจ าเป็นต้องใสใ่จอย่างใกล้ชิดตอ่พลวตัรกลุ่ม เพราะผู้รับค าปรึกษาอาจแสดงออกและมี
ปฏิกิริยาแตกตา่งกนัไป ซึ่งอาจท าให้ผู้รับค าปรึกษาอ่ืนเข้าใจผิด 

3. ระยะยุติ (Closing stage) ส าหรับช่วงนีผู้้ รับค าปรึกษาจะแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีตนได้
เรียนรู้ ว่าตนเองนัน้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีความคิดเห็นและตนเองวางแผนท่ีจะใช้สิ่งท่ีตนได้
เรียนรู้อย่างไร ผู้รับค าปรึกษามีการกลา่วแสดงความรู้สกึ กลา่วอ าล าตอ่กนั ระยะเวลาในการปิดจะ
ขึน้อยู่กบัประเภทของกลุม่ ระยะเวลาการพบกนัและการพัฒนาของกลุม่ กลุม่สว่นใหญ่ใช้เวลาใน
การยตุิเพียงครัง้เดียว 

 
2.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยผสมผสานทฤษฎีการให้ค าปรึกษาหลากหลายกลุม่ทฤษฎี 

เพ่ือน ามาพัฒนาคุณลักษณะหรือองค์ประกอบย่อยของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิด
พิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) และทฤษฎีการวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Transactional 
Analysis) โดยมีแนวคิดส าคญัและกระบวนการให้ค าปรึกษา ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality 
Therapy)  

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Corey, 2012) เป็นวิธีการให้
ค าปรึกษาท่ีพัฒนาโดย วิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (William Glasser) จิตแพทย์ชาวอเมริกนั ซึ่งเร่ิมแรก
เขาสนใจและศึกษาแนวคิดจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์แต่ภายหลังลดความสนใจลง และพัฒนา
วิธีการซึ่งเรียกว่า Reality therapy ซึ่งมีแนวคิดมาจากความเช่ือท่ีว่า พวกเราเท่านัน้ท่ีสามารถ
ควบคมุสิ่งท่ีเราท าในปัจจบุัน โดยทฤษฎีเน้นการปฏิบัติ และการวางแผนด าเนินการ และไม่เน้น
เจตคติ ความรู้สึก การหยั่งรู้ การถ่ายโยงจากอดีต หรือแรงขบัจากจิตไร้ส านึก เพ่ือช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาโดยจัดการกับความต้องการตามความเป็นจริงโดยมีทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จากปี ค.ศ.1960 ถึงในช่วงปลายปี ค.ศ.1970 การให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณา
ความเป็นจริงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวางแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีสู่การท างานในบริบทของทัณฑ
สถาน โรงเรียน การบ าบัดส่วนตวั การบัดบัดคู่สมรส การบ าบัดครอบครัว การให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่ม ในช่วงต้นปี ค.ศ.1980 กลาสเซอร์พัฒนาทฤษฎีการควบคมุ (Control Theory) และอธิบาย
พฤติกรรมของมนษุย์ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นรากฐานส าหรับการปฏิบตัิของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคดิ
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พิจารณาความเป็นจริง ในเดือนเมษายน ปีค.ศ.1996 เขาเปลี่ยนช่ือทฤษฎีเป็นทฤษฎีการเลือก 
(Choice Theory) 

กลาสเซอร์ ค้นพบวา่ปัญหาสว่นใหญ่ของผู้รับค าปรึกษาคือการขาดความพึงพอใจใน
สมัพนัธภาพปัจจบุนั และปัญหาส าคญัคือคนสว่นใหญ่ไมส่ามารถใช้ชีวิตอยู่กบัคนอ่ืนในรูปแบบท่ี
เขาต้องการ นอกจากนีเ้พราะหลกัของทฤษฎีการเลือกคือทุกสิ่งท่ีเราท าคือการเลือก  เราสามารถ
เรียนรู้ทางเลือกท่ีดีกว่า ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงเป็นวิธีการเพ่ือ
ด าเนินการตามแนวคิดหลกัของทฤษฎีการเลือก 

ความต้องการของมนุษย์และพฤติกรรมท่ีมุ่งหวัง 
ทฤษฎีการเลือกถูกสร้างขึน้จากแนวความคิดท่ีว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นการ

แสดงออกอย่างมีจุดมุ่งหมาย และก่อก าเนิดมาจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคลมากกว่า
แรงผลกัดนัภายนอก เรามีแรงจงูใจจากแรงผลกัดนัโดยธรรมชาติ และทกุพฤติกรรมมีจดุมุง่หมาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการขึน้พืน้ฐาน กลาสเซอร์ และ วูบโบลดิง (Glasser & Wubbolding) 
จ าแนกความต้องการของมนษุย์เป็น 5 องค์ประกอบได้แก่ การอยู่รอด (Survival) ความรักและการ
เป็นเจ้าของ (Love and belonging) อ านาจ (Power) อิสรภาพ (Freedom) และความสนกุสนาน 
(Fun) ทัง้หมดของพฤติกรรมเป็นพืน้ฐานของความพยายามท่ีจะควบคมุส่ิงรอบตวัให้เกิดความพึง
พอใจตามความต้องการพืน้ฐานดงักลา่ว 

ภาวะนิยมและปรากฏการณ์นิยม 
ทฤษฎีการเลือกมีแนวทางอยู่บนพืน้ฐานของแนวคิดภาวะนิยมและปรากฏการณ์

นิยม เขาเน้นว่าบุคคลรับรู้โลกในบริบทท่ีเขาต้องการไม่ใช่สิ่งท่ีตรงกับความเป็นจริง สิ่งส าคญั
ส าหรับท่ีผู้ให้ค าปรึกษากลุม่คือการเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งโลกท่ีพวกเขารับรู้และโลกท่ีคน
อ่ืนรับรู้ ทฤษฎีการเลือกยึดถือแนวคิดภาวะนิยมเป็นพืน้ฐาน มีมมุมองว่าการเลือกของบคุคลเป็น
ความรับผิดชอบของเขา และบคุคลสามารถมีชีวิตท่ีดีกวา่ได้ 

กลาสเซอร์ ได้พูดถึงพฤติกรรมร้ายแรง 7 อย่าง ท่ีเป็นตวัท าลายสมัพันธภาพ ได้แก่ 
การวิจารณ์ (criticizing) การต าหนิ (blaming) การบ่น (complaining) การดดุ่า (nagging) การ
คกุคาม (threatening) การลงโทษ (punishing) การให้รางวลัเพ่ือควบคมุ (rewarding to control) 
และเขาได้แนะน าให้แทนท่ีด้วยพฤติกรรมใส่ใจ 7 อย่าง ได้แก่ การให้การสนบัสนนุ (supporting) 
การสง่เสริม (encouraging) การรับฟัง (listening) การยอมรับ (accepting) การเช่ือใจ (trusting) 
การเคารพ (respecting) การจดัการความแตกตา่ง (Negotiating differences) 
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ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงเน้นการควบคมุภายในและ
โลกส่วนตวัมีการก าหนดเป้าหมายให้มีชีวิตอยู่อย่างเข้มแขง็ พวกเราเป็นภาพท่ีได้เลือกเป้าหมาย
ของเราเองและเป็นความรับผิดชอบในโลกท่ีพวกเราสร้างขึน้มา พวกเราไม่ใช่เหย่ือท่ีสิน้หวงัและ
สามารถมีชีวิตท่ีดีขึน้ 

พฤติกรรมโดยรวม (Total Behavior) 
ทฤษฏีการเลือกมีแนวคิดวา่ บคุคลควบคมุส่ิงท่ีตนกระท า โดยอธิบายได้ในบริบทของ

พฤติกรรมโดยรวมของบุคคลซึ่งประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 1.การปฏิบัติ (acting) หรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น การพดู การว่ิง 2.การคิด (Thinking) เป็นการคิดอย่างตัง้ใจหรือการพดู
เก่ียวกบัตนเอง 3.ความรู้สกึ (Feeling) เช่น ความโกรธ สนกุสนาน ซึมเศร้า วิตกกงัวล 4.สรีรวิทยา 
(Physiology) เช่น เหง่ือออก ปวดศีรษะ อาการทางกายท่ีมีผลมาจากจิตใจ พฤติกรรมท่ีแสดงออก
มีความสมัพันธ์กัน โดยอาจมีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งท่ีเดน่ชดักว่าองค์ประกอบอ่ืน ซึ่ง
หัวใจส าคญัของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยรวมคือการเปลี่ยนแปลงกระกระท า ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้องค์ประกอบอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแนวคิด
พิจารณาความเป็นจริงจึงเน้นท่ีการการะท าท่ีผู้ รับค าปรึกษาเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการ
กระท าและความคิดในปัจจุบัน หลีกเลี่ยงการเน้นพฤติกรรมในอดีต เพราะการเปลี่ยนแปลง
สามารถท าได้เฉพาะพฤติกรรมในปัจจบุนัเท่านัน้ 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้น ากลุ่ม 
การสร้างสมัพันธภาพ ความเข้าใจ และความไว้วางใจ เป็นหลกัเบือ้งต้นท่ีจะท าให้

การให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงประสบผลส าเร็จ   ผู้ ให้ค าปรึกษาตามแนวคิด
พิจารณาความเป็นจริงสอนผู้รับค าปรึกษาถึงพืน้ฐานของทฤษฎีการเลือกและการน าไปใช้ในชีวิต 
การให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงสอนคนส่วนใหญ่ให้สามารถเพ่ิมการควบคมุท่ีมี
ประสิทธิภาพในชีวิต เมื่อพวกเขารับรู้และยอมรับ รับผิดชอบส าหรับพฤติกรรมท่ีเขาเลือก และท า
การเลือกท่ีดีกวา่ การท าหน้าท่ีผู้น ากลุ่มในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาโดยการสนบัสนนุสมาชิกกลุ่มไปสู่
ทางเลือกท่ีแตกตา่ง ดงันี ้

- สง่เสริมการอภิปรายพฤติกรรมปัจจบุนัของสมาชิกกลุม่ และลดข้อแก้ตวัส าหรับ
พฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบหรือไมไ่ด้ผล 

- ช่วยให้สมาชิกกลุม่ประเมินพฤติกรรมปัจจบุนัของพวกเขา 
- แนะน าและสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการประเมินความต้องการท่ีส าเร็จได้ตาม

ความเป็นจริง 
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- สอนให้สมาชิกก าหนดและด าเนินแผนการท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา 
- ช่วยประเมินระดบัความมุง่มัน่ในการวางแผนการกระท า 
- ให้ก าลงัใจในการระบวิุธีการท่ีจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงตามท่ีพวกเขาต้องการ

เมื่อยตุิกลุม่ 
เทคนิคและวธีิการบ าบัด 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

คือ 
1.สภาพแวดล้อมในการใ ห้ค าป รึกษา  (The Counseling Environment) 

ประกอบด้วย 
1.1 การสร้างความปลอดภยัในกลุม่ เร่ิมต้นโดยการท่ีผู้ให้การปรึกษาจะต้อง

สร้างสมัพันธภาพ ให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ โดยผู้น ากลุ่มจะต้องมีคณุลกัษณะ คือ มีความ
อบอุ่น ความเข้าใจ การยอมรับ การรับฟัง มีความใส่ใจ ให้ความเคารพ ศรัทธาและเช่ือมัน่ในตวั
ของผู้ รับค าปรึกษา เปิดเผย และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสร้างสมัพันธภาพ ท าได้โดยการรับฟังผู้ รับค าปรึกษา การพูดคยุเร่ืองราวตา่งๆ 
ของสมาชิก เมื่อสร้างสมัพันธภาพได้แล้วผู้น ากลุ่มจึงใช้ทักษะและเทคนิคในเพ่ือให้สมาชิกกลุม่
เผชิญกบัความเป็นจริง 

1.2 ทัศนคติของผู้ ให้ค าปรึกษา และพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากคณุลกัษณะท่ีดีของผู้ ให้ค าปรึกษาในการสร้างสมัพันธภาพท่ีเอือ้ตอ่การเปลี่ยนแปลงใน
เชิงบวก ผู้ ให้ค าปรึกษาหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษ วิจารณ์ บังคบั ประณาม  หรือค้นหาความผิด ให้
ความส าคัญกับการยอมรับผู้ รับค าปรึกษาในสิ่งท่ีพวกเขาเป็นและกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาให้
ความส าคญักบัสิ่งท่ีพวกเขาสามารถควบคมุได้ ผู้น ากลุม่สอนให้สมาชิกเห็นคณุคา่และรับผิดชอบ
ต่อพฤติกรรมของพวกเขา ผู้น ากลุ่มจะไม่ยอมรับข้อแก้ตัวต่อพฤติกรรมท่ีไม่รับผิดชอบ แต่จะ
พยายามสอนให้ผู้ รับค าปรึกษาเห็นว่าการแก้ตวัจะน าไปสู่ความล้มเหลว ผู้น ากลุ่มจะไม่มีการ
ลงโทษ แตจ่ะช่วยให้สมาชิกกลุม่ตระหนกัและยอมรับผลจากการกระท าของพวกเขา และถ่ายทอด
ทัศนคติท่ีดีท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความเข้มแข็งท่ีจะควบคมุพฤติกรรมของตนเองให้
สามารถท าตามแผนการท่ีวางไว้จนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ 

2. กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (The WDEP System) 
กระบวนการ WDEP เป็นกระบวนการท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในการด าเนินการกลุ่มการให้ค าปรึกษา
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ประกอบด้วย  
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W (wants) คือความต้องการ ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้ทักษะการตัง้ค าถาม
เพ่ือตรวจสอบ ก าหนด และรับรู้ถึงสิ่งท่ีผู้รับค าปรึกษาต้องการ 

D (doing and direction) คือการก าหนดทิศทางและการกระท า  ผู้ ใ ห้
ค าปรึกษาช่วยให้สมาชิกกลุม่ประเมินผลการกระท า และประเมินพฤติกรรมโดยรวม และตระหนกัรู้ 
(awareness) ถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ และส่ิงท่ีต้องการจะท าให้เกิดความแตกตา่ง 

E (self-evaluation) คือ การประเมินตนเอง ผู้ให้ค าปรึกษาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ รับค าปรึกษาในการตระหนักถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของตนเอง โดยให้ผู้ รับค าปรึกษา
ตรวจสอบว่าอะไรท่ีจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจในโลกภายในของพวกเขา จากนัน้ผู้ ให้
ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาตรวจสอบสิ่งท่ีก่อให้เกิดความล้มเหลวเพ่ือให้พวกเขาท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

P (planning) คือ การวางแผน ผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาพัฒนา
แผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งแผนควรจะง่าย ยั่งยืน เฉพาะเจาะจง และผู้ รับ
ค าปรึกษาเป็นศนูย์กลาง ซึ่งสิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของผู้รับค าปรึกษา 

 
2.4.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 

Therapy) 
คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) (วัชรี ทรัพย์มี, 2554) เป็นผู้น าของทฤษฎีนี ้โดยมี

แนวคิดว่า โดยพืน้ฐานของมนุษย์เป็นผู้มีเหตผุล ได้รับการอบรมสัง่สอนขดัเกลาแล้ว มนุษย์มุ่ ง
ความก้าวหน้า และกล้าเผชิญความจริง ซึ่งเป็นแนวคิดของนกัมนษุยนิยม (humanists) 

แนวคิดเก่ียวกับการพิจารณามนุษย์ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคล
เป็นศูนย์กลาง 

1. มนุษย์ เ ป็นผู้ มีความสามารถและมีคุณค่า  มนุษย์มีสติ ปัญญาและมี
ความสามารถท่ีจะตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
กระท า โดยท่ีการกระท านัน้ไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอ่ืน ผู้ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาเป็นตวัของตวัเอง ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ 

2. มนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาตนเอง ธรรมชาติของชีวิต คือการมีปฏิสมัพนัธ์กับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความคงอยู่และการพฒันาตนเอง มนษุย์มีความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได้ เมื่อ
ออยู่ในสภาพการณ์ท่ีเหมาะสม กระบวนการให้ค าปรึกษาจึงมีจดุมุง่หมายในการจดัสภาพการณ์ท่ี
เหมาะสมให้ผู้รับบริการได้พฒันาความสามารถของตนเองอย่างเตม็ท่ี 
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3. โดยพืน้ฐานแล้วมนุษย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือ รอเจอร์สเห็นว่าโดยพืน้ฐาน
มนษุย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือ แตก่ารท่ีคนท าสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม เน่ืองมาจากความไมส่อดคล้องกัน
ระหวา่งความรู้สกึนึกคิดท่ีมีตอ่ตนเองและสภาพความเป็นจริง ซึ่งท าให้บคุคลใช้กลวิธีป้องกนัจิตใจ
ตนเองต่างๆ ถ้าผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาลดการใช้กลวิธีป้องกันทางจิตใจลง 
จะท าให้เขาสามารถพฒันาตนเองเป็นคนดีได้ 

4.  มนษุย์มีการรับรู้เก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม ตามประสบการณ์ของแต่ละ
บคุคล การท่ีบคุคลรับรู้สิ่งตา่งๆ จะมีอิทธิพลตอ่การกระท า การจะเข้าใจบคุคลต้องพยายามเข้าใจ
ว่าเขารับรู้สิ่งต่างๆ อย่างไร ต้องเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม และการจะให้บุคคล
เปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องเปลี่ยนการรับรู้ของบคุคลนัน้ 

5. มนุษย์ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และการยอมรับจากผู้ อ่ืน ธรรมชาติ
ของมนษุย์ทกุคนต้องการความรัก ความเอาใจใสแ่ละการยอมรับจากผู้ อ่ืน ผู้ให้ค าปรึกษาจึงควรมี
ทศันคติท่ีดีและยอมรับผู้รับการปรึกษาโดยปราศจากเง่ือนไข 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
1. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษายอมรับความจริง พิจารณาตนเองและสภาพแวดล้อมได้

สอดคล้องกบัความเป็นจริง ไมใ่ช้กลวิธีป้องกนัจิตใจตนเองในการแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดรับประสบการณ์โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ ในหลาย

แง่มมุ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีตรงตอ่ข้อเท็จจริง และเกิดความคิดริเร่ิมขึน้ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษามีความเช่ือมัน่ในตนเองเพ่ิมขึน้ มีก าลงัใจ พร้อมท่ีจะ

ตดัสินใจแก้ปัญหา โดยใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองมีความเช่ือมัน่ท่ีจะเลือกทางเดินชีวิตของ
ตนเอง 

4. เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเพ่ิมขึน้ และพยายามพัฒนา
ตนเอง 

5. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จุดประสงค์ระยะยาวของการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง คือเพ่ือ

พฒันาผู้รับค าปรึกษาให้เป็นบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพ (fully functioning person) คือ เป็นคนท่ีรู้จกั
ตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสขุ มีสขุภาพจิตท่ีดี สามารถใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ท่ี 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
โรเจอร์ส (Corey, 2012) ได้กล่าวถึงบทบาทท่ีมีความส าคญัของผู้ ให้ค าปรึกษาไว้  

ดงันี ้
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1. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความเช่ือถือในกระบวนการกลุ่มและเช่ือว่ากลุ่มจะ
สามารถด าเนินไปได้โดยปราศจากการน าทาง 

2. ควรใช้การฟังอย่างระมดัระวงั รอบคอบและไวตอ่ความรู้สกึของผู้ รีบค าปรึกษา
แตล่ะคน 

3. ท าทกุอย่างท่ีจะช่วยท าให้เกิดบรรยากาศท่ีอบอุน่ ปลอดภยัภายในกลุม่ 
4. พยายามท่ีจะเข้าใจยอมรับบคุคลและยอมรับกลุม่ 
5. ควรมีการแสดงออกถึงความรู้สกึตอ่สถานการณ์ท่ีมีความเป็นปัจจบุนั 
6. กระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษามีการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลย้อนกลับและ

ข้อเสนอแนะท่ีมีความเหมาะสม ช่ืนชม ท้าทายผู้รับค าปรึกษาในบางพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการ
ตดัสินใจและพดูแทนคนอ่ืน หรือการพดูท่ีจะมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมผู้ อ่ืน 

7. ส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาแสดงความคาดหวังและความรู้สึกของเขาอย่าง
เปิดเผย 

8. สอนให้ผู้รับค าปรึกษามีความมุง่เน้นในตนเองและความรู้สกึของตนเอง 
9. ให้การสนบัสนนุผู้รับค าปรึกษาท่ีพยายามท าพฤติกรรมใหม ่
10. ดแูละผู้รับค าปรึกษาโดยเน้นท่ีความสมัพันธ์ระหว่างผู้ รับค าปรึกษากับผู้รับ

ค าปรึกษามากกวา่การเน้นท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้รับค าปรึกษากบัผู้ให้ค าปรึกษา 
11. ช่วยผู้รับค าปรึกษาในการเอาชนะอปุสรรคในการสื่อสารโดยตรง 
12. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถเอาสิ่งท่ีได้จากกลุม่ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
13. สง่เสริมให้ผู้รับค าปรึกษามีการประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในกลุม่และตรวจสอบ

วา่อะไรท่ีพวกเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง 
เทคนิคในการให้ค าปรึกษา 

1. เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) คือ เทคนิคท่ีผู้ ฟังท่ีดีควรจะมี
ความใสใ่จและสนใจในสิ่งท่ีผู้พูดก าลงัพดู พร้อมทัง้มีการตอบสนองต่อสิ่งท่ีพดูเพ่ือแสดงถึงความ
ใสใ่จทัง้อากปักริยาท่ีอบอุน่ ผอ่นคลาย มีการประสานสายตา การใช้น า้เสียงตอบสนองและมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะฟัง โดยการฟังอย่างตัง้ใจช่วยให้สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกและสิ่งท่ีซ่อน
อยู่ภายในจิตใจของผู้พดูได้เป็นอย่างดี 

2. เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข  (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เป็นเทคนิคท่ีช่วยสร้างบรรยากาศของการตระหนกัรู้ในตนเอง มีการยอมรับกนั
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และกันในทางบวก มีการสื่อสารโดยปราศจากเง่ือนไข โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการตดัสิน
ความคิดหรือความรู้สกึของบคุคลอ่ืน 

3. เทคนิคการยืนยันทางบวก (Positive Affirmation) เป็นเทคนิคท่ีเอือ้ให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาเกิดความผาสกุในตนและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองเพ่ิมขึน้ เหมาะท่ีจะใช้ในการพฒันา
ผู้รับค าปรึกษาท่ีมีความคิดต่อตนเองในเชิงลบ เช่น “ฉันไม่สามารถท าได้” “ฉันไม่สมควรได้รับ” 
เป็นต้น ซึ่งความเช่ือตอ่ตนเองในเชิงลบ จะสง่ผลไมใ่ห้เกิดการกระท าทางบวกได้ 

4. เทคนิคการถาม (Questioning) เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ส ารวจตนเองในด้าน ความคิด ความรู้สึก และท าให้เกิดความกระจ่างชัด ค าถามควรเป็นแบบ
ปลายเปิดมากกวา่ปลายปิด โดยการตัง้ค าถามนัน้ผู้ให้ค าปรึกษาไมค่วรถามมากจนเกินไปซึ่งจะท า
ให้เกิดความรู้สกึทางลบตอ่ผู้ให้ค าปรึกษาได้ 

5. การให้ก าลังใจ  (Encouragement) เป็นการเสริมแรงผ่านการแสดงออก
ทางด้านค าพดู ลกัษณะท่าทาง สีหน้า แววตา เพ่ือให้บคุคลรอบข้างเกิดความสบายใจ มีพลงัท่ีจะ
กระท าสิ่งตา่งๆ ตอ่ไป 

6. เทคนิคการเปิดเผยตนเอง  (Self-Disclosure) เ ป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาได้แลกเปลี่ยนเร่ืองราว ความคิด ความรู้สกึ ประสบการณ์ของตนเองท่ีในบางครัง้อาจจะ
เป็นเร่ืองราวท่ียังไม่มีใครรู้ ให้สมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่มฟัง การเปิดเผยตนเองจะมีส่วนช่วยในการ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีแน่นแฟ้นกบับคุคลอ่ืน การได้รับการยอนรับจากเพ่ือนในกลุม่จะช่วยเสริมสร้าง
การยอมรับตนเอง การเข้าใจตนเอง การเป็นคนท่ีเปิดเผย ความเช่ือและไว้วางใจ และการมอง
บคุคลอ่ืนในแง่บวกเพ่ิมมากย่ิงขึน้ด้วย  

7. เทคนิคการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายใน (Inner Processing of Personal 
Feelings) เป็นการช่วยให้สมาชิกได้รับรู้ความรู้สึกภายในของตนเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกวิตก
กงัวล ความเครียด ความขดัแย้งภายในของบคุคล 

8. เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เป็นเทคนิคท่ีผู้ น ากลุ่มใช้เพ่ือช่วย
สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจและเกิดความกระจ่างชัดในสิ่งท่ียังสบัสน และได้ส ารวจปัญหาของ
ตนเองได้ชดัเจนมากขึน้ 

9. เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เป็นเทคนิคท่ีผู้น ากลุม่
ใช้เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้รับรู้และมีความเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นภายในตนเอง 
ผ่านการสะท้อนออกมาเป็นค าพูดท่ีชดัเจนและการสะท้อนความรู้สึกยังเป็นการแสดงถึงความใส
ใจ สนใจรวมทัง้ความเข้าใจท่ีผู้น ากลุม่มีตอ่สมาชิกภายในกลุม่ 
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10. เทคนิคการสรุป (Summarizing) การสรุปความเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้สมาชิก
กลุ่มได้รวบรวมความคิด และเนือ้หาท่ีกระจดักระจายออกมาเป็นประเด็นส าคญัในการพดูคยุกนั
ภายในกลุ่มโดยใช้ค าพูดท่ีกระชับและได้ใจความ การสรุปนัน้ผู้น ากลุ่มอาจจะเป็นผู้สรุปหรือให้
สมาชิกช่วยกนัสรุปถึงสิ่งท่ีได้รับจากการพดูคยุภายในกลุม่ก็ได้ การสรุปจะน ามาใช้เมื่อต้องการยตุิ
การสนทนาหรือเปลี่ยนความคิดความสนใจจากสมาชิกคนหนึ่งไปสูส่มาชิกคนอ่ืน 

 
2.4.3 ทฤษฎีการวเิคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) 
ทฤษฎีการวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเป็นทฤษฎีทางบคุลิกภาพท่ีเก่ียวกบั

ภาษา พฤติกรรม และการบ าบัดแบบจัดระบบในการปฏิสมัพันธ์  ซึ่งพัฒนาโดย อีริค เบิร์น (Eric 
Berne) ทฤษฏีนีเ้ช่ือวา่  มนษุย์เป็นบุคคลท่ีมีคณุคา่  บคุลิกภาพและชีวิตส่วนตวัสามารถปรับปรุง
ด้วยการเปิดเผยตวัตนท่ีแท้จริงของตนเองออกมาหรือการค้นให้พบถึงความเป็นตวัของตวัเอง  ซึ่ง
บุคคลท่ีมีความเป็นตวัเองจะเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Awareness) 
ลักษณะของความเป็นธรรมชาติ (Spontaneity) รวมถึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลอ่ืน 
(Intimacy) ทฤษฏีนีศ้รัทธาในความสามารถของบคุคลท่ีจะเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมของ
ตนเองใหม่  เบิร์นมีความเช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถท่ีจะเลือกแต่น้อยคนนักท่ีจะตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการมีอิสระแก่ตน รูปแบบของการส่ือสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลนัน้ใช้เป็นสิ่งท่ีท านาย
ได้ถึงความมีประสิทธิภาพของความสมัพันธ์สภาวะจิตของบุคคล  ระบบความคิดท่ีแยกออกมา  
ความรู้สกึและพฤติกรรมในบคุลิกภาพเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิดแบบแผนพฤติกรรม  ซึ่งสภาวะจิตท่ีดี
และสามารถท่ีจะตดัสินใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเช่ือวา่จ านวนและลกัษณะของการได้รบั
ความเอาใจใส่กับค าสั่งท่ีบุคคลได้รับในวัยเด็กเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดบุคลิกภาพ  
ประกอบกับการตดัสินใจเก่ียวกับตนเองและสมัพนัธภาพความสมดลุระหว่างสภาวะอีโก้จะเป็น
ตวัก าหนดบคุลิกภาพและผลดัดนัพฤติกรรม (ดวงมณี จงษ์รักษ์, 2549)  

โครงสร้างบุคลิกภาพ 
อีริค เบิร์น ได้อธิบายโครงสร้างแห่งบุคลิกภาพ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ

พฒันาการด้านการปรับตวัของบคุคล  โดยเบิร์นได้แบ่งโครงสร้างทางบคุลิกภาพออกเป็น 3 ระบบ 
คือ ระบบความเป็นเดก็ (The Child Ego State) ระบบความเป็นพ่อแม่ (The Parent Ego State) 
และระบบความเป็นผู้ใหญ่ (The Adult Ego state) การกระท าของบุคคลในแต่ละช่วงเวลาขึน้อยู่
กบัวา่ระบบใดท างานในขณะนัน้ 
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1. ระบบความเป็นเด็ก (The Child Ego State) เป็นความรู้สึกและการกระท า
เหมือนกับท่ีเคยมีประสบการณ์ในวยัเด็ก เช่น ดีใจ กระโดโลดเต้น กร๊ีดกร๊าด ซึ่งเป็นการแสดง
ออกแบบเดก็ๆ ระบบความเป็นเดก็นีแ้บ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1.1 เดก็แบบธรรมชาติ (Natural Child) เป็นการแสดงอารมณ์แบบเดก็ๆ โดย
ปราศจากการควบคมุ มีการแสดงออกอย่างอิสระ 

1.2 เดก็พฒันา (The adapted Child) เป็นสว่นของความเป็นเดก็ท่ีได้รับการ
ปรุงแต่งจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการอบรมหรือได้รับประสบการณ์จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือ
สงัคมแล้ว 

1.3 เดก็เจ้าปัญหา (The little Professor) เป็นสว่นของความเป็นเดก็ท่ีริเร่ิมมี
ความคิดวิเคราะห์ท่ีจะหาเหตผุล และมีความคิดสร้างสรรค์ 

2. ระบบความเป็นพ่อแม ่(The Parent Ego State) เป็นสว่นท่ีมีพฤติกรรมเหมือน
ผู้ ท่ีเป็นพ่อแมค่น เป็นการกระท า ทศันคติและความรู้สกึ ได้มาจากบคุคลในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็น
พ่อแม ่หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้เลีย้งดมูา โดยระบบนีแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 พ่อแม่ ท่ีชอบวิจารณ์ (Critical Parent) เ ป็นพฤติกรรมท่ีแสดงการ
วิพากษ์วิจารณ์การประเมิน อาจใช้อ านาจ การออกกฎเกณฑ์หรือออกค าสัง่ให้ผู้ อ่ืนท า เหมือนพ่อ
แมท่ี่วิจารณ์การกระท าของลกูหรือสัง่ลกู 

2.2 พ่อแม่ผู้ปกป้อง (Nurturing Parent) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
ปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ อ่ืน เหมือนพ่อแมท่ี่มีเมตตา 

3.ระบบความเป็นผู้ใหญ่ (The Adult Ego state) สว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีมีการประมวล
ข้อมลูท่ีแมน่ตรง ไมบิ่ดเบือน มาวิเคราะห์และตดัสินใจโดยใช้วิจารณญาณ เป็นความสามารถท่ีใช้
ความคิดอย่างมีเหตผุล  

กระบวนการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีการวเิคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2556) กล่าวถึง กระบวนการของ

การให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์สมัพันธภาพระหว่างบุคคลวา่ ผู้ ให้ค าปรึกษาตามทศันะของ T.A. 
นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญในการรับฟังและสามารถบอกได้ทนัทีว่าข้อความท่ีก าลงัสื่อสาร
นัน้มาจากสภาวะตนเองในสภาวะใด นอกจากนีแ้ล้วจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญในการวิเคราะห์
การสื่อสารว่ามีลกัษณะการสื่อสารเป็นรูปแบบใด เกมท่ีใช้นัน้เป็นลกัษณะแบบใด ผู้ ใช้ต้องการ
อะไร หรือผู้ ใช้ก าลงัวางกรอบ (Frames) อะไรเพ่ือแสวงหาความเอาใจใส่ (Stroke) และมีบทชีวิต 



 72 
 

  

(Life script) เป็นอย่างไร  โดยในกระบวนการของการให้ค าปรึกษาตามทศันะคติของเบิร์นมีความ
เช่ือวา่การให้ค าปรึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน  คือ 

1. การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural analysis) คือการช่วยให้บุคคลเข้าใจถึง
โครงสร้างของตนเองว่าสภาวะของตนเป็นเช่นไร เพ่ือให้บคุคลนัน้สามารถใช้สภาวะของตนเองใน
แตล่ะสภาวะได้อย่างเหมาะสม 

2. การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional analysis) เป็นการ
ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจถึงวิธีสื่อสารท่ีตนเองใช้ในการแสวงหาความเอาใจใส่จากผู้ อ่ืน และ
ปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ 

3. การวิเคราะห์เกม (Game analysis) ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์
เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ทราบถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้วา่ ผู้รับค าปรึกษาได้ใสค่วามหมายอะไรลงไป
ในเกมและเหตกุารณ์นัน้ และผู้รับค าปรึกษาต้องการอะไรจากเกมนัน้ ตอ่จากนัน้ผู้ให้ค าปรึกษาจะ
พยายามให้ผู้รับค าปรึกษาเลิกเลน่เกมท่ีเคยใช้มาเพ่ือแสวงหาการเอาใจใสจ่ากผู้ อ่ืน และกระตุ้นให้
ผู้รับค าปรึกษาทราบวา่ยงัมีวิธีการอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสมกว่าท่ีจะท าให้ได้มาซึ่งการเอาใจใส่และ
วิธีการท่ีก่อให้เกิดสขุภาพจิตท่ีดี 

4. การวิเคราะห์บทชีวิต (Script analysis) การวิเคราะห์บทบาทชีวิตนีจ้ะต้องมี
การด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญซึ่งต้องอาศยัความระมดัระวงั เพราะหากมีการอธิบายบทบาทนัน้
ย่างผิดพลาด และกระท าในขณะท่ีผู้ รับค าปรึกษายงัไม่พร้อมท่ีจะเผชิญความจริง ก็อาจส่งผลให้
ผู้รับค าปรึกษาเกิดความท้อแท้ เบ่ือหน่อยชีวิต ซึ่งย่ิงเป็นอนัตรายตอ่ผู้รับค าปรึกษาย่ิงขึน้  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฏีการให้ค าปรึกษา ผู้ วิจัยสรุป
แนวคิด เป้าหมาย และเทคนิคส าคญั ดงัตาราง 4 
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จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี และเทคนิคในการให้ค าปรึกษา ผู้ วิจยั
ประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาในรูปแบบการบรูณาการโดยการผสมผสาน
ทางเทคนิค (technical eclecticism) (นันท์ชัตสณัห์ สกุลพงศ์, 2557) โดยน าเทคนิคจากทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาต่างๆ มาใช้เพ่ือสร้างตัวอย่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดยใช้องค์ประกอบของอตัลกัษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรม ได้แก่ ความเป็นตวัของตวัเอง 
การรู้จักตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ สมัพันธภาพระหวา่งบคุคล การตัง้เป้าหมายในชีวิต ความรู้
และทกัษะทางวิชาชีพ จิตบริการ คณุธรรมจริยธรรม จิตอาสา ใฝ่เรียนรู้ มีวินยั มีรายละเอียด ดงันี  ้

1. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิค
การถาม การให้ก าลงัใจ เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ด้านการรู้จกัตนเอง ผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบคุคล
เป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิคการถาม การ
ให้ก าลงัใจ เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป 

3. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) โดยใช้เทคนิค WDEP W (wants) การส ารวจ
ความต้องการของตนเอง D (doing and direction) การก าหนดทิศทางและการกระท า E (self-
evaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

4. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
บคุลิกภาพ การวิเคราะห์การสื่อสารระหวา่งบคุคล 

5. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) โดยใช้เทคนิค WDEP W (wants) การส ารวจ
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ความต้องการของตนเอง D (doing and direction) การก าหนดทิศทางและการกระท า E (self-
evaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

6. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) โดยใช้เทคนิค WDEP W (wants) 
การส ารวจความต้องการของตนเอง D (doing and direction) การก าหนดทิศทางและการกระท า 
E (self-evaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

7. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล ด้านจิตอาสา ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ การให้
ก าลงัใจ เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป 

8. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ด้านจิตบริการ ผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบคุคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ การให้
ก าลงัใจ เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป 

9. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้านระเบียบวินัย ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคิด
พิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) โดยใช้เทคนิค WDEP W (wants) การส ารวจความ
ต้องการของตนเอง D (doing and direction) การก าหนดทิศทางและการกระท า E (self-
evaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

10. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้านคณุธรรมจริยธรรม ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
บุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม เทคนิคการฟังอย่าง
ตัง้ใจ การให้ก าลงัใจ เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป 

ผู้ วิจัยสรุปการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มในการ
สร้างตัวอย่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล แสดงดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 สรุปการประยกุต์ใช้แนวคดิทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ในการสร้างตวัอย่าง
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

องค์ประกอบ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
ความเป็นตวัของตวัเอง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(Person-Centered Therapy) 

- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
- เทคนิคการถาม 
- การให้ก าลงัใจ 
-เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
-  เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ 
- เทคนิคการสรุป 

การรู้จกัตนเอง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(Person-Centered Therapy) 

- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
- เทคนิคการถาม 
- การให้ก าลงัใจ 
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ 
- เทคนิคการสรุป 

วฒุิภาวะทางอารมณ์ ทฤษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 

WDEP 
W (wants) คือความต้องการ 
D (doing and direction) คือ
การก าหนดทิศทางและการ
กระท า 
E (self-evaluation) คือ การ
ประเมินตนเอง 
P (planning) คื อ  ก า ร
วางแผน 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล ทฤษฎีการวิเคราะห์

สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
(Transactional Analysis) 

- การวิ เคราะห์โครงสร้าง
บคุลิกภาพ 
- การวิเคราะห์การสื่อสาร
ระหวา่งบคุคล 

การตัง้เป้าหมายในชีวิต ทฤษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 

WDEP 
W (wants) คือความต้องการ 
D (doing and direction) คือ
การก าหนดทิศทางและการ
กระท า 
E (self-evaluation) คือ การ
ประเมินตนเอง 
P (planning) คื อ  ก า ร
วางแผน 

ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ทฤษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 

WDEP 
W (wants) คือความต้องการ 
D (doing and direction) คือ
การก าหนดทิศทางและการ
กระท า 
E (self-evaluation) คือ การ
ประเมินตนเอง 
P (planning) คื อ  ก า ร
วางแผน 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
จิตอาสา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(Person-Centered Therapy) 

- เทคนิคการถาม 
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
- การให้ก าลงัใจ 
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ 
- เทคนิคการสรุป 

จิตบริการ 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(Person-Centered Therapy) 

- เทคนิคการถาม 
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
- การให้ก าลงัใจ 
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ 
- เทคนิคการสรุป 

ระเบียบวินยั ทฤษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ กษา
แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) 

WDEP 
W (wants) คือความต้องการ 
D (doing and direction) คือ
การก าหนดทิศทางและการ
กระท า 
E (self-evaluation) คือ  การ
ประเมินตนเอง 
P (planning) คือ การวางแผน 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
คณุธรรมจริยธรรม 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(Person-Centered Therapy) 

- เทคนิคการถาม 
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
- การให้ก าลงัใจ 
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ 
- เทคนิคการสรุป 

 
2.5 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มและทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มมาใช้ในกบันกัศึกษาในการ

เลือกอาชีพ เช่น คูเปอร์ และ มาทร์ (Cooper & Matre, 1986) ท่ีศึกษาผลของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มและรายบุคคลท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัศกึษาชาย 15 คน หญิง 9 คนท่ียงัตดัสินใจเลือกอาชีพไม่ได้ การจดักลุม่จะจดัตามระดบัความ
ไม่แน่ใจในการเลือกอาชีพ ซึ่งวดัโดยแบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale: 
CDS) และแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ (Strong Campbell Interest Inventory: SCII) การ
ปรึกษาแบ่งออกเป็นช่วงๆ ทัง้แบบกลุ่มและรายบคุคล การออกแบบการทดลองเป็นแบบวดัก่อน
และหลงัการทดลอง ผลปรากฏว่า ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มและแบบ
รายบุคคล ท าให้ระดบัการตดัสินใจเลือกอาชีพสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั และกีโด (Guido, 1988) ท่ี
ศกึษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพทัง้แบบกลุ่มและรายบคุคลท่ีมีต่อความภาคภมูิใจ
ในตนเองและความวิตกกงัวล กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาจ านวน 40 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบรายบุคคล การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม และ
กลุม่ควบคมุ โดยใช้แบบวดัการตดัสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale: CDS) แบบส ารวจ
พฒันาการด้านอาชีพ (Career Development Inventory: CDI) แบบวดัความภาคภมูิใจในตนเอง
และแบบวดัความวิตกกังวล ผลการทดลองพบว่ากลุ่มท่ีได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพ
แบบกลุ่มและรายบุคคลมีระดบัคะแนนความภาคภูมิในในตนเองสูงขึน้ และคะแนนความวิตก
กงัวลลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ส าหรับในกลุ่มของนักศึกษาพยาบาลมีการน าการให้ค าปรึกษากลุ่มมาใช้ เช่น การ
ศึกษาวิจัยของจันทร์เพ็ญ อินทร์ไชยา (2537) ท่ีศึกษาผลของการปรึกษาจิตวิทยาแบบกลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริงตอ่การลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบตัิงานของนกัศกึษาพยาบาล
ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 16 คน ท่ีอยู่
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ ป่วย แยกเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่ม
ทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาความเป็นจริง 
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 5 สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความเครียดในการปฏิบตัิงาน ผลการวิจยัพบว่า 1.นักศึกษาท่ีเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุม่มีคะแนนความเครียดในด้านคกุคามต ่ากวา่ก่อนการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่ม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2. นักศึกษาท่ีเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่มมีคะแนน
ความเครียดในด้านท้าทายสูงกว่าก่อนการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่มท่ีระดับ 0.01           
3.นักศึกษาท่ีเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่มมีคะแนนความเครียดในด้านคุกคามต ่ากว่า
นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01            
4.นักศึกษาท่ีเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีคะแนนความเครียดในด้านท้าทายไม่
แตกต่างจากนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
และ การศึกษาของภทัรสดุา ฮามค าไพ (2539) ท่ีศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่
ตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงตอ่กลวิธีเผชิญปัญหาของนกัศกึษาพยาบาล กลุม่ตวัอย่างเป็น
นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 16 คน สุ่มจากนักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวดัการเผชิญ
ปัญหาในด้านการมุง่แก้ปัญหาในระดบัต ่ากวา่คา่เฉล่ีย และคะแนนในด้านมุง่เน้นทางด้านอารมณ์
ท่ีไมส่นบัสนนุการแก้ปัญหาและด้านหลีกหนีปัญหาระดบัตัง้แตค่่าเฉลี่ยขึน้ไป สุม่เป็นกลุม่ทดลอง 
8 คน และกลุ่มควบคมุ 8 คน กลุ่มทดลองได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ตามแนวคิด
พิจารณาความเป็นจริงเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบวดัการเผชิญปัญหา (The Cope Inventory) วิเคราะห์ข้อมลูด้วย
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการเผชิญปัญหาด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-
test) ผลการวิจัยพบว่า หลงัการทดลองนักศึกษาพยาบาลท่ีเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มมีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและแบบมุ่งเน้นทางด้านอารมณ์ท่ี
สนับสนุนการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเข้ากลุ่มและสงูกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้เข้ากลุม่อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และหลงัการทดลองนกัศกึษาพยาบาลท่ีเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มมีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทางด้านอารมณ์ท่ีไมส่นบัสนุนการแก้ปัญหาและแบบ
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หลีกหนีปัญหาต ่ากวา่ก่อนเข้ากลุม่และต ่าว่านกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เข้ากลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

นอกจากนีย้งัมีการศกึษาวิจยัท่ีน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ มา
ใช้ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ ทัศไนย วงศ์สุวรรณ 
(2542) ท่ีศกึษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤติกรรมตอ่ความโกรธของนกัเรียนวยัรุ่น กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนท่ีมีประวตัิจากฝ่ายปกครองวา่
มีปัญหาทางพฤติกรรมจ านวน 16 คน สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่ม
ทดลองได้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็นเวลา 7 สปัดาห์ต่อเน่ืองกัน สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ ครัง้ละ 1.30 - 2 ชั่วโมง รวม 20 
ชั่วโมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดประสบการณ์ความโกรธและการแสดงความโกรธ 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการทดสอบคา่ที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการทดลองและในระยะติดตาม
ผล นักเรียนท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีคะแนนความโกรธโดยทั่วไปต ่ากว่า
นักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และ นกัเรียนท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่มีคะแนนความโกรธโดยทั่วไปต ่ากว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การศกึษาของดาราณี พฤกษยาชีวะ (2548) ได้
ศึกษาอัตลกัษณ์แห่งความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาด้วยการใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ซึ่งเป็นการวิจยักึ่งทดลอง กลุม่
ตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรมในการเรียน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 13 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 6 คน และกลุ่มควบคมุ 7 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษา 8 ครัง้ ครัง้ละ1.30 – 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 4 สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง โดยให้สมาชิกได้
เรียนรู้เก่ียวกับการตอบสนองความต้องการของตนเอง เห็นคณุค่าในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
เผชิญความเป็นจริง มีการประเมินพฤติกรรมปัจจุบัน วางแผนการกระท าท่ีเป็นรูปธรรม และ
ด าเนินการตามแผน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูคือแบบบนัทึกความรับผิดชอบในการเรียน โดย
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ
ติดตามผลกลุม่ทดลองหลงัจากสิน้สดุการทดลอง 2 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนอาชีวศกึษา
กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มแนวพิจารณาความเป็นจริง มีคะแนน
ความรับผิดชอบในการเรียนสงูขึน้ภายหลงัการทดลอง และในระยะติดตามผล 2 สปัดาห์ แตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การศกึษาของจนัทร์เพ็ญ ทศันียสกลุชยั (2548) ท่ีศกึษา
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และพฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนหญิงบ้านปราณี ประชากร
ท่ีใช้ในการศกึษาคือเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี อายุ 12-18 ปี 
จ านวน 52 คน กลุม่ตวัอย่างท่ีเข้าร่วมอตัลกัษณ์ จ านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบ
ส ารวจอัตลักษณ์และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ ซึ่งเป็นวิธีการให้
ค าปรึกษาปรึกษาท่ีช่วยให้บุคคลรู้จกัและเข้าใจตนเองยอมรับตนเอง ไม่ปล่อยให้ตนเองติดอยู่กบั
อดีตหรือหวาดกลวัถึงอนาคตท่ียงัมาไมถ่ึง ผลการวิจยัพบวา่ ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตลัท์ เยาวชนหญิงบ้านปราณีมีอตัลกัษณ์เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการศกึษาของอศันีย์ ณ. คีรี (2558) ศกึษาผลของการให้ค าปรึกษากลุม่
เพ่ือเสริมสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นชาวเขาเผา่กระเหร่ียง กลุม่ตวัอย่างเป็นวยัรุ่นชาวเขาเผา่
กะเหร่ียงท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา อายรุะหวา่ง 12-16 ปี จ านวน 16 คน แบ่งเป็น กลุม่
ทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคมุ 8 คน เคร่ืองเมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตน 
และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (Person-Centered Group Counseling Theory) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
วิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Transaction Analysis Group Counseling Theory) ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง (Reality Group Counseling Theory) และทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling Therapy) ผลการวิจัยพบว่า
วนัรุ่นชาวกระเหร่ียงกลุ่มทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งงตนโดยรวมหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่
สงูขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนับส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และวนัรุ่น
ชาวเขาเผา่กระเหร่ียงกลุม่ทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนโดยรวมหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสงู
กวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุ่มและทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ การให้ค าปรึกษากลุม่เป็นวิธีการท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แหง่ตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับวชิาชีพพยาบาล 
 3.1 ความเป็นมาของวชิาชีพพยาบาล 

สถาบนัทางศาสนาเป็นศนูย์กลางของการพยาบาลในยคุเร่ิมต้น เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีมี
อิทธิพลในการสอนให้คนมีความรักความเมตตากรุณาต่อกัน สตรีท่ีมีศรัทธาจะอุทิศตนในการ
ช่วยเหลือผู้ ท่ีเจ็บป่วยดงัการดแูลของมารดาตอ่บตุรด้วยความรักและเมตตา จากนัน้ได้มีการจดัตัง้
โรงเรียนฝึกหดัพยาบาล โดยรับผู้หญิงท่ีอายุ 18 ปี มีสขุภาพและความประพฤติดี ให้ทดลองเรียน
ว่าจะสามารถเป็นพยายาลได้หรือไม่เป็นเวลา 3 ปี จากนัน้ศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติโดยการ
ดูแลผู้ ป่วย และการเรียนรู้พิธีการทางศาสนาอีก 3 ปี ซึ่งการพยาบาลในยุคเร่ิมแรกจึงอยู่ใน
ขอบขา่ยท่ีถกูควบคมุจากสถาบนัทางศาสนา มีกฏเกณฑ์ท่ีเข้มงวด และไมม่ีค่าตอบแทน 

ตอ่มาได้มีการจดัตัง้โรงเรียนพยาบาลขึน้โดยมิสไนติงเกล ซึ่งเน้นในเร่ืองทกัษะความเป็น
วิชาชีพ มีแผนการศกึษาและหลกัการพยาบาลท่ีชดัเจน โดยในยคุก่อนอ านาจในการตดัสินใจตา่งๆ 
นัน้ขึน้อยู่กบัแพทย์ พยาบาลให้การพยาบาลผู้ ป่วยตามท่ีแพทย์เห็นสมควร ต่อมามีการน าความรู้
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึน้มาใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษาพยาบาล 
ท าให้พยาบาลมีการพฒันาทางวิชาการ แต่พยาบาลยังคงขาดอ านาจในการตดัสินใจ ถึงแม้ว่ามี
การพฒันาให้มีพยาบาลเวชปฏิบตัิ แตย่งัคงอยู่ในการควบคมุของแพทย์ (นนัทนา น า้ฝน, 2536) 

ในปัจจุบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลมีการพัฒนารูปแบบของการศึกษาไปในลกัษณะ
ของการศกึษาวิชาชีพ (Professional Education) และมีการศกึษาตอ่ขัน้สงูเช่นเดียวกบัวิชาชีพอ่ืน 
มีการสร้างทฤษฎีทางการพยาบาล มีการวิจัยทางการพยาบาล และก าหนดเอกสิทธ์ิทางการ
พยาบาล เป็นการพัฒนาการพยาบาลให้มีความก้าวหน้าในความเป็นวิชาชีพ และมีเอกลกัษณ์
ทางวิชาชีพชดัเจนขึน้  

 
3.2 เอกลักษณ์ของวชิาชีพพยาบาล 
วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์ของวิชาชีพ 5 ประการ ดงันี ้

1. มีหลกัวิชาการ คือมีการน าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคมศาสตร์ 
จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ เป็นพืน้ฐานของความรู้เพ่ือปฏิบัติงานในวิชาชีพ มีการพัฒนา
วิชาการพยาบาลให้ก้าวหน้าขึน้ มีองค์ความรู้ทางการพยาบาลท่ีลึกซึง้ ท าให้สามารถมีการ
ตดัสินใจได้อย่างอิสระในวิชาชีพตามหลกัการพืน้ฐานทางวิชาการ 

2. มีมาตรฐานการศกึษาของสมาชิกในวิชาชีพ ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกในวิชาชีพการพยาบาล
จะต้องเป็นผู้ ท่ีผ่านกระบวนการศึกษาอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล ต้อง
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ศึกษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพนานเพียง
พอท่ีจะเรียนรู้บรรทดัฐาน คา่นิยม จริยธรรม และทกัษะในวิชาชีพ  

3. มีสมาคมพยาบาลและสภาการพยาบาล ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
ควบคมุความประพฤติของสมาชิก โดยคดัเลือก กลัน่กรอง และรับรองผู้มีคณุสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ให้การรับรองตามกฎหมาย และรักษาระดบัคณุภาพของสมาชิก 
เช่น การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การให้ความคุ้มครองการกระท าตามกฎหมาย การ
เผยแพร่วิชาการในวิชาชีพ และเป็นศนูย์กลางการประสานงานกิจกรรมตา่งๆ ในวิชาชีพ 

4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ คือมีจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลท่ีก าหนดข้อพึง
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลไว้อย่างชัดเจน เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
ผู้รับบริการ และป้องกนัความเสื่อมเสียอนัอาจเกิดขึน้ในการปฏิบตัิวิชาชีพพยาบาล 

5. มีการก าหนดบทบาทของสมาชิก เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะน าไปสู่
ความมีมาตรฐานในวิชาชีพ คือการมีบทบาทเป็นนกัปฏิบตัิการพยาบาล นักบริหารการพยาบาล ผู้
ถ่ายทอดทางวิชาชีพ เพ่ือการเรียนรู้ของสมาชิกใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้สนับสนนุ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการให้ความร่วมมือทัง้ในการวิจยัและกิจกรรมวิชาการอ่ืนๆ  

 
3.3 จรรยาบรรณวชิาชีพพยาบาล  
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล เป็นบรรทดัฐานของวิชาชีพการพยาบาลท่ีพยาบาลวิชาชีพ

ยึดถือไว้เป็นแนวในการปฏิบตัิงานการพยาบาล ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินการกระท าวา่สิ่ง
ใดถูกสิ่งใดผิด และใช้เป็นหลักในการตัดสินใจส าหรับการกระท าต่อผู้มารับบริการ โดยความ
รับผิดชอบเบือ้งต้นของพยาบาลมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค 
การสง่เสริมสขุภาพ และการฟืน้ฟสูขุภาพ 

สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา (The America Nurses Associations A.N.A.) ได้
ก าหนดสาระส าคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไว้ดงันี ้(สภาการพยาบาล, 2560) 

1. พยาบาลพึงให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล โดยไมจ่ ากดัในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ คณุสมบตัิเฉพาะกิจหรือสภาพ
ปัญหาทางด้านสขุภาพอนามยัของผู้ป่วย 

2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตวัของผู้ ป่วยโดยรักษาข้อมลูเก่ียวกับผู้ ป่วยไว้เป็น
ความลบั 
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3. พยาบาลพึงให้การปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ ป่วย สังคม ในกรณีท่ีมีการให้บริการ
สขุภาพอนามยัและความปลอดภยั ถกูกระท าการท่ีอาจเกิดจากความไมรู้่ ขาดศีลธรรม จริยธรรม 
หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมายจากบคุคลหนึ่งบคุคลใด 

4. พยาบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตดัสินใจและให้การพยาบาลแกผู่้ป่วยแตล่ะราย 
5. พยาบาลพึงด ารงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบตัิการพยาบาล 
6. พยาบาลพึงตดัสินใจด้วยความรอบคอบถ่ีถ้วน ใช้ข้อมลูสมรรถนะและคณุสมบตัิ

อ่ืนๆ เป็นหลกัในการขอค าปรึกษาหารือ ยอมรับในหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึง การมอบหมาย
กิจกรรมการปฏิบตัิการพยาบาลให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิ 

7. พยาบาลพึงมีสว่นร่วมและสนบัสนนุในกิจกรรมการพฒันาความรู้เชิงวิชาชีพ 
8. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนบัสนนุในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมมาตรฐาน

การปฏิบตัิการพยาบาล 
9. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการท่ีจะก าหนดและด ารงไว้ซึ่งสถานะภาพของการ

ท างานท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัิการพยาบาลท่ีมีคณุภาพสงู 
10. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สงัคม จากการเสนอข้อมลูท่ีผิด 

และด ารงไว้ซึ่งความสามคัคีในวิชาชีพ 
11. พยาบาลพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิกด้านสขุภาพอนามยัและบคุคล

อ่ืนๆในสงัคมเพ่ือสง่เสริมชมุชนและสนองตอบความต้องการด้านสขุภาพอนามยัของสงัคม 
ในประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของ

สมาคม พ.ศ. 2528 มุ่งเน้นให้พยาบาลได้ประพฤติปฏิบตัิหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยก าหนดเป็น
ความรับผิดชอบตอ่ประชาชน ความรับผิดชอบตอ่ประเทศชาติ ตอ่ผู้ ร่วมวิชาชีพและตอ่ตนเองดงันี  ้

จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลต่อประชาชน 
1. ประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็น

มนษุย์ 
2. ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่ค านึงถึง 

เชือ้ชาติ ศาสนา และสถานภาพของบคุคล 
3. ละเว้นการปฏิบตัิท่ีมีอคติ และการใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สว่นตน 
4. พึงเก็บรักษาเร่ืองส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ เว้นแต่ด้วยความ

ยินยอมของผู้นัน้หรือเมื่อต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย 
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5. พึงปฏิบตัิหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ท่ีในการวินิจฉยัและการ
แก้ไขปัญหาสขุภาพอนามยัอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบคุคล ครอบครัว และชมุชน 

6. พึงป้องกนัภยนัตรายอนัจะมีผลตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชน 
จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติ 

1. พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายอันยังประโยชน์แก่
สาธารณชน 

2. พึงรับผิดชอบร่วมกบัประชาชนในการริเร่ิม สนบัสนนุกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสนัติ
สขุ และยกระดบัคณุภาพชีวิต 

3. พึงอนรุักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ 
4. พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริมความมัน่คงของชาติ ศาสนา และสถาบัน

กษัตริย์ 
จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลต่อวชิาชีพ 

1. พึงตระหนักและถือปฏิบัติในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลกัการแห่งวิชาชีพ
การพยาบาล 

2. พฒันาความรู้และวิธีปฏิบตัิให้ได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
3. พึงศรัทธาสนบัสนนุและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพ 
4. พึงสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสิทธิอนัชอบธรรม ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
5. พึงเผยแพร่ช่ือเสียงและคณุคา่แห่งวิชาชีพให้เป็นท่ีปรากฏแก่สงัคม 

จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวชิาชีพและผู้ประกอบวชิาชีพอ่ืน 
1. ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ร่วมวิชาชีพและผู้ อ่ืน 
2. เห็นคณุคา่และยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาตา่งๆ  
3. พึงรักษาไว้ซึ่งความสมัพนัธ์อนัดี กบัผู้ ร่วมงานทัง้ภายในและภายนอกวิชาชีพ 
4. ยอมรับความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ และชกัน าให้ประพฤติปฏิบตัิในทางท่ี

ถกูท่ีควร 
5. พึงอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ ร่วมงานในการปฏิบัติภารกิจ

อนัชอบธรรม 
6. ละเว้นการส่งเสริมหรือปกป้องผู้ประพฤติผิด เพ่ือผลประโยชน์แห่งตนหรือ

ผู้กระท าการนัน้ๆ 
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จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาลต่อตนเอง 
1. ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพ โดยถกูต้องตามกฎหมาย 
2. ยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
3. ประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ทัง้ในด้านการประกอบกิจแห่งวิชาชีพ

และสว่นตวั 
4. ใฝ่รู้พฒันาแนวคิดให้กว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. ประกอบกิจแห่งวิชาชีพด้วยความเตม็ใจ และเตม็ก าลงัความสามารถ 
6. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความมีสติ รอบรู้ เช่ือมัน่และมีวิจารณญาณอนัรอบคอบ 

 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพพยาบาล ผู้ วิจยัสรุปได้วา่วิชาชีพพยาบาล
เป็นวิชาชีพท่ีส าคญัในการช่วยเหลือดแูลผู้ป่วย วิชาชีพพยาบาลมีความเป็นวิชาชีพ คือ มีหลกัการ 
มีมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัท่ีพยาบาลจะต้องยึดถือปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิด
มาตรฐานทางวิชาชีพ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมยกระดบัวิชาชีพ
พยาบาล 
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4. กรอบแนวคดิในการวจิยัระยะท่ี 1 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการ

สงัเคราะห์องค์ประกอบอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีอตัลกัษณ์แห่ง
ตนของมาร์เซีย (Marcia, 1975) ซ่ีงแบ่งองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
ความเป็นตวัของตวัเอง การรู้จกัตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต สมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคล  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 

 

 
 

n 

ความเป็นตวัของตวัเอง 
n 

การรู้จกัตนเอง 
n 

n 

 

อตัลกัษณ์แห่งตน 

 

วฒุิภาวะทางอารมณ์ 
n 

n 

n การตัง้เป้าหมายในชีวิต 

n 

สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล n 

n 

n n 

n 
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5. กรอบแนวคดิในการวจิยัระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 
งานวิจัยนีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่ง

ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มนักศกึษาพยาบาล ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องพบว่าการศึกษาองค์ประกอบและแบบวัดเก่ียวกับอัตลักษณ์แห่งตนส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเก่ียวกับสถานะทางอัตลกัษณ์แห่งตนตามทฤษฎีของมาร์เซีย (Marcia, 1975) และ
การศึกษาองค์ประกอบและแบบวดัของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลยังมีอยู่
อย่างจ ากดั  

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีจดุมุ่งหมายในการวิจัยระยะท่ี 1 ในการศึกษาองค์ประกอบและพฒันา
แบบวัดอัตลกัษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  โดยใช้วิธีการวิจัย
ผสานวิธีแบบส ารวจตามล าดบั (Exploratory Design: Instrument Development Model) ศึกษา
ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) นักศึกษาพยาบาล 
พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล เพ่ือค้นหาหาความหมาย องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพ จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้มาสรุปและสร้างแบบวดัอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยเชิง
ปริมาณและน าแบบวดัไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ จากนัน้น าแบบวดัไปเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างเพ่ือท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ  

จากนัน้ในระยะท่ี 2 ผู้ วิจัยมีจุดมุง่หมายในการวิจัยเพ่ือสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  โดยน า
องค์ประกอบท่ีได้จากการศึกษาระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการให้
ค าปรึกษา ผู้ วิจัยประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาในรูปแบบการบรูณาการ
โดยการผสมผสานทางเทคนิค (Technical Eclecticism) (นันท์ชัตสณัห์ สกุลพงศ์, 2557) โดยน า
เทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่างๆ มาใช้เพ่ือสร้างตวัอย่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่
เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากนัน้น าร่าง
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาเสนอเพ่ือตรวจสอบและประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และเนือ้หา จากนัน้น าข้อบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปใช้จริง  
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ระยะท่ี 3 เป็นการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผู้ วิจัยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - Group  Pretest Posttest 
Design โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบในระยะก่อน
การทดลอง และระยะหลงัการทดลอง สรุปได้ดงัภาพประกอบ 2 

 
 

ตวัแปรจดักระท า              ตวัแปรตาม 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยัระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 

 

 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันา 
อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแนวคดิพิจารณาความ
เป็นจริง (Reality Therapy) 
- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Transactional 
Analysis) 

 

อตัลกัษณ์แหง่ตน 

(Ego Identity) 

 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

(Professional Identity) 
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6. สมมติฐานในการวจิยั  
1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั

ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ หลงัการทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพสงูขึน้กวา่ก่อนทดลอง 

2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ หลงัการทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพสงูกวา่นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิจยัครัง้นีใ้นการวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่ง

ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล สร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และเพ่ือเปรียบเทียบผล
การใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล โดยผู้ วิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

วธีิการด าเนินการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การวิจยัแบบผสานวิธีพหรุะยะ (Multiphase Mixed Methods 

Research) ประกอบด้วยการวิจัยแบบส ารวจตามล าดับ (Exploratory Design: Instrument 
Development Model) เพ่ือสร้างเคร่ืองมือเชิงปริมาณด้วยข้อค้นพบเชิงคณุภาพ และการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - Group  Pretest 
Posttest Design เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
ผู้ วิจยัได้แบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ  

ระยะท่ี 1 การศกึษาคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

โดยผู้ วิจัยได้สรุปกระบวนการวิจัยทัง้ 3 ระยะ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานวิจยั 
ดงันี ้
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ระยะท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและใช้วิธีเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
(In-Depth Interview) ศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง คือ 1. ศึกษาจากนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน 2. ศึกษาจากพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์
พยาบาลจ านวน 5 คน เพ่ือหาความหมาย องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

2. การพฒันาแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
หาคา่ความเช่ือมัน่ ความเท่ียงตรง จากนกัศกึษาพยาบาล 100 คน 

3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) อัตลักษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล จากนกัศกึษาพยาบาล 450 คน 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. น าองค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล โดยบรูณาการแนวคิด วิธีการ และเทคนิคตา่งๆ จากการศกึษาเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5. เสนอให้ผู้เช่ียวชาญแนะน าและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6. น ารูปแบบการให้ค าปรึกษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มท่ี

คล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 6 คน เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวทางการด าเนินงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

7. น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลไปใช้กบันกัศกึษาพยาบาลกลุม่ทดลอง จ านวน 8 คน 

8. สรุปผลท่ีได้จากการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน

และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

9. สรุปองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ 
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ระยะท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชพีของ
นักศึกษาพยาบาล  

1. ค้นหาคณุลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และใช้วิธีเชิงคณุภาพ โดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูโดยใช้วิธีการ
เลือกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดงันี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกั คือ นกัศกึษา
พยาบาลระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีคณุลกัษณะ
ทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี ได้แก่ มีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริการ ชอบช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน จ านวน 5 คน ผู้ให้ข้อมลูรอง คือ พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล จ านวน 5 คน เพ่ือหา
ความหมาย องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ โดยท าการสมัภาษณ์
จนได้ข้อมลูท่ีอ่ิมตวั (Data Saturation) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยมาก
ท่ีสดุ 

2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสร้าง
กรอบการสัมภาษณ์เบือ้งต้น ค าถามท่ีใช้เป็นค าถามท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะของนักศึกษา
พยาบาลท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพ และน าข้อมลูท่ีได้มาสรุป วิเคราะห์ เพ่ือ
ตรวจสอบองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
และน าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

3. น าข้อมลูท่ีได้จากข้อ 2 มาพฒันาแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาล ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของข้อค าถาม ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนือ้หา จากนัน้น าแบบวัดไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษา
พยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 100 คน หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 450 คน ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 เท่าของ
จ านวนตวัแปรเพ่ือให้องค์ประกอบมีความน่าเช่ือถือ จ านวน 450 คนเป็นขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี
อยู่ในระดับดี (Comrey & Lee, 1992) ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
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Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

ในระยะท่ี  1 นี  ้ ผู้ วิจัยใ ช้ รูปแบบการวิจัยแบบ Exploratory Design: Instrument 
Development Model ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีใช้ในการสร้างเคร่ืองมือเชิงปริมาณด้วยข้อค้นพบ
เชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) โดยจะ
เร่ิมศกึษาเชิงคณุภาพกบักลุม่ตวัอย่างเพ่ือสร้างและออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะน าไปใช้ในเชิงปริมาณ 
(อจัศรา ประเสริฐสิน, 2557 อ้างอิงจาก Creswell, & Plano Clark, 2007) 

 

 
 
Exploratory Design: Instrument Development Model 

รูปแบบการวิจยัแบบผสานวิธีแบบ Exploratory Design: Instrument Development Model 

ท่ีมา: อจัศรา ประเสริฐสิน (2557) 

ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี  หลักสูตร

ภาษาไทย ท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนจังหวดักรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาแล้วจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลยัชินวตัร มหาวิทยาลยัปทมุธานี มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วิทยาเขต

การเก็บข้อมลู 

เชิงคณุภาพ 
 

การวิเคราะห์
ข้อมลู 

เชิงคณุภาพ 

ผลลพัธ์ 
เชิงคณุภาพ 

การพฒันา
เคร่ืองมือ 

การเก็บข้อมลู 
เชงิปริมาณ 

 

การวิเคราะห์
ข้อมลู 

เชงิปริมาณ 
 

ผลลพัธ์ 
เชงิปริมาณ 

 

การตีความ
เชิงคณุภาพ

ไปสู ่
เชงิปริมาณ 



 99 
 

  

วชัรพล มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ จ านวน 4,495 คน แสดงรายละเอียดดงัตาราง 6 

ตาราง 6 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 

รายชื่อมหาวทิยาลัย จ านวนนักศกึษาพยาบาล (คน) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 544 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 386 
มหาวิทยาลยัชินวตัร 303 
มหาวิทยาลยัปทมุธานี 351 
มหาวิทยาลยัรังสิต 620 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วิทยาเขตวชัรพล 358 
มหาวิทยาลยัสยาม 451 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 590 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 398 
วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 494 
รวม 4,495 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (2560) 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล  

ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informant) คือ นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
เอกชนในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ข้อมลู สะท้อนความ
คิดเห็นท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้  

ผู้ ให้ข้อมูลรอง คือ อาจารย์พยาบาล และ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน ท่ีเป็นผู้ ท่ีมี
คณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ มมุมองต่างๆ 
เก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลได้ มีขัน้ตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล 
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ผู้ วิจยัเลือกท าการเลือกผู้ให้ข้อมลูรองคืออาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

2. วิจัยท าการติดต่อผู้ ให้ข้อมลูเพ่ือแนะน าตวั ชีแ้จงวตัถุประสงค์ และความส าคญัของ
การวิจัยนี ้เมื่อผู้ ให้ข้อมลูตกลงให้การสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยท าการนัดมายวนัเวลาและสถานท่ีในการ
สมัภาษณ์ 

3. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลรองเป็นรายบุคคล จนได้ลักษณะและ
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และข้อมลูมี
ความอ่ิมตวั (Data saturation) คือมีประเดน็ท่ีซ า้กนัของข้อมลู ผู้ วิจยัจึงยตุิการสมัภาษณ์ 

4. ผู้ วิจยัให้อาจารย์พยาบาลเลือกนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีคณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาล
ท่ีดี ได้แก่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีจิต
บริการให้การบริการด้วยใจ มีระเบียบวินยัในการเรียนและการฝึกปฏิบตัิ มีคณุธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ ป่วย จ านวน 5 คน เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก โดยเป็นผู้ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ มมุมองตา่งๆ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพได้ 

5. ผู้ วิจัยติดต่อผู้ ให้ข้อมูลท่ีผ่านการคัดเลือกดังกล่าว และท าการแนะแนะตัว ชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ และความส าคญัของการวิจยั และสอบถามความสมคัรใจและเต็มใจในการเป็นผู้ ให้
ข้อมลูหลกั เมื่อผู้ให้ข้อมลูตกลง ผู้ วิจยัท าการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีในการสมัภาษณ์ 

6. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลักเป็นรายบุคคล โดยแต่ละคนจะ
ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึจนข้อมลูถึงจดุอ่ิมตวั คือไมม่ีข้อมลูหรือมมุมองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก ผู้ วิจยั
จึงยตุิการสมัภาษณ์ 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองใช้ (Try Out) แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล คือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา จ านวน 
100 คน ซึ่งเป็นกลุม่นกัศกึษาท่ีมีความคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) คือ นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 รวม 2 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัปทมุธานี และมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จ านวน 450 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 1 ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 2 ฉบับ ได้แก่ 1. แบบ

สมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนาของอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล และ 2. แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความหมาย องค์ประกอบ และการ
พัฒนาของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) แบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อค าถามเก่ียวกับคณุลักษณะของอัตลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกบักระบวนการเปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั

ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
ตอนท่ี 3 ข้อค าถามเก่ียวกบัการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ

ของนกัศกึษาพยาบาล 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาความหมายองค์ประกอบ และการพัฒนาพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้น าความรู้มา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

2. น าแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนา
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ในข้อ
ค าถามของแบบสมัภาษณ์ เมื่อได้ข้อเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

3. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วไปสมัภาษณ์
นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล โดยผู้ วิจัยติดต่อล่วงหน้า
เพ่ือนดัวนัและเวลาท่ีจะท าการสมัภาษณ์ จากนัน้ผู้ วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตวัเองทกุคน 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนา
ของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์.................................................................................................................... 
อาชีพปัจจบุนั......................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน........................................................................................................................ 
วนัท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ........  เวลา.................น. สถานท่ี................................... 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นท่ี 1 ข้อค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

1. ท่านคิดวา่คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลควรมีอะไรบ้าง 
2. ท่านคิดวา่คณุลกัษณะอะไรท่ีแสดงความโดดเดน่ของวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

1. ท่านคิดวา่อะไรเป็นสิ่งท่ีท าให้ท่านรู้สกึวา่เป็นพยาบาลอย่างเตม็ตวั 
2. ท่านคิดวา่คณุลกัษณะอะไรในตวัท่านท่ีสะท้อนความเป็นวิชาชีพพยาบาล 
3. ท่านคิดวา่การประเมินคณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลสามารถท าได้อย่างไร 

ประเด็นท่ี 3 ข้อค าถามเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล 

1. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมในลกัษณะใดท่ีช่วยพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ข้อค าถามเหล่านีเ้ป็นเพียงแนวทางค าถาม ซึ่งผู้ วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทและ
สถานการณ์ของการสมัภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม 
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2. แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 
พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์หาความหมาย องค์ประกอบของอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

2. น าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นด้านความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability)  

3. น าแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักศึกษาท่ีคล้ายกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน จากนัน้น าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 
450 โดยแบบวดัเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลางน้อย น้อยท่ีสดุ 
 
ตัวอย่างแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ค าชีแ้จง แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีจดุมุง่หมาย
เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 
ตอนท่ี 3 แบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
 

กรุณากรอกข้อความหรือใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย.ุ.........ปี  
3. ชัน้ปีท่ีศกึษา          ปี 2   ปี 3       ปี 4 
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ค าชีแ้จง แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและแบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยในแตล่ะข้อ
ค าถามก าหนดคา่ระดบัของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ ดงันี  ้
 
 มากท่ีสดุ หมายถึง นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ใน 

ระดบับ่อยท่ีสดุ 
 มาก  หมายถึง นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ใน 

ระดบับ่อย 

 ปานกลาง หมายถึง นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ใน 
ระดบับางครัง้มากบางครัง้น้อย 

 น้อย  หมายถึง นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ใน 
ระดบัน้อย 

 น้อยท่ีสดุ หมายถึง นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ใน 
ระดบัน้อยท่ีสดุ หรือไมเ่คยปฏิบตัิเลย 

 
โปรดพิจารณาข้อค าถามทกุข้อโดยละเอียดและใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง
ของท่านมากท่ีสดุ 
 
ตอนท่ี2 แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศกึษาพยาบาล 
ข้อ ข้อค าถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านความเป็นตัวของตัวเอง 

1 ฉนัสามารถตดัสินใจท าสิ่งตา่งๆ 
ด้วยตนเอง 

5 4 3 2 1 

2 ฉนัมกัแสดงความคดิเหน็เมื่อ
ต้องท างานกลุม่กบัเพ่ือนๆ 

5 4 3 2 1 
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ข้อ ข้อค าถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการรู้จักตนเอง 

3 ฉนัรู้วา่ตนเองเป็นคนอย่างไร 5 4 3 2 1 
4 ฉนัรู้ดีวา่ตนเองมีข้อบกพร่อง

อะไรบ้าง 
5 4 3 2 1 

ด้านวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

5 ถ้ามีคนท าให้โกรธ ฉนัสามารถ
ควบคมุตนเองได้ 

5 4 3 2 1 

6 เมื่อรู้สกึไมส่บายใจ ฉนัมีวิธี
ผอ่นคลายอารมณ์ได้ 

5 4 3 2 1 

ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต 

7 ฉนัรู้วา่อะไรคือเป้าหมายในชีวิต
ของฉนั 

5 4 3 2 1 

8 ฉนัมีการวางแผนเป็นขัน้ตอน
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในชีวิต 

5 4 3 2 1 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

9 ฉนัไมล่งัเลท่ีจะผกูมิตรกบั
บคุคลอ่ืน 

5 4 3 2 1 

10 ฉนัมกัคิดวา่เพ่ือนไมช่อบฉนั 1 2 3 4 5 

 
 
ตอนท่ี 3 แบบวัดอัตลักษณ์ทางวชิาชพีของนักศกึษาพยาบาล 
ข้อ ข้อค าถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 

1 ฉนัมีความรู้ในหลกัการ
พยาบาล 

5 4 3 2 1 

2 ฉนัสามารถสมัภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้ 

5 4 3 2 1 
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ข้อ ข้อค าถาม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านจิตอาสา 

3 การได้ช่วยเหลือผู้ป่วยท าให้ฉนั
มีความสขุ 

5 4 3 2 1 

4 ฉนัยินดท่ีีจะท าเพ่ือผู้ป่วย ถึงแม้
จะต้องเสยีประโยชน์สว่นตวัไป
บ้าง 

5 4 3 2 1 

ด้านจิตบริการ 

5 ฉนัเอาใจใสใ่นการพยาบาลแก่
ผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 

6 ฉนัดแูลผู้ป่วยด้วยความเข้าอก
เข้าใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านระเบียบวินัย 

7 ฉนัปฏิบตัิตามกฏระเบียบท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

5 4 3 2 1 

8 ฉนัให้การพยาบาลผู้ป่วยตาม
ขัน้ตอน 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

9 ฉนัให้การดแูลผู้ป่วยด้วยความ
เสมอภาคและยตุิธรรม 

5 4 3 2 1 

10 ฉนัรักษาข้อมลูของผู้ป่วยเป็น
ความลบั 

5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อค าถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ข้อค าถาม
ทางบวก 

5 4 3 2 1 

ข้อค าถามทางลบ 1 2 3 4 5 
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การคิดคะแนนรวม คิดคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนโดยรวมคะแนนจากแบบวัดอตัลกัษณ์แห่งตน 
เป็นคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศึกษา นักศึกษาท่ีได้คะแนนรวมสงูแสดงถึงการมีอตัลกัษณ์
แห่งตนสงูกว่านกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ และคิดคะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมคะแนน
จากแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เป็นคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
นักศึกษาท่ีได้คะแนนรวมสงูแสดงถึงการมีอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูกว่านักศึกษาท่ีได้คะแนนต ่า
กวา่ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิัยเชงิคุณภาพ 
ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยการน าแบบ

สมัภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ 
ความเข้าใจ และการใช้ภาษา รวมถึงความครอบคลมุของข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ จากนัน้ท า
การปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ แล้วจึงน าแบบสมัภาษณ์เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ โดยแตล่ะข้อต้อง
ได้รับความเห็นพ้อง 2 ใน 3 ท่าน จึงสามารถน ามาใช้ในการสมัภาษณ์  
  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิัยเชงิปริมาณ 
1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนือ้หาโดยน าแบบวัดท่ีสร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขเบือ้งต้น และน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น า
แบบวดัเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา ด้าน
จิตวิทยา ด้านการวดัและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
ในเร่ืองความถูกต้อง ขอบเขตของเนือ้หา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา การตีความหมายของ
ข้อความและข้อค าถาม จากนัน้น าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แบบวดัมี
ความถกูต้อง เหมาะสม ชดัเจน และครอบคลมุ โดยผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์ส าหรับระดบัความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ ดงันี ้

ให้คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจวา่ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หา 
  ให้คะแนน  0   หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หา 
  ให้คะแนน -1  หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หา 

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้จากการให้ค่าข้อค าถามของผู้ เช่ียวชาญแต่ละข้อไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เ พ่ื อตรวจสอบความ
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สอดคล้องของข้อความกับนิยามท่ีก าหนดไว้  โดยข้อค าถามทัง้หมดจะต้องมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงถือว่าข้อค าถามนัน้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการ
วดั และเหมาะสมกบัการวิจยั   

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผู้ วิจยัท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามท่ี
ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 100 คน วิเคราะห์หาคา่ความช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยต้องมีค่าไม่ต ่ากว่า 
0.70 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2548) ซึ่งแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศึกษาพยาบาลมีคา่
ความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.84 และแบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีค่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยติดตอ่บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือท าหนังสือขอความ

อนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  
2. เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมลู ผู้ วิจัยท าการนดัหมายเพ่ือขอสมัภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้

ข้อมลู และเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
2.1 สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั คือ นักศึกษาพยาบาล จ านวน 5 คน และผู้ ให้ข้อมลู

รอง คือ พยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาล จ านวน  5 คน โดยท าการสมัภาษณ์จนได้ข้อมลูท่ี
อ่ิมตวั คือไมม่ีข้อค้นพบเพ่ิมเติม 

2.2 น าแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 100 
คน เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดั 

2.3 น าแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลท่ี
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากข้อ 2.2 ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 450 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่ อค้นหาความหมายและ

องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
1. ผู้ วิจัยติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล จากนัน้ผู้ วิจัยนัดหมายเข้าพบผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือ

แนะน าตวั สร้างสมัพันธภาพ ชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวิจยั อธิบายบทบาทของผู้ ให้ข้อมลูท่ีเข้า
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ร่วมการวิจัย และขออนุญาตให้ลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมเป็นผู้ ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ 
จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาท่ีจะท าการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

2. เมื่อถึงวนันัดหมาย ผู้ วิจัยไปสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูตามสถานท่ีท่ีนัดหมาย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีผา่นการ
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือแล้ว 

3. เร่ิมด าเนินการสมัภาษณ์ โดยผู้ วิจัยเป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 การพดูคยุอย่างเป็นกนัเองเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพให้ผู้ให้ข้อมลูรู้สกึผอ่นคลาย
และยอมรับผู้ วิจยัได้มากขึน้ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

ช่วงท่ี 2 การสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้ วิจยัถามผู้ให้ข้อมลูตามแนวค าถามการสมัภาษณ์โดย
เน้นค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล กระบวนการท่ีท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางการ
พฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึโดยใช้เวลาแต่ละ
ครัง้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายหลงัจากการด าเนินการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมลูทนัทีใน
วนัท่ีสมัภาษณ์ โดยการถอดเทปแบบค าตอ่ค าและท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยละเอียดด้วยการหา
ประเด็นของคณุลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล และน ามาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาว่ายงัขาดข้อมลูส าคญัในเร่ืองใด
อีกบ้างเพ่ือท่ีจะท าการสอบถามเพ่ิมเติมในการสมัภาษณ์เชิงลกึในครัง้ตอ่ไป 
  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีเชิงคณุภาพ จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือหาความหมาย องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ 
อาจารย์พยาบาล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) คือ น าข้อมูลท่ีได้จากเคร่ือง
บนัทึกเสียงมาท าการถอดความแบบค าตอ่ค า (Verbatim) ออกมาเป็นบทสนทนาท่ีเป็นตวัอกัษร มี
การตรวจสอบความถกูต้องด้วยการฟังซ า้เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุ (Conformability) (Patton, 
2002) 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีเชิงปริมาณ เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีรายละเอียด ดงันี ้
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2.1 การวิ เคราะห์ผลจากแบบสอบถามด้วยค่าสถิติ พืน้ฐาน ได้แก่  ร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.2 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพ 

2.2.1 การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน  3 ท่ าน  โดยใ ช้การหาค่า ดัช นีความสอดคล้อง  ( The Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  

2.2.2 การวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) วิเคราะห์หาค่าความช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอตั
ลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศกึษาพยาบาล 

1. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและการพัฒนาอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพนักศึกษาพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษาท่ีน ามาใช้ในการสร้างโปรแกรมเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 
โดยรวบรวมข้อมลูทัง้หมดมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา  

2. ผู้ วิจยัสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล โดยน าองค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย 
แนวคิด วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้ วิจยัน าแนวคิดทฤษฎี เทคนิคตา่งๆ ของการ
ให้ค าปรึกษาท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการปรึกษามาใช้ในแตล่ะครัง้ 

3. น าร่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของโปรแกรม
การให้ค าปรึกษา ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ในส่วนของแนวคิดทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ และกระบวนการกลุ่มท่ี
น ามาใช้ จากนัน้ผู้ วิจยัน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
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4. น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลักษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยท าการทดลองทกุกระบวนการของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และเนือ้หา จากนัน้น า
ข้อบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

5. ผู้ วิจัยท าการก าหนดรูปแบบโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ใช้เวลาด าเนินการกลุม่จ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 
ชัว่โมง สปัดาห์ละ 6 ครัง้ จ านวน 2 สปัดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษาทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง  
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิัย 
การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ

พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดยเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความ
ชัดเจนของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ในส่วนของแนวคิดทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ และ
กระบวนการกลุ่มท่ีน ามาใช้  หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หา (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์ส าหรับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดงันี  ้

ให้คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาสอดคล้องกับทฤษฎี วัตถุประสงค์ และกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ให้คะแนน  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาสอดคล้องกบัทฤษฎี วตัถุประสงค์ และกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 ให้คะแนน -1  หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่เนือ้หาสอดคล้องตามทฤษฎี วตัถปุระสงค์ และกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จากนัน้ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง โดยเลือกข้อท่ีมีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 จากนัน้ผู้ วิจยัน าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้โปรแกรมมีความสมบรูณ์มากขึน้ 

ผู้ วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ชัน้ปีท่ี 3 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่ม
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ตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยท าการทดลองทุกกระบวนการของการให้ค าปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และเนือ้หา จากนัน้น าข้อบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปใช้จริง 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ทดลอง  (Quasi – Experimental Designs) รู ป แบบ  Non-
Randomized Control - Group  Pretest Posttest Design โดยการใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็น
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ซึ่งทัง้สองกลุม่มีลกัษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกนั แล้วท าการทดสอบ
ทัง้สองกลุ่มด้วยแบบวัดอันเดียวกัน จากนัน้ทัง้สองกลุ่มได้รับการจัดสภาพการณ์เก่ียวกับการ
ทดลองให้เหมือนกัน ยกเว้นการทดลองท่ีจัดกระท ากับกลุ่มทดลองเท่านัน้ ส่วนกลุ่มควบคมุไมม่ี
การจัดกระท า เมื่อทดลองเสร็จแล้วท าการวดัอย่างเดียวกนักบัก่อนการทดลองทัง้ 2 กลุ่ม และท า
การเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลตา่งระหวา่งคะแนน (อรพินทร์ ชชูม, 2552) 

 
Quasi – Experimental Designs: Non-Randomized Control - Group Pretest Posttest Design 

กลุม่ ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
E T1 X T2 

C T1 - T2 

 
ความหมายแทนสญัลกัษณ์ 

  X  แทน การทดลองหรือการจดักระท า 
  T แทน  การวดัท่ีสงัเกตได้ อาจเป็นวดัก่อนหรือหลงัการจดักระท า  

  E แทน  กลุม่ทดลอง  
  C แทน กลุม่ควบคมุ  

การวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - 
Group  Pretest Posttest Design  
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัเอกชน 1 แห่ง 

คือมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 
เน่ืองจากเป็นชัน้ปีท่ีเร่ิมได้ท าการสวมบทบาทของวิชาชีพพยาบาลจากกการได้ฝึกปฏิบตัิจริง ซึ่งท า
ให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 เป็นชัน้ปีท่ีเกิดการเรียนรู้และมีการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ (Johnson et 
al., 2012) โดยมีคณุสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยก าหนด ได้แก่ 1. เป็นผู้ ท่ีมีคะแนนจากแบบวดัอัต
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพอยู่ในระดับต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 โดยแบ่งเป็นกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคมุจ านวนกลุ่มละ 8 คน 2. เป็นผู้ ท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลจนเสร็จสิน้การทดลอง 

การค านวณขนาดตัวอย่างในการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้ วิจัยใช้โปรแกรม G*Power 3.1.2 
(Erdfelder, Fau, & Buchner, 2007) ในการค านวณ โดยเลือกการทดสอบ t-tests ใช้สถิติ Means: 
Wilcoxon-Mann Whitney test (two groups) อ้างอิงขนาดอิทธิพล (Effect size) จากการศกึษาท่ี
ใกล้เคียงกบัการศกึษาครัง้นีข้อง อศันีย์ ณ. คีรี (2558) ท่ีท าการศกึษาผลของการให้ค าปรึกษากลุม่
เพ่ือเสริมสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นชาวเขาเผา่กะเหร่ียง ซึ่งค านวณคา่ขนาดอิทธิพลของการ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนอยู่ในระดบัสงู มีคา่ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 3.80 ผู้ วิจยั
น าคา่ขนาดอิทธิพลจากการวิจยัดงักลา่วมาค านวณขนาดตวัอย่างโดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
0.05 อ านาจการทดสอบ 0.80 ได้จ านวนขนาดตัวอย่างทัง้หมด 6 คน เพ่ือให้งานวิจัยสามารถ
อ้างอิงไปสู่ประชากรได้มากขึน้ ผู้ วิจัยจึงก าหนดจ านวนตวัอย่างสงูขีน้ โดยใช้ตวัอย่างทัง้หมด 16 
คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 8 คน และกลุม่ควบคมุ 8 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในระยะท่ี 3 ประกอบด้วย 
1. แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีได้จาก

การศกึษาระยะท่ี 1 ซึ่งท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัแล้ว โดยน าแบบวดัมาใช้วดัอตัลกัษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในกลุม่ตวัอย่าง ระยะก่อนและหลงัการทดลอง 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 2 ท่ีผา่นการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบรูณ์ จึง
น ามาใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่างในระยะท่ี 3 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมลู 2 ช่วง คือ ก่อนการ

ทดลอง และหลงัการทดลอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ

นักศึกษาพยาบาลในกลุ่มตวัอย่าง ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Pretest) โดยใช้แบบวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลท่ีพฒันาขึน้ในระยะท่ี 2  

2. หลงัการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Posttest) โดยใช้แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลเช่นเดียวกบัก่อนการทดลอง  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณเพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือ

พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ผู้ วิจยัเลือกวิเคราะห์โดย
สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง ผู้ วิจัยใช้การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-pairs 
Signed-rank Test) และการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง ผู้ วิจยัใช้การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test) 

 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัของวตัถปุระสงค์ในการ
วิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ตอนท่ี 1 การศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
ส่วนท่ี 2 ความหมาย ลกัษณะ และองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนของ

นกัศกึษาพยาบาล 
ส่วนท่ี 3 ความหมาย ลกัษณะ และองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ

ของนกัศกึษาพยาบาล 
ตอนท่ี 2 การพัฒนาแบบวดัอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ

นกัศกึษาพยาบาล 
สว่นท่ี 1 การสงัเคราะห์นิยามปฏิบตัิการและพฒันาข้อค าถาม 
สว่นท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัเบือ้งต้น 
สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูของแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
ระยะท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ

พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่ง

ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ตอนท่ี 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
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ระยะท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่เฉล่ียอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของนกัศกึษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ และนกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลภายในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ และภายในกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้
รับการให้ค าปรึกษากลุม่ ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลระหว่างกลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่กบักลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระยะท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่ง

ตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ตอนท่ี 1 การศึกษาลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์

ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
ส่วนท่ี 2 ความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของ

นกัศกึษาพยาบาล 
ส่วนท่ี 3 ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ  กระบวนการท่ีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และแนวทางการพัฒนาอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
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ระยะท่ี 1 ตอนท่ี 1 การศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ วิจยัท าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทีละคน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้ วิจยัเลือกผู้ให้

ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง และท าการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลรองก่อน คือ อาจารย์พยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน จากนัน้จึงให้อาจารย์พยาบาลเป็นผู้ เลือกผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ี
เข้าเกณฑ์ คือ นกัศกึษาพยาบาลท่ีมีคณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี จ านวน 5 คน   

ก่อนท าการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยแนะน าตนเอง ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย อธิบาย
บทบาทของผู้ ให้ข้อมลูท่ีเข้าร่วมการวิจัย ขออนุญาตบันทึกเสียงเพ่ือน ามาตรวจสอบข้อมลู โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีผา่นการ
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือแล้ว 

การด าเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้ วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในช่วงแรก เป็นการ
พดูคยุอย่างเป็นกนัเองเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ และเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมลูรู้สกึผอ่นคลาย จากนัน้เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ วิจัยถามผู้ ให้ข้อมูลตามแนวค าถามจากแบบสัมภาษณ์ โดยเน้นค าถาม
เก่ียวกับคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และ
แนวทางการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 
1-2 ชั่วโมง โดยในการสมัภาษณ์เชิงลึกนีม้ีข้อมลูทั่วไปของผู้ ให้ข้อมลูหลกัและผู้ ให้ข้อมลูรอง ดงั
แสดงในตาราง 7 และตาราง 8 

ตาราง 7 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

ผู้ให้ข้อมูล เพศ อายุ ชัน้ปีท่ีศึกษา 
B1 ชาย 21 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 
B2 หญิง 23 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 
B3 หญิง 23 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 
B4 ชาย 23 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 
B5 หญิง 21 นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 
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ตาราง 8 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลูรอง 

ผู้ให้ข้อมูล เพศ อายุ ประสบการณ์ 
A1 หญิง 35 พยาบาลวิชาชีพ 3 ปี 

อาจารย์พยาบาล 10 ปี 
A2 หญิง 54 พยาบาลวิชาชีพ 25 ปี 

อาจารย์พยาบาล 7 ปี 
A3 หญิง 34 พยาบาลวิชาชีพ 2 ปี 

อาจารย์พยาบาล 6 ปี 
A4 หญิง 42 พยาบาลวิชาชีพ 10 ปี 

อาจารย์พยาบาล 10 ปี 
A5 หญิง 39 พยาบาลวิชาชีพ 15 ปี 

 
ส่วนท่ี 2 ความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของ

นักศึกษาพยาบาล 
ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 
จากการสมัภาษณ์สรุปได้วา่ อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล หมายถึง ลกัษณะ

เฉพาะท่ีดีของนักศกึษาพยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเป็นตวัของตวัเอง รู้จัก
เข้าใจและยอมรับตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้าง
สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศึกษาพยาบาลเป็นบคุลิกลกัษณะเฉพาะตวัที่ดีของนกัศึกษา
พยาบาล ที่นกัศึกษาพยาบาลต้องยึดมัน่น าจุดเด่นนัน้มาก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน 
ต่อสงัคม” (A1) 

“อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลคือส่ิงที่เป็นตัวตนของนกัศึกษาพยาบาลที่
แสดงออกมา ทัง้นิสยัใจคอ ความรู้สึกนึกคิด การกระท า บุคลิกภาพทัง้หมด โดยผู้ที่มีอตัลกัษณ์
แห่งตนที่ดีตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง และมีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น” (A4) 

“อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลคือลักษณะหรือจุดเด่นในตวัของนกัศึกษา
พยาบาล รวมทัง้ข้อดีและข้อเสีย ซ่ึงนกัศึกษาต้องรู้จักเข้าใจในตนเอง มีจุดมุ่งหมายของตวัเอง 
และสามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนได”้ (B4) 
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 “อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศึกษาพยาบาลคือลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษาพยาบาลแต่
ละคน ทัง้รูปร่าง หนา้ตา ท่าทาง นิสยัใจคอ ความคิด ความสามารถต่างๆ” (B5) 

 
ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 5 คณุลกัษณะ ดงันี ้
1. ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความมัน่ใจในตนเอง เช่ือมัน่

ในความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไมห่วัน่ไหวไปกับสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น 
มีความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู 
ดงันี ้

“พอรู้ข้อดีของตวัเองก็ส่งเสริมขอ้ดีอนันัน้ไดอ้ย่างมัน่ใจ ไม่กลวัค าครหานินทา มัน่ใจใน
ตนเอง ไม่หวัน่ไหวไปกบัส่ิงรอบขา้ง” (A1) 

“จะตอ้งเป็นตวัของตวัเอง แต่ไม่ไดห้มายความว่าตอ้งเอาแต่ตวัเองเป็นศูนย์กลางนะ คือ
มีบคุลิกเฉพาะของตวัเอง” (A2) 

“ก็ตอ้งมัน่ใจในตนเอง มีความจริงใจ” (B2) 
 

2. การรู้จักตนเอง เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเก่ียวกับลกัษณะนิสยัและ
คณุสมบัติของตนทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้แม้วา่
ตนจะมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตนและน ามาแก้ไขปรังปรุง
ตนเอง ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“ตอ้งเป็นคนที่ยอมรับตนเองก่อนว่าตนเองมีขอ้ดีขอ้เสียอะไร” (A1) 
“เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืน เข้าใจบริบท สามารถปรับตวัได้ ท าให้ตวัเองมีความสุขได้” 

(A2) 
“ต้องตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเองว่าตนเองมีจุดเด่นหรือจุดดอ้ยตรงไหน รู้ว่าตนเองเป็นคน

ยงัไง ลกัษณะของตนเองเป็นยงัไง ความคิดของเราเป็นยงั และเรามีจุดมุ่งหมายยงัไง” (B5) 
 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง 

รู้จักจัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
สามารถผอ่นคลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลเพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี  ้
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“เม่ือมีปัญหาก็หาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหานัน้ใหม้ากทีส่ดุ แลว้ก็มาเลือกว่าวิธีไหนส่งผลเสีย
นอ้ยที่สดุ” (A1) 

“อย่างตอนเป็นน้องพยาบาลเราก็ไม่อยากโดนพ่ีคนไหนดดุ่าว่า พ่ีเค้าก็จะสอน เราก็จะ
ยินดีรับเพ่ือไปปรับปรุงตวัเราเอง เวลาที่เราโตข้ึนมาจะไปสอนนอ้ง พ่ีก็จะไม่ดไุม่ด่าก็จะสอน” (A4) 

“ก็พยายามปรับความคิดและควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่อย่างนั้นเราก็จะทุกข์ คือ
บางอย่างถ้าเป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ที่ปล่อยผ่านไปได้ ไม่ได้ส่งผลต่อตวัเราหรือคนอ่ืนมากก็จะ
พยายามไม่เอามาคิดมากจนเกินไป” (B3) 
 

4. การตั ้งเป้าหมายในชีวิต  เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนเองให้
ความส าคญัและปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในอนาคต การจัดล าดบัความส าคญัของเป้าหมายของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ดงัค ากลา่วของ
ผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้ 

“ตอนนี้ก็พยายามสร้าง พยายามบอกกบัตวัเองว่าไม่จ าเป็นว่าเราตอ้งท าทกุอย่างแลว้คน
จะมาช่ืนชมเรา เราท าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหดี้ที่สดุคนก็ช่ืนชมเราได ้ท าไดเ้ท่าที่เราท า” (A1) 

“แต่ก็ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป วางไวใ้นอนาคตว่าอาจจะตอ้งลงเรียนเพ่ิม” (A5) 
“ตอ้งรู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไร และจะไปถึงไดอ้ย่างไร” (B5) 

 
5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นการท่ีนักศกึษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกบั

ผู้ อ่ืนด้วยความเป็นมิตร สามารถปรับตวักับคนท่ีไม่คุ้นเคย มีการสื่อสารกับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“ตอ้งมีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ส่ือสารกบัคนอ่ืนได”้ (A4) 
“ยอมรับและใหเ้กียรติคนอ่ืน ส่ือสารกบัคนอ่ืนไดดี้ เป็นมิตรกบัคนอ่ืน” (A5) 
“ก็เร่ิมจากการมองคนอ่ืนในแง่ดี การเข้าไปพูดคุยกันก็ท าให้ได้รู้จักกันมากข้ึน ท าให้

เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน มีเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน เพราะเวลาเราท างานเราก็ท าคนเดียวไม่ได้ เราก็จะตอ้ง
ช่วยเหลือกนั” (B2) 
 

สรุป  คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 
คณุลกัษณะ ได้แก่ ความเป็นตวัของตวัเอง การรู้จกัตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมาย
ในชีวิต สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล สรุปเป็นแผนภาพท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ดังภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 4 แสดงคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 

ส่วนท่ี 3 ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ กระบวนการท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางการพัฒนาอัต
ลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล ของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ความหมายของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า  ความหมายของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา

พยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล โดยเป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความ
เสียสละ เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ ให้การบริการด้วยใจ มีความความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

อัตลักษณ์แห่งตน 

ของนักศึกษาพยาบาล 

การรู้จกัตนเอง 

ความเป็นตวัของตวัเอง 

วฒุิภาวะทางอารมณ์ 

สมัพนัธภาพระหวา่ง
บคุคล 

การตัง้เป้าหมายใน
ชีวิต 
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“อัตลักษณ์ของวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลก็คือคุณลักษณะที่จ าเป็นของวิชาชีพ
พยาบาล ก็คงจะเป็นการเสียสละ ช่วยเหลือ มีคณุธรรมจริยธรรม ความถูกตอ้ง  ความดีงาม แลว้
ก็ตอ้งระมดัระวงัตอ้งรอบคอบ” (A1) 

“อตัลกัษณ์ของวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลน่าจะเป็นเร่ืองของลกัษณะที่แสดงออกมา
ว่าคนนี้คือพยาบาล เช่น เร่ืองของความเมตตามนุษยสมัพนัธ์ที่ดี หรือความเอาใจใส่ที่จะให้กบั
คนไข”้ (A3) 

“อัตลักษณ์ของวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลก็คือในเร่ืองของภาระหน้าที่งาน ด้วย
วิชาชีพพยาบาลคือดูแลคน เท่ากบัชีวิตคนทัง้ชีวิต เคา้จะตอ้งมีความซ่ือสตัย์และก็รับผิดชอบที่จะ
ใหก้ารดูแลมีจริยธรรมทางวิชาชีพ นอกจากนี้คือในเร่ืองของความรู้และทกัษะในการปฏิบติัซ่ึงต้อง
มีอยูแ่ลว้” (A5) 

“อตัลกัษณ์ของวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลเป็นลกัษณะเฉพาะของวิชาชีพพยาบาล 
คือการช่วยเหลือคนอ่ืน มีความจริงใจในการที่จะดูแลคนไข ้รวมถึงญาติคนไขด้ว้ย” (B2) 
 

ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 5 คณุลกัษณะ ดงันี ้
1. ความรู้และทักษะทางวชิาชีพ เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความรู้ท่ีถกูต้องในหลกั

ทฤษฎีและหลกัการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้องตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพพยาบาล ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้  

“พยาบาลเป็นศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทัง้ความรู้และหวัใจที่จะท าให้มนัออกมาอย่างดี
ที่สดุ” (A1) 

“มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติั เม่ือจบไปท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ” (A5) 
“ตอ้งเป็นคนมีความรู้และทกัษะในการประกอบวิชาชีพ” (B1) 

 
2. จติอาสา เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม

อย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างมีน า้ใจเอือ้อาทร
ด้วยความเตม็ใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสขุพ้นจากความทกุข์ 
ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“ตอ้งเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาลคือความเสียสละ” (A1) 
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“คนที่จะเป็นพยาบาลจะตอ้งมีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนษุย์” 
(A3) 

“วิชาชีพนี้คนที่จะมาเป็นพยาบาลได้จะต้องใจดีมีน ้าใจ มีความเมตตากรุณา มีความ
เขา้ใจมีความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนษุย์” (B3) 
 

3. จิตบริการ เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ในการดแูล
ผู้ ป่วย มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษา
ท่าทางอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ ดงัค ากลา่วของผู้ ให้ข้อมลู ดงันี ้

“มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี หรือความเอาใจใส่ที่จะใหก้บัคนไข้” (A3) 
“สีหนา้ท่าทางและการใหบ้ริการ ลกัษณะการกระท าตอ้งมีความเป็นมิตร” (A5) 
“เห็นอกเห็นใจ เข้าใจเค้า คิดถึงใจเคา้ใจเราในการช่วยเหลือดูแลใหก้ารพยาบาลคนไข”้ 

(B2) 
 

4. ระเบียบวินัย เป็นการท่ีนักศกึษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏิบตัิงาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่คงหนกัแน่นไม่
ยอมแพ้ตอ่อปุสรรคหรือสิ่งท่ีมากระทบ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้ 

“ตอ้งขยนั ตอ้งอดทน ตอ้งตรงต่อเวลา ตอ้งมีระเบียบวินยั” (A1) 
“มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง ปฏิบติัออกมาใหไ้ดดี้โดยมีความใส่ใจ” (A4) 
“มีความรับผิดชอบสูง มีวินยัอยู่ในกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั มีความตรงต่อเวลา” (B5) 

 
5. คุณธรรมจริยธรรม เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ ให้การดแูลผู้ ป่วย

ด้วยความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทัดฐานของวิชาชีพ
พยาบาล การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลบั ดงัค ากลา่วของ
ผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“ตอ้งมีความซ่ือสตัย์ มีจริยธรรม” (A5) 
“ปฏิบติัตามกฏระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ” (B1) 
“ตอ้งซ่ือสตัย์ต่อตนเองและคนไข ้มีการรักษาความลบัคนไข้” (B2) 
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สรุป คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 
คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม สรุปเป็นแผนภาพท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ดงัภาพประกอบ 6 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษา
พยาบาล  

จากการสมัภาษณ์สรุปได้วา่ กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล  

1. การขึน้ฝึกปฏิบัติ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า การได้ขึน้ฝึกปฎิบัติเป็นการท่ีท าให้นักศึกษา

พยาบาลได้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงในการดแูลผู้ป่วย เมื่อได้ฝึกปฏิบัติจะท าให้
นักศึกษาพยาบาลตระหนกัว่าตนเองได้เร่ิมเป็นพยาบาลแล้ว และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล
เร่ิมเดน่ชดัมากขึน้ ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ 

ของนักศึกษาพยาบาล 

จิตอาสา 

ความรู้และทกัษะ 
ทางวิชาชีพ 

จิตบริการ 

คณุธรรมจริยธรรม 

ระเบียบวินยั 
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 “การฝึกปฏิบติับนแหล่งฝึก ท าให้เค้าได้เจอผู้ป่วยจริง ท าให้เค้าได้เอาความรู้ที่เค้านัง่
เรียนมาใช้ ค าถามต่างๆตอนที่เรียนจะหายไปเม่ือเคา้ไดเ้จอประสบการณ์จริง แลว้มนัจะท าใหเ้คา้
มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพมากข้ึน และในขณะเดียวกนั อตัลกัษณ์ในตวัเคา้จะเด่นชดัมากข้ึน” (A3) 

 “ตอนที่เร่ิมข้ึนวอร์ด เราก็ท างานทกุอย่างเหมือนที่พ่ีๆ พยาบาลท า ทัง้การข้ึนเวร เราตอ้ง
มาเขียน nursing care ตอ้งเอาแผนการพยาบาลไปกรอกก่อนที่จะใหก้ารพยาบาลเคา้ในวนัต่อไป 
ท าให้คิดว่าเราเร่ิมที่จะเป็นพยาบาลแล้ว ในการดูแลคนไข้เราจึงต้องเตรียมความรู้ของเราให้
พร้อม” (B1) 

“ก็เป็นตอนที่ข้ึนวอร์ดค่ะ คือจะเป็นตอนที่ไดล้งมือท าจริงๆ อย่างเวลาที่จะไปท าหตัถการ
ใหก้บัคนไขก็้จะรู้ว่าตวัเองตอนนี้ท ากบัคนแลว้ พอท ากบัคนแลว้เราก็จะตอ้งมีความระมดัระวงัมาก
ข้ึน เหมือนกับได้เป็นพยาบาลแล้วจริงๆ เราจะต้องระมดัระวงัจะต้องไม่ประมาท เพราะนี่คือคน
จริงๆ แลว้” (B3) 

 
2. ตัวแบบจากอาจารย์ รุ่นพี่ และพยาบาลท่ีดูแลตอนฝึกปฏิบัติ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสรุปได้วา่ อาจารย์ รุ่นพ่ี และพยาบาลท่ีดแูลตอนฝึกปฏิบัติ 

เป็นตวัแบบท่ีส าคญัในถ่ายทอดความรู้และทกัษะทางวิชาชีพพยาบาล และเป็นแบบอย่างในการ
ปฎิบตัิตนในบทบาทพยาบาล ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“กระบวนการหล่อหลอมอนัแรกเลยก็คงจะเป็นรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งที่ถ่ายทอดกนัที่บอกต่อกันมา 
โดยเฉพาะรุ่นพ่ีที่จบไปแล้วที่กลับมาเล่าว่ามันส าคัญ มันต้องท าตัวแบบนี้ จะท าให้รุ่นน้อง
กระตือรือล้นที่จะเป็นพยาบาลที่ดี อยากเป็นเหมือนพ่ีเค้า เพราะเค้าใกล้ชิดกว่าครูอาจารย์ 
กระบวนการถดัมาเป็นเร่ืองของอาจารย์ที่เป็นเหมือนตวัแบบว่าอาจารย์บอกว่าอย่างนี้คือถูกอย่าง
นี้คือผิด เราเดินตามทางที่อาจารย์บอกประกอบกบัที่รุ่นพ่ีก็เคยพูดไว”้ (A1) 

“อาจารย์เป็นแบบอย่างใหน้กัศึกษาในการฝึกปฏิบติัต่างๆ เพราะการเรียนในหอ้งเรียนท า
ท ากบัหุ่นแตกต่างจากการไดท้ ากบัคนไขจ้ริงๆ รุ่นพ่ีที่จบไปแลว้ถา้พ่ีเคา้สอบไดใ้บประกอบวิชาชีพ 
เราก็อยากได้เหมือนเค้า รุ่นพ่ีบางคนได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ยงัมาทบทวนให้ท าให้รู้สึกว่า
อยากจะสอบใหไ้ด”้ (B2) 

“ก็มีเพ่ือนหลายๆ คนที่ตอนแรกไม่ได้อยากจะมาเรียนพยาบาลแต่ความคิดเปล่ียนไป
หลงัจากข้ึนฝึก อาจจะเป็นเพราะอาจารย์ด้วย พ่ีพยาบาลที่วอร์ดที่คอยแนะน าและเป็นตวัแบบ
ดว้ย” (B4) 
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แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
1. การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์

จริง 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมให้นักศกึษาได้พัฒนาตนเองใน

ด้านต่างๆ จะเป็นการพัฒนาคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะติดตวันกัศกึษาไปเมื่อส าเร็จการศกึษา
และประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต และการให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จะท า
ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพฒันาอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพตามมา ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“ถา้เป็นกิจกรรมที่ท าใหม้องเห็นอตัลกัษณ์ของวิชาชีพ ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เก่ียวกบัการ
พฒันาตวัเอง เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมที่จะไปสู่การประกอบวิชาชีพต่อไป เช่น อย่างคนที่อารมณ์
ร้อนก็น่าจะมีกิจกรรมที่ท าให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองเพ่ือที่เม่ือได้ปฏิบติังานจริงต้องเจอกับ
คนไข้กับญาติคนไขแ้ลว้เคา้สามารถจดัการอารมณ์ของตนได ้ หรือปรับทศันคติของตนเอง อย่าง
บางคนเคา้อาจไม่ไดม้าเรียนเพราะเคา้ชอบจริงๆ ที่บา้นเคา้อาจจะอยากใหเ้รียน ก็อยากใหป้รับให้
เคา้อยู่กบัวิชาชีพนี้ไดอ้ย่างมีความสขุ” (B3) 

“การจดันิทรรศการเก่ียวกบัวิชาชีพพยาบาล อย่างเช่นตรวจสขุภาพประจ าปีก็จะเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ เช่น การชั่งน ้าหนักวัดส่วนสูง วัดความดัน การเจาะเลือด การให้
ค าปรึกษาทางโภชนาการ การดูแลตนเอง และทางการแพทย์ ให้นกัศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง” (B5) 

“กิจกรรมที่เคยท าและส าหรับตนเองคิดว่าได้ผลคือการให้เค้าลงชุมชนตั้งแต่เค้าเป็น
นักศึกษาก่อนที่เค้าจะจบไป คือให้เค้าได้มีบทบาทเห็นคนไข้จริงๆ แต่เป็นคนไข้ที่ไม่ได้อยู่ที่
โรงพยาบาล นัน่ก็คือคนในชุมชน เค้าจะท าอย่างไรก็ได้ช่วยเหลือคนในชุมชนในฐานะที่เค้าเป็น
พยาบาล เช่น ไปช่วยคดักรองผูป่้วย ไปช่วยใหก้ าลงัใจ ไปช่วยท าบญุ ไปช่วยสร้างโรงเรียน ไปช่วย
ท าอาหาร ไปช่วยท าอะไรก็ไดที้่แสดงถึงความเสียสละ ความเข้าใจคนอ่ืน ความเห็นอกเห็นใจคน
อ่ืน และก็ใหเ้ห็นปัญหาที่มนัมีอยู่จริงๆ” (A1) 

 
2. การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ รุ่น

น้อง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างเพ่ือนนกัศึกษา และรุ่นพ่ีรุ่นน้องจะท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์
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เพราะเพ่ือนและรุ่นพ่ีรุ่นน้องท่ีมีความใกล้ชิดกนั มีความส าคญัท่ีจะบอกเลา่ถ่ายทอดประสบการณ์
รวมถึงการเป็นตวัแบบทางวิชาชีพท่ีดีให้แก่กนั ดงัค ากลา่วของผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

“กิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อย่างเช่นของ
ภาควิชาก็จะมีกิจกรรมทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ มีปีละ1ครั้ง เป้าหมายคือเอานิสิตทกุชัน้ปี
มาเจอกัน ท ากิจกรรมที่ท าให้เค้ารู้สึกว่าสนิทกนัมากข้ึนรักกันมากข้ึน มีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั” 
(A2) 

“กิจกรรมที่รุ่นพ่ีมาเล่าใหน้อ้งฟัง ปีที่ก าลงัฝึกอยู่มาลองเล่าประสบการณ์ใหรุ่้นนอ้งฟังว่า
จะตอ้งท าอย่างไรบา้ง รุ่นนอ้งจะไดท้ าอะไรในอนาคต” (B2) 

“กิจกรรมที่ใหรุ่้นพ่ีไดพ้บและพูดคยุกบัรุ่นนอ้ง ท าใหเ้กิดการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ
ของการเรียนจากรุ่นพ่ี และรุ่นพ่ีจะเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้บัรุ่นนอ้ง” (B4) 

 
ระยะท่ี 1 ตอนท่ี 2 การพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชพี

ของนักศึกษาพยาบาล 
ส่วนท่ี 1 การสังเคราะห์นิยามปฏิบัติการและพัฒนาข้อค าถาม 
ผู้ วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์นิยามเชิงปฏิบตัิการโดยพิจารณาจากผลการวิจยัเชิงคณุภาพท่ี

ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ และได้ท าการสร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ และพบว่าอตั
ลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นตวัของตัวเอง 
การรู้จกัตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล และอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คณุธรรมจริยธรรม ในขัน้เร่ิมต้นผู้ วิจัยได้สร้างข้อ
ค าถามองค์ประกอบละ 5 ข้อ รวมแบบวดัละ 30 ข้อ เป็นข้อค าถามปลายปิด มาตรวดัแบบประเมิน
ค่าลิเคิร์ทมีข้อเลือกตอบ 5 ระดับ (5 Point Likert Scale) ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ  

จากนัน้ผู้ วิจยัท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยน าแบบวดัท่ีสร้างขึน้ เสนอ
ตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขเบือ้งต้น และน าข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น าแบบวดัเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านท าการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (The 
Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความกับ
นิยามท่ีก าหนดไว้ โดยข้อค าถามทัง้หมดจะต้องมีค่าดชันีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 จึงถือวา่
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ข้อค าถามนัน้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการจากการตรวจสอบ พบว่า แบบวดัอตัลกัษณ์
แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล มีข้อค าถาม จ านวน 27 ข้อ ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา แบบวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล มีข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ ท่ีผา่นเกณฑ์การพิจารณา ผู้ วิจยั
ยงัไมไ่ด้ท าการตดัข้อค าถาม แตน่ าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แบบวดัมี
ความถกูต้อง เหมาะสม ชดัเจน และครอบคลมุ จากนัน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาอีก
ครัง้ และน าไปตรวจสอบคณุภาพเชิงปริมาณในขัน้ตอ่ไป 

ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบือ้งต้น 
ผู้ วิจยัน าแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตน จ านวน 30 ข้อ และแบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาล จ านวน 30 ข้อ ท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาต่อผู้ เช่ียวชาญ
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา จ านวน 100 
คน โดยเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ในการศึกษาจริงแต่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา น า
ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected Item-Total Correlation : CITC) และหาคา่ความเช่ือมัน่โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha - Coefficient)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีค่าท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 6 ข้อ คือมีค่าสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ติดลบ และ มีค่า
สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม น้อยกว่า 0.20 เมื่อพิจารณาร่วมกับค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และค่าความเช่ือมัน่ท่ีได้จากค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และความสอดคล้อง
กบันิยามท่ีก าหนดไว้แล้ว จึงพิจารณาตดัข้อค าถามดงักลา่วออก คงเหลือข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ 
และท าการวิเคราะห์คา่สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม และหาค่าความเช่ือมัน่
โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอีกครัง้ พบวา่ แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศึกษา
พยาบาลมีคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมอยู่ระหวา่ง 0.20 - 0.64 ด้านความ
เป็นตวัของตวัเองมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.37 - 0.44 ด้านการรู้จกัตนเองมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.42 - 0.49 ด้าน
วฒุิภาวะทางอารมณ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.64 ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิตมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.22 - 0.48 ด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.38 และมีค่าความเช่ือมั่น
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.84  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีค่า
สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.77 ด้านความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.45 - 0.59 ด้านจิตอาสามีคา่อยู่ระหวา่ง 0.37 - 0.67 ด้านจิตบริการมี
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คา่อยู่ระหวา่ง 0.42 - 0.77 ด้านระเบียบวินยัมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.52 - 0.75 ด้านคณุธรรมจริยธรรมมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.66 - 0.74 และมีค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
เท่ากบั 0.95  
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยก าหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
n หมายถึง จ านวนตวัอย่าง 
M หมายถึง คา่เฉล่ียคะแนนของตวัแปร 
S.D. หมายถึง สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 หมายถึง คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน 
R2 หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิพยากรณ์ 

2 หมายถึง คา่สถิติไค-สแควร์ 

GFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี  
CFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ  
NFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมอิงเกณฑ์ 
TLI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของทคัเกอร์ลิววิส 
RMSEA หมายถึง ดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่  
SRMR หมายถึง ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของสว่นท่ีเหลือในรูปคะแนน

มาตรฐาน  
BO หมายถึง องค์ประกอบความเป็นตวัของตวัเอง 
SU หมายถึง องค์ประกอบการรู้จกัตนเอง 
EM หมายถึง องค์ประกอบวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
GS หมายถึง องค์ประกอบการตัง้เป้าหมายในชีวิต 
IR หมายถึง องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
KP หมายถึง องค์ประกอบความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
SM หมายถึง องค์ประกอบจิตอาสา 
VS หมายถึง องค์ประกอบจิตบริการ 
DC หมายถึง องค์ประกอบระเบียบวินยั 
MV หมายถึง องค์ประกอบคณุธรรมจริยธรรม 
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ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาล มีรายละเอียด ดงันี ้

3.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลท่ัวไป  
ผู้ วิจัยน าข้อมลูข้อมลูท่ีได้จากแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาลท่ีผา่นการตรวจสอบจากการทดลองใช้แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษา
พยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 
450 คน แล้วจึงน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ จ านวนและร้อยละของนกัศกึษาพยาบาล 
โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุและชัน้ปีท่ีศกึษา ดงัแสดงในตาราง 9 

ตาราง 9 จ านวนและร้อยละของนกัศกึษาพยาบาล จ าแนกตามเพศ อาย ุและชัน้ปีท่ีศกึษา 

ลักษณะข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 11 2.4 
 หญิง 439 97.6 
รวม 450 100.0 
อายุ   
 19-24 ปี 433 96.2 
 25-31 ปี 17 3.8 
รวม 450 100.0 
ชัน้ปีท่ีศึกษา   
 ชัน้ปีท่ี 2 183 40.7 
 ชัน้ปีท่ี 3 135 30.0 
 ชัน้ปีท่ี 4 132 29.3 
รวม 450 100.0 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาล 

จ านวน 450 คน เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 439 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.6 และเป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 19-24 ปี จ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 และมีอายุระหว่าง 25-31 ปี 
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จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และเมื่อพิจารณาตามชัน้ปีท่ีศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่ก าลงัศกึษา
อยู่ในชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมา คือ ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 135 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 และชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 
 

3.2 ค่าสถิติพืน้ฐานของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ ในภาพรวม
และรายองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ มา
วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แสดงในตาราง 10 
และตาราง 11 

ตาราง 10 คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 

องค์ประกอบ M SD ระดับอัตลักษณ์แห่ง
ตน 

ความเป็นตวัของตวัเอง (BO) 3.83 0.51 มาก 
การรู้จกัตนเอง (SU) 4.15 0.52 มาก 
วฒุิภาวะทางอารมณ์ (EM) 3.71 0.52 มาก 
การตัง้เป้าหมายในชีวิต (GS) 4.14 0.54 มาก 
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (IR) 3.56 0.53 มาก 
อัตลักษณ์แห่งตน (SFI) 3.87 0.38 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 10 พบว่า คะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา

พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียในราย
องค์ประกอบ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทัง้ 5 องค์ประกอบ เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ การรู้จกั
ตนเอง (M = 4.15) การตัง้เป้าหมายในชีวิต (M = 4.14) ความเป็นตวัของตวัเอง (M = 3.83) วฒุิ
ภาวะทางอารมณ์ (M = 3.71) และสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (M = 3.56)  
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ตาราง 11 คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล  

องค์ประกอบ M SD ระดับอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพ 

ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ (KP) 3.93 0.53 มาก 
จิตอาสา (SM) 4.18 0.48 มาก 
จิตบริการ (VS) 4.19 0.52 มาก 
ระเบียบวินยั (DC) 4.16 0.51 มาก 
คณุธรรมจริยธรรม (MV) 4.43 0.52 มาก 
อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ (PFI) 4.18 0.42 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 11 พบว่า คะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา

พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียในราย
องค์ประกอบ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทัง้ 5 องค์ประกอบ เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ คณุธรรม
จริยธรรม (M = 4.43) จิตบริการ (M = 4.19) จิตอาสา (M = 4.18) ระเบียบวินัย (M = 4.16) และ
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ (M = 3.93)  

 
3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบอัต

ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
อัตลักษณ์แห่งตน (Ego Identity) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและ

การสมัภาษณ์เชิงลกึ สามารถแบ่งอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็นตวัของ
ตัวเอง (Being one’s own self) การรู้จักตนเอง (Self-understanding) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(Emotional maturity) การตัง้เป้าหมายในชีวิต (Goal-setting) และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal relations) รวมจ านวนตวับ่งชีท้ัง้หมด 24 ตวับ่งชี ้การวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้อง
เตรียมเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีจะวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณา
ได้จากคา่ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) โดยควรมีคา่มากกว่า 
0.5 ขึน้ไป และดคูา่ Bartlett’s Test of Sphericity ต้องมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงได้ท าการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับ
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง ส าหรับโมเดล
การวดัอตัลกัษณ์แห่งตนด้วยโปรแกรม LISREL โดยมีผลการวิเคราะห์ดงันี ้
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3.3.1 โมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตนด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ีหน่ึง 

เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน จ านวน 24 ตวั
บ่งชี ้พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.88 และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงวา่ ตวับ่งชีม้ีความสมัพนัธ์กนัมากพอท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งของตัวบ่งชีใ้นโมเดลการวัดอตั
ลกัษณ์แห่งตน พบว่า โมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ

ไค-สแควร์ (2 ) เท่ากับ 814.65 ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากบั 0.00 คือมีนัยส าคญั

ทางสถิติ ค่าองศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 235 ค่าสถิติไค-สแควร์สมัพันธ์ (2 / dƒ) เท่ากับ 3.48 ค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.83 คา่ดชันีทกัเกอร์ลอิูส (TLI) เท่ากบั 
0.80 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.074 และดชันี
รากท่ีสองก าลงัเฉล่ีย (SRMR) เท่ากบั 0.088 แสดงวา่ โมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตนกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ยงัไมม่ีความกลมกลืนกนั 

เมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวับง่ชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน พบวา่ 
มีคา่เป็นบวกอยู่ระหวา่ง 0.18-0.85 ทกุตวับ่งชี ้ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงได้พิจารณาตดัตวับ่งชีท่ี้มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบต ่ากว่า 0.40 ออก (Hair, Black, Bain, Anderson, & Tatham, 2006) ซึ่งมีทัง้หมด 6 
ตวับ่งชี ้แล้วจึงท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัใหมอี่กครัง้ 

เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน จ านวน 18 ตวั
บ่งชี ้พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.90 และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงวา่ ตวับ่งชีม้ีความสมัพนัธ์กนัมากพอท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน  

พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากคา่สถิติไค-สแควร์ (2 ) เท่ากบั 

334.98 คา่องศาอิสระ (dƒ)  เท่ากบั 125 คา่สถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ (2 / dƒ) เท่ากบั 2.67 คา่ดชันี
วัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีทักเกอร์ลูอิส (TLI) เท่ากับ 
0.97 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.061 และดชันี
รากท่ีสองก าลงัเฉล่ีย (SRMR) เท่ากบั 0.045 แสดงวา่ โมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตนกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์มีความกลมกลืนกนั รายละเอียดแสดงดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน 

ตัวบ่งชี ้
น า้หนักองค์ประกอบ 

R2 
   

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหน่ึง 
องค์ประกอบความเป็นตัวของตัวเอง (BO)   
EI1 ฉนัสามารถตดัสนิใจท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 0.70 0.49 
EI2 ฉนัมกัแสดงความคิดเห็นเมื่อต้องท างานกลุม่กบัเพื่อนๆ 0.53 0.28 
EI4 ฉนักล้าที่จะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนท าสิง่ที่ไม่ถกูต้อง 0.51 0.26 
องค์ประกอบการรู้จกัตนเอง (SU)   
EI6 ฉนัรู้ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร 0.77 0.59 
EI7 ฉนัรู้ดีว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง 0.78 0.61 
EI8 ฉนัรู้ว่าตนเองมีความถนดัในเร่ืองใด 0.64 0.41 
EI9 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเก่ียวกับตัวฉันและน ามา
ปรับปรุงตนเอง 

0.50 0.25 

องค์ประกอบวุฒภิาวะทางอารมณ์ (EM)   
EI10 ถ้ามีคนท าให้โกรธ ฉนัสามารถควบคมุตนเองได้ 0.61 0.37 
EI11 ฉนัรับรู้ได้ว่าขณะนีฉ้นัก าลงัมีความรู้สกึและอารมณ์อย่างไร 0.82 0.67 
EI12 เมื่อรู้สกึไม่สบายใจ ฉนัมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้ 0.69 0.47 
องค์ประกอบการตัง้เป้าหมายในชีวิต (GS)   
EI16  ฉนัรู้ว่าสิง่ส าคญัของการด าเนินชีวิตควรเป็นอย่างไร 0.76 0.57 
EI17 ฉนัรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของฉัน 0.73 0.54 
EI19 ฉันด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงเป้าหมายที่ส าคัญในชีวิตเป็น
อนัดบัแรก 

0.63 0.40 

EI20 ฉนัมีการวางแผนเป็นขัน้ตอนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในชีวิต 0.62 0.39 
องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (IR)   
EI21 ฉนัไม่ลงัเลที่จะผกูมิตรกบับุคคลอื่น 0.69 0.48 
EI22 ฉนักล้าที่ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่นเมื่อจ าเป็น 0.69 0.48 
EI23 ฉนัมกัคิดว่าเพื่อนไม่ชอบฉนั 0.85 0.73 
EI24 ฉนัมกัรู้สกึล าบากใจเมื่อต้องอยู่กบัคนที่ไม่คุ้นเคย 0.78 0.61 

CFI = 0.97, TLI = 0.97, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, 2 / dƒ = 2.67 

 
 มคีา่มากกวา่ 0.40 ขึน้ไป 
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ภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์
แห่งตน 

จากตาราง 12 และภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่ง
ของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 18 ตวั
บ่งชี ้มีคา่เป็นบวก มีขนาดตัง้แต ่0.50-0.85 โดยในองค์ประกอบท่ี 1 ความเป็นตวัของตวัเอง พบวา่ 
มีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.51-0.70 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั ซึ่งตวับ่งชีท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉันสามารถตดัสินใจท าสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง” (EI1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 
รองลงมาคือ “ฉนัมกัแสดงความคิดเห็นเมื่อต้องท างานกลุม่กบัเพ่ือนๆ” (EI2) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 และ “ฉันกล้าท่ีจะปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชวนท าสิ่งท่ีไม่
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ถกูต้อง” (EI4) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.51 ซึ่งตวับ่งชีด้งักลา่ว
มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบความเป็นตัวของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 49, 28 และ 26 
ตามล าดบั  

ในองค์ประกอบท่ี 2 การรู้จักตนเอง พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.50-0.78 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั ซึ่งตวั
บ่งชี ท่ี้มีความส าคัญมากท่ีสุด คือ “ฉันรู้ดีว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง” (EI7) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ “ฉันรู้ว่าตนเองเป็นคน
อย่างไร” (EI6) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 “ฉันรู้ว่าตนเองมี
ความถนดัในเร่ืองใด” (EI8) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.64 และ 
“ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนเก่ียวกับตัวฉันและน ามาปรับปรุงตนเอง ” (EI9) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.50 โดยตวับ่งชีด้งักลา่วมีความแปรผนัร่วมกบั
องค์ประกอบการรู้จกัตนเอง คิดเป็นร้อยละ 61, 59, 41 และ 25 ตามล าดบั 

ในองค์ประกอบท่ี 3 วฒิุภาวะทางอารมณ์ พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.61-0.82 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั ซึ่งตวั
บ่งชีท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉันรับรู้ได้ว่าขณะนีฉ้ันก าลงัมีความรู้สึกและอารมณ์อย่างไร” 
(EI11) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.82 รองลงมาคือ “เมื่อรู้สกึไม่
สบายใจ ฉนัมีวิธีผอ่นคลายอารมณ์ได้” (EI12) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.69 และ “ถ้ามีคนท าให้โกรธ ฉันสามารถควบคมุตนเองได้” (EI10) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 โดยตัวบ่งชีด้ังกล่าวมีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบวฒุิภาวะทางอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 64, 47 และ 37 ตามล าดบั 

ในองค์ประกอบท่ี 4 การตัง้เป้าหมายในชีวิต พบวา่ มีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.62-0.76 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั ซึ่งตวั
บ่งชีท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉันรู้ว่าสิ่งส าคญัของการด าเนินชีวิตควรเป็นอย่างไร” (EI16) 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ “ฉันรู้ว่าอะไรคือ
เป้าหมายในชีวิตของฉนั” (EI17) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.73 
“ฉนัด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงเป้าหมายท่ีส าคญัในชีวิตเป็นอนัดบัแรก” (EI19) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 และ “ฉันมีการวางแผนเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในชีวิต” (EI20) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 โดยตวั
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บ่งชีด้งักล่าวมีความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบการตัง้เป้าหมายในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 57, 54, 
40 และ 39 ตามล าดบั 

ในองค์ประกอบท่ี 5 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.69-0.85 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทุกตัว ซึ่งตัวบ่งชีท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด คือ “ฉันมักคิดว่าเพ่ือนไม่ชอบฉัน” (EI23) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 รองลงมาคือ “ฉันมกัรู้สึกล าบากใจเมื่อ
ต้องอยู่กบัคนท่ีไมคุ่้นเคย” (EI24) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.78 
“ฉนัไมล่งัเลท่ีจะผกูมิตรกบับุคคลอ่ืน” (EI21) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.69 และ “ฉันกล้าท่ีขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนเมื่อจ าเป็น” (EI22) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 และ โดยตัวบ่งชีด้ังกล่าวมีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล คิดเป็นร้อยละ 73, 61, 48 และ 48 ตามล าดบั 
 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรแฝงอัตลักษณ์แห่งตน ค่าเฉลี่ยของ
ความแปรปรวนท่ีสกดัได้ และความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงั
ตาราง 13 

ตาราง 13 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงอตัลกัษณ์แห่งตน คา่เฉล่ียของความ
แปรปรวนท่ีสกดัได้ (AVE) และความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (CR) 

Latent Variables BO SU EM GS IR  
ความเป็นตวัของตวัเอง (BO) 1.00      
การรู้จกัตนเอง (SU) 0.59 1.00     
วฒุิภาวะทางอารมณ์ (EM) 0.47 0.61 1.00    
การตัง้เป้าหมายในชีวิต (GS) 0.48 0.58 0.49 1.00   
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (IR) 0.40 0.45 0.38 0.52 1.00  

AVE 0.34 0.46 0.51 0.47 0.57  
CR 0.61 0.77 0.75 0.78 0.84  

AVE = Average Variance Extracted 
CR = Composite Reliability 
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จากตาราง 13 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (Average 
variance extracted: AVE) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีอธิบายได้
ด้วยองค์ประกอบ เมื่อเทียบกับความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการวัด พบว่า มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความเป็นตัวของตัวเอง องค์ประกอบการรู้จักตนเอง และ
องค์ประกอบการตัง้เป้าหมายในชีวิต มีค่า AVE เท่ากับ 0.34, 0.46 และ 0.47 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่
น้อยกว่า 0.50 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตวัแปรสงัเกตได้น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่เมื่อพิจารณาอีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
วฒุิภาวะทางอารมณ์ และองค์ประกอบสมัพันธภาพระหว่างบุคคล มีค่า AVE เท่ากับ 0.51 และ 
0.57 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ องค์ประกอบทัง้ 2 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตวัแปรสงัเกตได้ร้อยละ 51 และ 57 ตามล าดบั  

ส าหรับคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 
พบวา่ มีคา่สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าท่ียอมรับได้คือ 0.60 ทกุองค์ประกอบ  
  

ส าหรับคา่ดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดล
การวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 คา่ดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดลการ
วดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 

ดัชนีบ่งชีค้วามเหมาะสมพอดี ค่าดัชนี เกณฑ์การพจิารณา ผลบ่งชี ้

1. คา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2) 334.98 ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p>0.05) 

เหมาะสมด ี

2. คา่สถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ (Relative 

Chi-square: 2 / dƒ) 

2.67 2 / dƒ<3.00  
 

เหมาะสมด ี

3. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.92 GFI>0.90 เหมาะสมด ี

4. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดเีชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) 

0.97 CFI>0.90 เหมาะสมด ี

5. ดชันีวดัความเหมาะสมอิงเกณฑ์ 
(Normed Fit Index: NFI) 

0.96 NFI>0.90 เหมาะสมด ี

6. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของทคั
เกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI) 

0.97 TLI>0.90 เหมาะสมด ี

7. ดชันีรากท่ีสองของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ (Root 
Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) 

0.061 RMSEA<0.08  
 

เหมาะสมด ี

8. ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของสว่น
ท่ีเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square 
Residual: SRMR) 

0.045 SRMR<0.08  เหมาะสมด ี

ท่ีมา: มลุเลอร์ (Mueller, 1996) ฮแูละเบนท์เลอร์ (Hu & Bentler, 1999) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 14 พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั

อนัดบัท่ีหนึ่งของอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล มีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2 ) 

เท่ากบั 334.98 คา่สถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ (Relative Chi-square: 2 / dƒ) มีคา่เท่ากบั 2.67 ผา่น
เกณฑ์การพิจารณาวา่ต้องมีคา่น้อยกว่า 0.03  ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี (Goodness of 
Fit Index: GFI) มีคา่เท่ากบั 0.92 ผา่นเกณฑ์การพิจารณาวา่ต้องมีคา่มากกวา่ 0.90 ดชันีวดัระดบั
ความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีคา่เท่ากบั 0.97 ผา่นเกณฑ์
การพิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า 0.90 ดัชนีวัดความเหมาะสมอิงเกณฑ์ (Normed Fit Index: 
NFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า  0.90 ดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมของทัคเกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า 0.90 ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่า เท่ากับ  0.061 ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 0.08 ดัชนีรากของก าลงัสองเฉลี่ยของส่วนท่ีเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มีคา่เท่ากบั 0.045 ผา่นเกณฑ์
การพิจารณาวา่ต้องมีคา่น้อยกวา่ 0.08 จากคา่ดชันีตา่งๆ ดงักลา่วนี ้สามารถแปลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัท่ีหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตนของ
นักศึกษาพยาบาลมีความสอดคล้องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความเป็นตวัของตวัเอง การรู้จกัตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต สมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล และการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษา
พยาบาลมีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.82 
 

3.3.2 โมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตนด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ีสอง 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามอตัลกัษณ์แห่งตนด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (Second-order confirmatory factor analysis) 
โมเดลนีป้ระกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ประกอบความเป็นตวัของตวัเอง (BO) 3 ตวับ่งชี ้
2. องค์ประกอบการรู้จกัตนเอง (SU) 4 ตวับ่งชี ้3. องค์ประกอบวฒุิภาวะทางอารมณ์ (EM) 3 ตวั
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บ่งชี ้4. องค์ประกอบการตัง้เป้าหมายในชีวิต (GS) 4 ตวับ่งชี ้และ 5. องค์ประกอบสมัพันธภาพ
ระหวา่งบคุคล (IR) 4 ตวับ่งชี ้รวมตวับ่งชีท้ัง้หมด 18 ตวับ่งชี ้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน 
พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากคา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื
เชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีทักเกอร์ลูอิส (TLI) เท่ากับ 0.97 ค่ารากท่ีสองของ
ค่าเฉลี่ยก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.062 และดชันีรากท่ีสองก าลงัเฉลี่ย 
(SRMR) เท่ากบั 0.050 ดงัภาพประกอบ 8 และตาราง 15 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์
แห่งตน 

 



 143 
 

  

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตน 

ตัวบ่งชี ้
น า้หนักองค์ประกอบ 

 R2 
  

ความเป็นตวัของตวัเอง (BO) 0.87  0.77 

การรู้จกัตนเอง (SU) 0.90  0.80 

วฒุิภาวะทางอารมณ์ (EM) 0.83  0.69 

การตัง้เป้าหมายในชีวิต (GS) 0.83  0.68 

สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (IR) 0.64  0.41 

CFI = 0.97, TLI = 0.97, RMSEA = 0.052, SRMR = 0.060 

  
เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของทัง้ 5 
องค์ประกอบมีค่าใกล้เคียงกันมาก คือ อยู่ระหว่าง 0.64-0.90 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทกุตวั โดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้การรู้จกัตนเอง (0.90) ความเป็นตวัของ
ตัวเอง (0.87) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (0.83) การตัง้เป้าหมายในชีวิต (0.83) และสัมพันธภาพ
ระหวา่งบคุคล (0.64) ซึ่งแตล่ะองค์ประกอบมีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบอตัลกัษณ์แห่งตน 
ร้อยละ 80, 77, 69, 68 และ 41 ตามล าดบั 

ส าหรับค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (Average variance extracted: AVE) 
ของแบบวัดอัตลกัษณ์แห่งตน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.67 ส าหรับค่าความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง 
(Composite Reliability: CR) ของแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตน พบวา่ มีคา่เท่ากบั 0.91  
 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องและการสมัภาษณ์เชิงลกึ สามารถแบ่งอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 
ความ รู้และทักษะทาง วิชา ชีพ  (Knowledge and professional skills) จิ ตอาสา  (Service-
mindedness) จิตบริการ (Volunteer spirits) ระเบียบวินัย (Discipline) และคุณธรรมจริยธรรม 
(Morality and virtues) รวมจ านวนตวับ่งชีท้ัง้หมด 30 ตวับ่งชี ้การวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้อง
เตรียมเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีจะวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณา
ได้จากคา่ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) โดยควรมีคา่มากกว่า 
0.5 ขึน้ไป และดคูา่ Bartlett’s Test of Sphericity ต้องมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงได้ท าการตรวจสอบ
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ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยันส าหรับ
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง ส าหรับโมเดล
การวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพด้วยโปรแกรม LISREL โดยมีผลการวิเคราะห์ดงันี ้
 

3.3.3 โมเดลการวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับท่ีหน่ึง 

เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ จ านวน 30 
ตวับ่งชี ้พบวา่ คา่ KMO เท่ากบั 0.95 และมีคา่ Bartlett’s Test of Sphericity มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ ตวับ่งชีม้ีความสมัพนัธ์กนัมากพอท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งของตัวบ่งชีใ้นโมเดลการวัดอตั
ลักษณ์ทางวิชาชีพ พบว่า โมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก

ค่าสถิติไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 966.04 ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.00 คือมี

นัยส าคญัทางสถิติ ค่าองศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 320 ค่าสถิติไค-สแควร์สมัพันธ์ (2 / dƒ) เท่ากบั 
3.01 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีทักเกอร์ลอิูส 
(TLI) เท่ากับ 0.94 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.074 และดชันีรากท่ีสองก าลงัเฉล่ีย (SRMR) เท่ากบั 0.068 แสดงวา่ โมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ยงัไมม่ีความกลมกลืนกนั 

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 
พบวา่ มีคา่เป็นบวกอยู่ระหวา่ง 0.15-0.89 ทกุตวับ่งชี ้ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงได้พิจารณาตดัตวับ่งชีท่ี้มีค่า
น า้หนักองค์ประกอบต ่ากว่า 0.40 ออก (Hair et al., 2006) ซึ่งมีทัง้หมด 2 ตวับ่งชี ้แล้วจึงท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัใหมอี่กครัง้ 

พิจารณาความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ จ านวน 28 ตวั
บ่งชี ้พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.95 และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงวา่ ตวับ่งชีม้ีความสมัพนัธ์กนัมากพอท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งของตัวบ่งชีใ้นโมเดลการวัดอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพ พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากคา่สถิติไค-

สแควร์ (2 ) เท่ากบั 837.79 คา่องศาอิสระ (dƒ) เท่ากบั 380 คา่สถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ (2 / dƒ) 
เท่ากบั 2.20 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.98 คา่ดชันีทกัเกอร์ลู
อิส (TLI) เท่ากับ 0.98 ค่ารากท่ีสองของคา่เฉลี่ยก าลงัสองของการประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 
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0.052 และดชันีรากท่ีสองก าลงัเฉล่ีย (SRMR) เท่ากบั 0.059 แสดงวา่ โมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความกลมกลืนกนั 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ 

ตัวบ่งชี ้
 น า้หนักองค์ประกอบ 

R2 
   

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหน่ึง 
องค์ประกอบความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (KP)   
PI1 ฉนัมีความรู้ในหลกัการพยาบาล 0.56 0.31 
PI2 ฉนัสามารถสมัภาษณ์และตรวจร่างกายผู้ ป่วยได้ 0.65 0.42 
PI3 ฉนัวดัสญัญาณชีพให้แก่ผู้ ป่วยได้ 0.54 0.29 
PI4 ฉนัปฏิบติัการพยาบาลได้ตามหลกัการพยาบาล 0.82 0.67 
PI5 ฉนับนัทกึทางการพยาบาลได้ 0.89 0.80 
PI6 ฉนัวางแผนทางการพยาบาลได้ 0.86 0.75 

องค์ประกอบจติอาสา(SM)  
PI8 การได้ช่วยเหลอืผู้ ป่วยท าให้ฉนัมีความสขุ 0.67 0.45 
PI9 ฉนัยินดีที่จะท าเพื่อผู้ ป่วย ถงึแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตวั
ไปบ้าง 

0.63 0.40 

PI10 ฉนัต้องการให้ผู้ ป่วยมีความสขุ และพ้นจากความทกุข์ 0.84 0.70 
PI11 ฉนัปฏิบติัต่อผู้ ป่วยด้วยน า้ใจเอือ้อาทร 0.83 0.70 
PI12 เมื่อผู้ ป่วยมีความสขุ ฉนัจะรู้สกึยินดีไปด้วย 0.84 0.70 

องค์ประกอบจติบริการ (VS)  
PI13 ฉนัเอาใจใสใ่นการพยาบาลแก่ผู้ ป่วย 0.87 0.76 
PI14 ฉนัดแูลผู้ ป่วยด้วยความเข้าอกเข้าใจ 0.84 0.70 
PI15 ฉนัให้การพยาบาลแก่ผู้ ป่วยด้วยความกระตือรือล้น 0.80 0.64 
PI16 ฉนัยิม้แย้มแจ่มใสต่อผู้มารับบริการ 0.76 0.58 
PI17 ฉนัใช้ค าพดูและท่าทางกบัผู้ ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม 0.79 0.62 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ตัวบ่งชี ้
 น า้หนักองค์ประกอบ 

R2 
   

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหน่ึง 
องค์ประกอบระเบียบวินัย (DC)   
PI19 ฉนัปฏิบติัตามกฏระเบียบที่มหาวิทยาลยัก าหนด 0.62 0.38 
PI20 ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา 0.66 0.43 
PI21 ฉนัให้การพยาบาลผู้ ป่วยตามขัน้ตอน 0.78 0.62 
PI22 ฉนัให้การพยาบาลผู้ ป่วยด้วยความรอบคอบ 0.76 0.58 
PI23 ฉนัส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลา 0.73 0.53 
PI24 เมื่อฉนัได้รับค าแนะน าในการฝึกปฏิบติังาน ฉนัจะพยายาม
ท าอย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าฉนัจะไม่ชอบรายวิชานัน้ 

0.67 0.45 

องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรม (MV)   
PI25 ฉนัให้การดแูลผู้ ป่วยด้วยความเสมอภาคและยติุธรรม 0.82 0.68 
PI26 ฉนัให้การพยาบาลโดยตระหนักถงึคุณค่าและศักด์ิศรีความ
เป็นมนษุย์ 

0.83 0.69 

PI27 ฉนัเคารพสทิธิสว่นตัวของผู้ ป่วย 0.85 0.73 
PI28 ฉนัรักษาข้อมลูของผู้ ป่วยเป็นความลบั 0.76 0.57 
PI29 ฉนัประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพพยาบาล 0.79 0.62 
PI30 ฉนัให้การพยาบาลโดยยดึมัน่ในคณุธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

0.84 0.71 

CFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSEA = 0.052, SRMR = 0.059, 2 / dƒ = 2.20 

 

 มคีา่มากกวา่ .40 ขึน้ไป 
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ภาพประกอบ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพ 
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในตาราง 16 และภาพประกอบ 9 พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 28 ตวับ่งชี ้มีคา่เป็นบวก มีขนาดตัง้แต ่0.54-0.89 โดยในองค์ประกอบ
ท่ี 1 ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของตวั
บ่งชีอ้ยู่ระหวา่ง 0.54-0.89 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทกุตวั ซึ่งตวับ่งชีท่ี้มีความส าคญั
มากท่ีสุด คือ “ฉันบันทึกทางการพยาบาลได้” (PI5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากบั 0.89 รองลงมาคือ “ฉนัวางแผนทางการพยาบาลได้” (PI6) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 “ฉันปฏิบัติการพยาบาลได้ตามหลกัการพยาบาล” 
(PI4) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.82 “ฉนัสามารถสมัภาษณ์และ
ตรวจร่างกายผู้ ป่วยได้” (PI2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 
“ฉันมีความรู้ในหลักการพยาบาล” (PI1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.56 และ “ฉันวัดสัญญาณชีพให้แก่ผู้ ป่วยได้” (PI3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.54 ซึ่งตวับ่งชีด้งักลา่วมีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบความรู้
และทกัษะทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80, 75, 67, 42, 31 และ 29 ตามล าดบั  

ในองค์ประกอบท่ี 2 จิตอาสา พบวา่ มีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของ
ตัวบ่งชี อ้ยู่ ระหว่าง 0.63-0.84 และมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่ งตัวบ่งชี ท่ี้มี
ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉนัต้องการให้ผู้ป่วยมีความสขุและพ้นจากความทกุข์” (PI10) โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 และ “เมื่อผู้ ป่วยมีความสุข ฉันจะรู้สึก
ยินดีไปด้วย” (PI12) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 รองลงมา
คือ “ฉันปฏิบัติต่อผู้ ป่วยด้วยน า้ใจเอือ้อาทร” (PI11) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.83 “การได้ช่วยเหลือผู้ ป่วยท าให้ฉันมีความสขุ” (PI8) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และ “ฉันยินดีท่ีจะท าเพ่ือผู้ ป่วย ถึงแม้จะต้องเสีย
ประโยชน์ส่วนตวัไปบ้าง” (PI9) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 
โดยตวับ่งชีด้งักล่าวมีความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบจิตอาสา คิดเ ป็นร้อยละ 70, 70, 70, 45 
และ 40 ตามล าดบั 

ในองค์ประกอบท่ี 3 จิตบริการ พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของตัวบ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.76-0.87 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัวบ่งชีท่ี้มี
ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉันเอาใจใส่ในการพยาบาลแก่ผู้ ป่วย” (PI13) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.87 รองลงมาคือ “ฉันดแูลผู้ ป่วยด้วยความเข้าอกเข้าใจ” 
(PI14) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 “ฉันให้การพยาบาลแก่
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ผู้ป่วยด้วยความกระตือรือร้น” (PI15) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 
0.80 “ฉันใช้ค าพูดและท่าทางกับผู้ ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม” (PI17) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 และ “ฉันยิม้แย้มแจ่มใสต่อผู้มารับบริการ” (PI16) 
โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.76 โดยตวับ่งชีด้งักลา่วมีความแปร
ผนัร่วมกบัองค์ประกอบจิตบริการ คิดเป็นร้อยละ 76, 70, 64, 62 และ 58 ตามล าดบั 

ในองค์ประกอบท่ี 4 ระเบียบวินยั พบวา่ มีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
ของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.62-0.78 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ซึ่งตวับ่งชีท่ี้มี
ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉันให้การพยาบาลผู้ ป่วยตามขัน้ตอน” (PI21) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ “ฉันให้การพยาบาลผู้ ป่วยด้วยความ
รอบคอบ” (PI22) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 “ฉันส่งงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายตรงตามเวลา” (PI23) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.73 “เมื่อฉันได้รับค าแนะน าในการฝึกปฏิบัติงาน ฉันจะพยายามท าอย่างเต็ม
ความสามารถ แม้ว่าฉันจะไม่ชอบรายวิชานัน้” (PI24) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.67 “ฉันเข้าเรียนตรงเวลา” (PI20) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.66 และ “ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด” (PI19) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 โดยตวับ่งชีด้งักลา่วมีความแปรผนัร่วมกบั
องค์ประกอบระเบียบวินยั คิดเป็นร้อยละ 62, 58, 53, 45, 43 และ 38 ตามล าดบั 

ในองค์ประกอบท่ี 5 คุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตวับ่งชีอ้ยู่ระหว่าง 0.76-0.85 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั ซึ่งตวั
บ่งชีท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสดุ คือ “ฉันเคารพสิทธิส่วนตวัของผู้ป่วย” (PI27) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 รองลงมาคือ “ฉันให้การพยาบาลโดยยึดมั่นใน
คณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” (PI30) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.84 “ฉนัให้การพยาบาลโดยตระหนกัถึงคณุคา่และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์” (PI26) โดยมี
คา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.83 “ฉนัให้การดแูลผู้ป่วยด้วยความเสมอ
ภาคและยุติธรรม” (PI25) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 “ฉัน
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพพยาบาล” (PI29) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 และ “ฉันรักษาข้อมลูของผู้ ป่วยเป็นความลบั” (PI28) โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 โดยตวับ่งชีด้งักล่าวมีความแปรผัน
ร่วมกบัองค์ประกอบคณุธรรมจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 73, 71, 69, 68, 62 และ 57 ตามล าดบั 
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ส าหรับคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ คา่เฉล่ียของ
ความแปรปรวนท่ีสกดัได้ และความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงั
ตาราง 17 

ตาราง 17 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ คา่เฉล่ียของความ
แปรปรวนท่ีสกดัได้ (AVE) และความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (CR) 

Latent Variables KP SM VS DC MV  
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ (KP) 1.00      
จิตอาสา (SM) 0.44 1.00     
จิตบริการ (VS) 0.52 0.73 1.00    
ระเบียบวินยั (DC) 0.62 0.51 0.60 1.00   
คณุธรรมจริยธรรม (MV) 0.49 0.65 0.74 0.68 1.00  

AVE 0.47 0.58 0.66 0.46 0.61  
CR 0.86 0.87 0.91 0.85 0.92  

AVE = Average Variance Extracted 
CR = Composite Reliability 

 
จากตาราง 17 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (Average 

variance extracted: AVE) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีอธิบายได้
ด้วยองค์ประกอบ เมื่อเทียบกับความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการวัด พบว่า มี 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ และองค์ประกอบระเบียบวินยั มีคา่ 
AVE เท่ากับ 0.47 และ 0.46 ตามล าดบั ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.50 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบทัง้ 2 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น
องค์ประกอบจิตอาสา องค์ประกอบจิตบริการ และองค์ประกอบคณุธรรมจริยธรรม ท่ีมีค่าเฉลี่ย
ของความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ เท่ากับ 0.58, 0.66 และ 0.61 ตามล าดับ นั่นหมายความว่า 
องค์ประกอบจิตอาสา องค์ประกอบจิตบริการ และองค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรม  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ สงูถึงร้อยละ 58, 66 และ 61 ตามล าดบั  

ส าหรับคา่ความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 
พบวา่ มีคา่สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าท่ียอมรับได้คือ 0.60 ทกุองค์ประกอบ  
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ส าหรับคา่ดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดล
การวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตาราง 
18 

ตาราง 18 คา่ดชันีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของโมเดลการ
วดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ดัชนีบ่งชีค้วามเหมาะสมพอดี ค่าดัชนี เกณฑ์การพจิารณา ผลบ่งชี ้

1. คา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2) 837.79 ไมม่ีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) 

เหมาะสมด ี

2. คา่สถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ (Relative 

Chi-square: 2 / dƒ) 

2.20 2 / dƒ<3.00  
 

เหมาะสมด ี

3. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.90 GFI>0.90 เหมาะสมด ี

4. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดเีชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) 

0.98 CFI>0.90 เหมาะสมด ี

5. ดชันีวดัความเหมาะสมอิงเกณฑ์ 
(Normed Fit Index: NFI) 

0.98 NFI>0.90 เหมาะสมด ี

6. ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของทคั
เกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI) 

0.98 TLI>0.90 เหมาะสมด ี

7. ดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณคา่ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) 

0.052 RMSEA<0.08  
 

เหมาะสมด ี

8. ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของสว่นท่ี
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square 
Residual: SRMR) 

0.059 SRMR<0.08  เหมาะสมด ี

ท่ีมา: มลุเลอร์ (Mueller, 1996) ฮแูละเบนท์เลอร์ (Hu & Bentler, 1999) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 18 พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัท่ีหนึ่งของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีค่าสถิติไค -สแควร์ (Chi-square: 

2 ) เท่ากบั 837.79 คา่สถิติไค-สแควร์สมัพนัธ์ (Relative Chi-square: 2 / dƒ) มีคา่เท่ากบั 2.20 
ผา่นเกณฑ์การพิจารณาวา่ต้องมีคา่น้อยกวา่ 0.03 ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี (Goodness 
of Fit Index: GFI) มีคา่เท่ากบั 0.90 ผา่นเกณฑ์การพิจารณาวา่ต้องมีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 
0.98 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า  0.90 ดัชนีวัดความเหมาะสมอิงเกณฑ์ 
(Normed Fit Index: NFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า 0.90 
ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมของทคัเกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI) มีคา่เท่ากบั 0.98 ผา่น
เกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่ามากกว่า  0.90 ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.052 ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาว่าต้องมีค่าน้อยกว่า 0.08 ดชันีรากของก าลงัสองเฉลี่ยของส่วนท่ีเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.059 
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาวา่ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.08 จากค่าดชันีตา่งๆ ดงักล่าวนี ้สามารถแปลผล
และวิเคราะห์ข้อมลูได้ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหนึ่งของอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีความสอดคล้องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกับข้อมลูเชิง
ประจักษ์ และองค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลมีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 

 
3.3.4 โมเดลการวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับท่ีสอง 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (Second-order confirmatory factor analysis) 
โมเดลนีป้ระกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ประกอบความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ (KP) 6 ตวั
บ่งชี  ้2. องค์ประกอบจิตอาสา (SM) 5 ตัวบ่งชี  ้3. องค์ประกอบจิตบริการ (VS) 5 ตัวบ่งชี  ้4. 
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องค์ประกอบระเบียบวินยั (DC) 6 ตวับ่งชี ้และ 5. องค์ประกอบคณุธรรมจริยธรรม (MV) 6 ตวับ่งชี ้
รวมตวับ่งชีท้ัง้หมด 28 ตวับ่งชี ้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัท่ีสองของโมเดลการวดัอัตลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พิจารณาจากคา่ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.98 คา่ดชันีทกัเกอร์ลอิูส (TLI) เท่ากบั 0.98 คา่รากท่ีสอง
ของคา่เฉล่ียก าลงัสองของการประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.064 และดชันีรากท่ีสองก าลงัเฉล่ีย 
(SRMR) เท่ากบั 0.066 ดงัภาพประกอบ 10 และตาราง 19 
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ภาพประกอบ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพ 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ 

ตัวบ่งชี ้
น า้หนักองค์ประกอบ 

 R2 
  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง   

ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ (KP) 0.66  0.44 

จิตอาสา (SM) 0.82  0.68 

จิตบริการ (VS) 0.91  0.83 

ระเบียบวินยั (DC) 0.80  0.65 

คณุธรรมจริยธรรม (MV) 0.89  0.80 

CFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSEA = 0.064, SRMR = 0.066 

 
เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพจากการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
ของทัง้ 5 องค์ประกอบมีค่าใกล้เคียงกัน คือ อยู่ระหว่าง 0.66-0.91 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี ้จิตบริการ (0.91) คุณธรรม
จริยธรรม (0.89) จิตอาสา (0.82) ระเบียบวินยั (0.80) และความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ (0.66) ซึ่ง
แต่ละองค์ประกอบมีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ ร้อยละ 83, 80, 68, 
65 และ 44 

ส าหรับค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (Average variance extracted: AVE) 
ของแบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.68 และค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรแฝง 
(Composite Reliability: CR) ของแบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ พบวา่ มีคา่เท่ากบั 0.91  

 
ระยะท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต

ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ดังนี ้

ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
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 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเ พ่ือ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

 ตอนท่ี 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
 

ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ผู้ วิจยัพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล โดยน าองค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษา และท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล และ
แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ผู้ วิจยัท าการพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาโดยโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ 
ขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้ วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีเทคนิคต่างๆ ของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษามาใช้ในแตล่ะครัง้ 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศกึษาพยาบาล ใช้เวลาด าเนินการกลุ่มจ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง สปัดาห์ละ 6 ครัง้ 
จ านวน 2 สปัดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษาทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง ซึ่งโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนี ้
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป ในขัน้เร่ิมต้นผู้ วิจัยจะสร้าง
สมัพันธภาพโดยการพูดคยุ ทักทาย ให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความไว้วางใจ และเปิดเผย
ตนเอง อนัจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างลกึซึง้ภายในกลุ่ม ขัน้ด าเนินการผู้ วิจัยจะเร่ิม
ด าเนินการตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีก าหนดในแตล่ะครัง้โดยผู้ วิจยัจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกได้
ส ารวจตนเอง เห็นถึงความส าคขัองการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในแตล่ะ
ด้าน พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สกึอย่างเปิดเผย และวางแผนในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพร่วมกนั ขัน้สรุปผู้ วิจยัจะให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้พูดคยุกันในกลุ่ม และ
สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในแตล่ะครัง้ เพ่ือให้สมาชิกได้สรุปประเดน็ส าคญั
ในการพดูคยุ ได้จดัระบบความคิดของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนความรู้สกึร่วมกนั 

จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและ
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา ผู้ วิจัยผสมผสานทฤษฎีการให้ค าปรึกษาหลากหลายกลุ่มทฤษฎี เพ่ือน ามาพัฒนา
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คณุลกัษณะหรือองค์ประกอบย่อยของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล ดงันี ้

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) 
เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดว่ามนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและมีคณุค่า มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะ
พัฒนาตนเอง โดยพืน้ฐานแล้วมนุษย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือ โดยผู้ วิจัยน าเทคนิคจากทฤษฎีนีม้า
ใช้เป็นเทคนิคพืน้ฐานในการผสมผสานกับเทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาอ่ืนในการให้
ค าปรึกษากลุม่แตล่ะครัง้ และผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบคุคลเป็นศนูย์กลางมาใช้
ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านการรู้จกัตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง และ
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านจิตอาสา จิตบริการ คุณธรรมจริยธรรม 
เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการถามโดยผู้ วิจยัใช้ค าถามปลายเปิดเป็นสว่นใหญ่เพ่ือให้สมาชิก
ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเอง ได้ส ารวจความคิดและความรู้สกึ ขณะท่ีสมาชิกพดูผู้ วิจยัใช้เทคนิค
การฟังอย่างตัง้ใจ คือใสใ่จในสิ่งท่ีสมาชิกพดูทัง้เนือ้หา น า้เสียง และภาษากายของสมาชิก เทคนิค
การท าให้กระจ่าง โดยให้สมาชิกขยายความเร่ืองราวเพ่ิมเติมเพ่ือให้กระจ่างแจ้งในเร่ืองราวและ
ความรู้สึกของสมาชิก เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข โดยผู้ วิจัยเอือ้อ านวยให้สมาชิก
ยอมรับซึ่งกนัและกนั ไมต่ดัสินความคิดของผู้ อ่ืน เทคนิคการให้ก าลงัใจ ผู้ วิจยัใช้ภาษากายเพ่ือให้
ก าลงัใจ โดยการพยกัหน้า ยิม้รับ และกลา่วสนบัสนนุให้ก าลงัใจสมาชิกและให้สมาชิกให้ก าลงัใจ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือท่ีสมาชิกจะได้มีก าลงัใจท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ เทคนิคการสรุป 
ผู้ วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้พดูคยุในแตล่ะครัง้ เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในแตล่ะครัง้ 
และเพ่ือให้สมาชิกได้รวบรวมความคิดและจดัระบบความคิดของตนเอง 

2. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) เป็น
ทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดวา่บคุคลควบคมุส่ิงท่ีตนกระท า โดยเน้นท่ีการกระท าท่ีผู้รับค าปรึกษาเลือก
ท่ีจะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายโดยเป็นการกระท าและความคิดใน
ปัจจบุนั ผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็นจริงมาใช้ในการพฒันาอตั
ลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต และการ
พัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย โดย
เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม WDEP ประกอบด้วย W 
(Wants) ผู้ วิจัยให้สมาชิกได้ส ารวจความต้องการท่ีจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง D (Doing 
and Direction) ผู้ วิจัยให้สมาชิกอธิบายถึงการกระท าในปัจจุบันของตนเอง E (Self Evaluation) 
ผู้ วิจยัให้สมาชิกประเมินตนเองถึงพฤติกรรมท่ีดีและสิ่งท่ีต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาตนเอง 
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เพ่ือให้สมาชิกพิจารณาส่ิงตา่งๆ ตามความเป็นจริง และ P (Plan) ผู้ วิจยัให้สมาชิกวางแผนส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยแผนนัน้จะต้องเฉพาะเจาะจง มีขัน้ตอน และสามารถท าได้จริง 
จากนัน้ผู้ วิจยัใช้เทคนิคสร้างพนัธสญัญาวา่สมาชิกจะปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้เพ่ือให้สมาชิกมุ่งมัน่
และลงมือปฏิบตัิตามแผนนัน้ 

3. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Transactional 
Analysis) เป็นทฤษฎีทางบุคลิกภาพท่ีเก่ียวกับภาษา พฤติกรรม และการบ าบัดแบบจัดระบบใน
การปฏิสมัพนัธ์ ผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล มา
ใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านสมัพันธภาพระหว่างบคุคล โดยเทคนิคท่ี
น ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ โดยผู้ วิจยัอธิบายความรู้เร่ืองโครงสร้าง
บคุลิกภาพ 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะความเป็นเดก็ (C: Child) ลกัษณะความเป็นพ่อแม ่(P: Parent) 
ลกัษณะความเป็นผู้ใหญ่ (A: Adult) และให้สมาชิกส ารวจและวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพของ
ตนเองเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของตน จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
การสื่อสารระหวา่งบคุคล โดยผู้ วิจยัให้ความรู้เร่ืองการส่ือสารระหวา่งบคุคล 3 แบบ และให้สมาชิก
แสดงบทบาทสมมติการสื่อสาร 3 แบบ คือ การสื่อสาร ท่ีสอดคล้อง (Complementary 
Transaction) การสื่อสารท่ีขัดแย้ง (Crossed Transaction) การสื่อสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior 
Transaction) เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจรูปแบบของการสื่อสารทัง้ 3 แบบ และเพ่ือให้สมาชิกรับรู้ถึง
ความรู้สึกของผู้พดูและผู้ ฟังในการสื่อสารแต่ละแบบ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาการสื่อสารท่ี
เหมาะสมท่ีช่วยสง่เสริมสมัพนัธภาพแก่ผู้ อ่ืน 

 
ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ผู้ วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของโปรแกรม
การให้ค าปรึกษา ด้านความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ ด้านเนือ้หาขัน้ตอนกระบวนการ และด้าน
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ พบว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 ขึน้ไป โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีจ้ึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
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พยาบาล โดยผู้ วิจัยได้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้โปรแกรมมี
ความสมบูรณ์มากขึน้ จากนัน้จึงน าโปรแกรมท่ีท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีไม่ได้ใช้ในการศกึษาจริง
แต่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา โดยท าการทดลองกระบวนการของการให้
ค าปรึกษากลุ่มทัง้ 12 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน 
และเนือ้หา ผู้ วิจยัเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้
โปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาลโดยใช้การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) เป็น
ดงัตาราง 20 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดยการทดสอบวิลคอกซนั (The 
Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) 

แบบวัด ผลของการให้

ค าปรึกษา 

(กลุ่มทดลอง) 

Negative 

Rank 

Positive 

Rank 

Ties Z p 

อตัลกัษณ์แห่งตน ก่อนทดลอง - หลงัทดลอง 0 6 0 -2.207* .027 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ ก่อนทดลอง - หลงัทดลอง 0 6 0 -2.201* .028 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา

พยาบาลภายหลงัเข้าร่วมการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า มีคะแนนจากแบบ
วดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลสงูกว่าก่อนเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงถึงแนวโน้มว่าโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลจะ
สามารถท าให้นักศึกษาพยาบาลมีอัตลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพเพ่ิมขึน้ จากนัน้
ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขในด้านภาษาท่ีใช้ให้มีความเหมาะสม
มากขึน้ และกระบวนการกลุม่ให้มีความกระชบัตามเวลาท่ีก าหนด โดยท าการปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้จริง 
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ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ใช้เวลาด าเนินการกลุ่มจ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ครัง้ 
จ านวน 2 สปัดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษาทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง โดยมีรายละเอียดทฤษฎีและเทคนิค
ท่ีน ามาใช้ ดงัตาราง 21 

ตาราง 21 สรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 
1 ปฐมนิเทศ 1. เ พ่ื อ ส ร้ า ง สัม พั น ธ ภ า พ

ระหว่างผู้ น ากลุ่มกับสมาชิก
กลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
ให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักคุ้นเคย
กัน เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม 
และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
2. เ พ่ือให้สมาชิกกลุ่มเ ข้าใจ
วัตถุประสงค์และความส าคญั
ข อ ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทาง วิ ช า ชี พของนักศึ ก ษ า
พยาบาล 
3. เ พ่ื อ ใ ห้ สมา ชิกกลุ่ม รับ รู้
บทบาทและข้อปฏิบัติในการ
เ ข้ า ร่ ว ม ก ลุ่ ม  ก า ร รั ก ษ า
ความลับ กระบวนการและ
ระยะเวลาในการให้ค าปรึกษา
กลุม่ 

ทั ก ษ ะ เ บื ้อ ง ต้ น ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา  
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ  
- เทคนิคการถาม  
- เทคนิคการสรุป  
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 
2 การรู้จกัตนเอง 1.เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจ

ตนเองและรู้จักตนเองได้อย่าง
ชดัเจน  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่รับรู้ตนเอง
ตามความเป็นจริงทัง้ด้านบวก
และ ด้านลบ  และสามารถ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาตนเอง 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบุคคลเ ป็ นศูน ย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- เทคนิคการถาม  
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ  
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อม รั บ โ ด ย
ปราศจากเง่ือนไข 
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง  
- เทคนิคการให้ก าลงัใจ  
- เทคนิคการยืนยนัทางบวก  
- เทคนิคการสรุป  

3 ความเป็นตวั
ของตวัเอง 

1.เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจ
และพิจารณาตนเองในด้าน
ความเป็นตวัของตวัเอง 
2. เ พ่ือใ ห้สมาชิกกลุ่มมีการ
พัฒนาตนเองในด้านความเป็น
ตวัของตวัเอง 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบุคคลเ ป็ นศูน ย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- เทคนิคการถาม  
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ  
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อม รั บ โ ด ย
ปราศจากเง่ือนไข  
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง  
- เทคนิคการให้ก าลงัใจ  
- เทคนิคการสรุป  
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 
4 วฒุิภาวะทาง

อารมณ์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจ
และพิจารณาการแสดงอารมณ์
และพฤติกรรมของตนเอง 
2.เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้
ประเมินตนเองและมีทักษะใน
ก า รพัฒน า วุฒิ ภ า ว ะ ท า ง
อารมณ์ของตน 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิค WDEP 
- เทคนิคการสะท้อนความคิด  
- เทคนิคการตรววจสอบการ
รับรู้  
- เทคนิคการตัง้ค าถาม  
- เทคนิคสร้างพนัธสญัญา  

5 สมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคล 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจ
และเข้าใจถึงบุคลิกภาพของ
ตนเอง 
2. เ พ่ือให้สมาชิกกลุ่มเ ข้าใจ
รูปแบบของการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล (Transactional 
Analysis) 
-  เ ท ค นิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
โครงสร้างบคุลิกภาพ  
- เ ทค นิคการ วิ เคราะ ห์การ
สื่อสารระหวา่งบคุคล  
- เ ทค นิคการแสดงบทบาท
สมมติ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 
6 การ

ตัง้เป้าหมาย 
ในชีวิต 

1.เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจ
ความต้องการและตัง้เป้าหมาย
ของตนเองอย่างชดัเจน  
2. เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้
ประเมินตนเองและวางแผนเพ่ือ
ไปสูเ่ป้าหมายของตนเองได้ 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิค WDEP 
- เทคนิคการสะท้อนความคิด  
- เทคนิคการตรววจสอบการ
รับรู้  
- เทคนิคการตัง้ค าถาม  
- เทคนิคสร้างพนัธสญัญา  

7 ความรู้และ
ทกัษะทาง
วิชาชีพ 

1.เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก กลุ่ ม เ ห็ น
ความส าคัญของความรู้และ
ทกัษะทางวิชาชีพของนกัศึกษา
พยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทาง
ในการพฒันาความรู้และทกัษะ
ทางวิชาชีพ 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิค WDEP 
- เทคนิคการสะท้อนความคิด  
- เทคนิคการตรววจสอบการ
รับรู้  
- เทคนิคการตัง้ค าถาม  
- เทคนิคสร้างพนัธสญัญา  
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถปุระสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 

8 จิตอาสา 1.เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก กลุ่ ม เ ห็ น
ความส าคญัของการมีจิตอาสา
ของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทาง
ในการพฒันาจิตอาสา 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบุคคลเ ป็ นศูน ย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- เทคนิคการถาม  
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ ใ จ 
(Active Listening)  
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อม รั บ โ ด ย
ปราศจากเง่ือนไข  
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง  
- เทคนิคการให้ก าลงัใจ  
- เทคนิคการสรุป  

9 จิตบริการ 1.เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก กลุ่ ม เ ห็ น
ความส าคัญของกา รมี จิ ต
บริการของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทาง
ในการพฒันาจิตบริการ 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบุคคลเ ป็ นศูน ย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- เ ทค นิคการแสดงบทบาท
สมมติ  
- เทคนิคการถาม 
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ   
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อม รั บ โ ด ย
ปราศจากเง่ือนไข  
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง  
- เทคนิคการให้ก าลงัใจ  
- เทคนิคการสรุป 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 
10 ระเบียบวินยั 1.เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก กลุ่ ม เ ห็ น

ความส าคญัของการมีระเบียบ
วินยัของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทาง
ในการพัฒนาการมีระเบียบ
วินยั 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิค WDEP 
- เทคนิคการใช้อารมณ์ขัน - 
เทคนิคการสะท้อนความคิด  
- เทคนิคการตัง้ค าถาม  
- เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะ  
- เทคนิคสร้างพนัธสญัญา  

11 คณุธรรม
จริยธรรม 

1.เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก กลุ่ ม เ ห็ น
ความส าคัญของคุณธ ร รม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
พยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกมีแนวทางใน
การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบุคคลเ ป็ นศูน ย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- เทคนิคการถาม  
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ  
- เทคนิคการให้ข้อมลู  
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง  
- เทคนิคการให้ก าลงัใจ  
- เทคนิคการสรุป 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี/ เทคนิค 
12 ปัจฉิมนิเทศ 1. เ พ่ื อใ ห้สมา ชิกกลุ่มบอก

ความรู้สึกและประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ 
2. เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้
ประเมินและสรุปสิ่งท่ีตนเองได้
จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษากลุม่ และแนวทางใน
การน าสิ่งท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
3.  เ พ่ื อป ระ เ มิ น ผลการ ใ ห้
ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทาง วิ ช า ชี พของนักศึ ก ษ า
พยาบาล 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบุคคลเ ป็ นศูน ย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) 
- เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ  
- เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ  
- เทคนิคการถาม 
- เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
- เทคนิคการให้ก าลงัใจ 
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ระยะท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล ในระยะก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง  มีผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของนกัศกึษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ และนกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลภายในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ และภายในกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้
รับการให้ค าปรึกษากลุม่ ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลระหว่างกลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่กบักลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
 

ระยะท่ี 3 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม และนักศึกษาพยาบาลกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับ
การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาลจ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน ผู้ วิจัยน าคะแนนแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาลในภาพรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง มา
หาคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล ใน
ภาพรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

องค์ประกอบ/ กลุ่ม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
M SD M SD 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.29 
3.83 

 
0.70 
0.25 

 
3.16 
3.20 

 
0.30 
0.35 

2. การรู้จกัตนเอง 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.71 
4.12 

 
0.36 
0.58 

 
3.40 
3.34 

 
0.59 
0.54 

3. วฒุิภาวะทางอารมณ์ 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.37 
4.08 

 
0.48 
0.52 

 
3.16 
3.16 

 
0.39 
0.39 

4. การตัง้เป้าหมายในชีวิต 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.53 
4.34 

 
0.45 
0.42 

 
3.25 
3.25 

 
0.48 
0.48 

5. สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.12 
3.90 

 
0.12 
0.56 

 
3.06 
3.06 

 
0.32 
0.34 

อตัลกัษณ์แห่งตนโดยรวม 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.41 
4.06 

 
0.25 
0.38 

 
3.21 
3.20 

 
0.30 
0.30 

 
จากตาราง 22 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้

ภายหลังจากการทดลอง (3.41, 4.06) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตน
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองคา่เฉล่ียของทัง้สองกลุม่มีความใกล้เคียงกัน 
(3.41, 3.21) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนมากกว่ากลุ่ม
ควบคมุ (4.06, 3.20) 

เมื่อเปรียบเทียค่าเฉลี่ยของคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลอง 
พบว่า ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการ
ทดลอง (3.29, 3.83) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.29, 3.16) หลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (3.83, 3.20)  

ด้านการรู้จกัตนเอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการทดลอง 
(3.71, 4.12) เมื่อเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการ
ทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.71, 3.40) หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมี
คา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.12, 3.34)  

ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการ
ทดลอง (3.37, 4.08) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.37, 3.16) หลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.08, 3.16)  

ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต คา่เฉล่ียของคะแนนในกลุม่ทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการ
ทดลอง (3.53, 4.34) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.53, 3.25) หลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.34, 3.25)  

ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล คา่เฉล่ียของคะแนนในกลุม่ทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจาก
การทดลอง (3.41, 4.06) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ก่อนการทดลองคา่เฉล่ียของทัง้สองกลุม่มีความใกล้เคียงกนั (3.12, 3.06) หลงัการทดลอง
กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.06, 3.06)  
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ตาราง 23 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล ในภาพรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

องค์ประกอบ/ กลุ่ม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
M SD M SD 

1. ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.18 
4.04 

 
0.44 
0.64 

  
 3.25 

3.33 

 
0.28 
0.23 

2. จิตอาสา 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.72 
4.52 

 
0.51 
0.41 

 
3.25 
3.37 

 
0.36 
0.29 

3. จิตบริการ 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.62 
4.50 

 
0.39 
0.26 

 
3.42 
3.37 

 
0.42 
0.32 

4. ระเบียบวินยั 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.50 
4.29 

 
0.35 
0.49 

 
3.52 
3.50 

 
0.39 
0.37 

5. คณุธรรมจริยธรรม 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.29 
4.70 

 
0.33 
0.31 

 
3.54 
3.54 

 
0.34 
0.34 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพโดยรวม 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

 
3.45 
4.40 

 
0.16 
0.34 

 
3.40 
3.42 

 
0.26 
0.25 

 

จากตาราง 23 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้
ภายหลังจากการทดลอง (3.45, 4.40) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตน
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองคา่เฉล่ียของทัง้สองกลุม่มีความใกล้เคียงกัน 
(3.45, 3.40) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนมากกว่ากลุ่ม
ควบคมุ (4.40, 3.42) 

เมื่อเปรียบเทียค่าเฉลี่ยของคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลอง 
พบว่า ด้านความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจาก
การทดลอง (3.18, 4.04) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคมุ ก่อนการทดลองคา่เฉล่ียของทัง้สองกลุม่มีความใกล้เคียงกนั (3.18, 3.25) หลงัการทดลอง
กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.04, 3.33)  

ด้านจิตอาสา คา่เฉล่ียของคะแนนในกลุม่ทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการทดลอง (3.72, 
4.52) เมื่อเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.72, 3.25) หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.52, 3.37)  

ด้านจิตบริการ คา่เฉล่ียของคะแนนในกลุม่ทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการทดลอง (3.62, 
4.50) เมื่อเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.62, 3.42) หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.50, 3.37)  

ด้านระเบียบวินัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการทดลอง 
(3.50, 4.29) เมื่อเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการ
ทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.50, 3.52) หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมี
คา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.29, 3.50)  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึน้ภายหลังจากการ
ทดลอง (3.29, 4.70) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (3.29, 3.54) หลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนมากกวา่กลุม่ควบคมุ (4.70, 3.54)  
 

ระยะท่ี 3 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลภายในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม และภายในกลุ่ม
ควบคุมท่ีไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 

ผู้ วิจัยน าคะแนนจากแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลในภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบของกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง ทัง้ก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลองมาเปรียบเทียบความแตกตา่ง โดยผู้ วิจยัได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการ
วิเคราะห์ข้อมลู และพบวา่การแจกแจงของคะแนนรวมอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก 
(Nonparametric) ในการทดสอบ โดยผู้ วิจัยใช้การทดสอบวิลคอกซนั (The Wilcoxon Matched-
pairs Signed-rank Test)  
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ตาราง 24 เปรียบเทียบคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล กลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้
ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ก่อน
การทดลอง และหลงัการทดลอง 

องค์ประกอบ ผลของการให้

ค าปรึกษา 

(กลุ่มทดลอง) 

Negative 

Rank 

Positive 

Rank 

Ties Z p 

1.  ค วาม เ ป็ นตั ว ข อ ง

ตวัเอง 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 6 1 -2.047* .041 

2. การรู้จกัตนเอง ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

2 5 1 -1.620 .105 

3. วฒุิภาวะทางอารมณ์ ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 7 1 -2.414* .016 

4. การตัง้ เป้าหมายใน

ชีวิต 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 7 0 -2.395* .017 

5. สัมพันธภาพระหว่าง

บคุคล 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 7 1 -2.371* .018 

อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ต น

โดยรวม 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 8 0 -2.524* .012 

*p < 0.05 
การเปรียบเทียบคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 

และหลงัการทดลอง พบวา่ 
คะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองโดยรวม ก่อนการทดลอง

และหลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (Z = -2.524, p = .012) 
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ด้านความเป็นตวัของตวัเอง (Z  = -2.047, p = .041) ด้าน
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Z  = -2.414, p = .016) ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต (Z  = -2.395, p = 
.017) และด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล (Z  = -2.371, p = .018) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 สว่นด้านการรู้จกัตนเอง (Z  = -1.620, p = .105) ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 25 เปรียบเทียบคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการ
ให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แหง่ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

องค์ประกอบ ผลของการให้

ค าปรึกษา 

(กลุ่มควบคุม) 

Negative 

Rank 

Positive 

Rank 

Ties Z p 

1.  ค วาม เ ป็ นตั ว ข อ ง

ตวัเอง 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 1 7 -1.000 .317 

2. การรู้จกัตนเอง ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

2 1 5 -.816 .414 

3. วฒุิภาวะทางอารมณ์ ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 0 8 .000 1.000 

4. การตัง้ เป้าหมายใน

ชีวิต 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 0 8 .000 1.000 

5. สัมพันธภาพระหว่าง

บคุคล 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 1 6 .000 1.000 

อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ต น

โดยรวม 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 1 6 -447 .655 

*p < 0.05 
 การเปรียบเทียบคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนภายในกลุ่มของกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง 
และหลงัการทดลอง พบวา่ 
 คะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุโดยรวม ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั 
 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
กลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
 
 



 174 
 

  

ตาราง 26 เปรียบเทียบคะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล กลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

องค์ประกอบ ผลของการให้

ค าปรึกษา 

(กลุ่มทดลอง) 

Negative 

Rank 

Positive 

Rank 

Ties Z p 

1. ความรู้และทักษะทาง

วิชาชีพ 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 8 0 -2.524* .012 

2. จิตอาสา ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 6 2 -2.207* .027 

3. จิตบริการ ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 8 0 -2.536* .011 

4. ระเบียบวินยั ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 7 1 -2.371* .018 

5. คณุธรรมจริยธรรม ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 8 0 -2.536* .011 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ

โดยรวม 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 8 0 -2.521* .012 

*p < 0.05 
การเปรียบเทียบคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง ก่อนการ

ทดลอง และหลงัการทดลอง พบวา่ 
 คะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลกลุม่ทดลองโดยรวม ก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (Z = -2.521, p = .012) 
 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ คะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (Z  = -2.524, p = .012) 
ด้านจิตอาสา (Z  = -2.207, p = .027) ด้านจิตบริการ (Z  = -2.536, p = .011)  ด้านระเบียบวินัย                
(Z  = -2.371, p = .018) และด้านคณุธรรมจริยธรรม (Z  = -2.536, p = .011) แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 27 เปรียบเทียบคะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับ
การให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาล ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

องค์ประกอบ ผลของการให้

ค าปรึกษา 

(กลุ่มควบคุม) 

Negative 

Rank 

Positive 

Rank 

Ties Z p 

1. ความรู้และทักษะทาง

วิชาชีพ 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

0 2 6 -1.414 .157 

2. จิตอาสา ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 4 3 -1.518 .129 

3. จิตบริการ ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

3 1 4 -1.000 .317 

4. ระเบียบวินยั ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

3 2 3 -.447 .655 

5. คณุธรรมจริยธรรม ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 1 6 .000 1.000 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ

โดยรวม 

ก่อนทดลอง - หลงั

ทดลอง 

1 5 2 -1.276 .202 

*p < 0.05 
การเปรียบเทียบคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพภายในกลุ่มของกลุ่มควบคุม ก่อนการ

ทดลอง และหลงัการทดลอง พบวา่ 
 คะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุโดยรวม ก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั 
 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ คะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล
กลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ระยะท่ี 3 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มกับกลุ่มควบคุมท่ี
ไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 

การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทัง้ในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ผู้ วิจัยใช้การทดสอบ แมน -วิทนีย์ (The Mann 
Whitney U Test) 

ตาราง 28 เปรียบเทียบคะแนนรวมอตัลกัษณ์แหง่ตนของนกัศกึษาพยาบาลในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

องค์ประกอบ ระยะ กลุ่ม Mean 
Rank 

Sum 
of 

Rank 

Mann-
Whitney 

U 

Z p 

1.  ความเป็นตัวของ
ตวัเอง 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

9.00 
8.00 

72.00 
64.00 

28.000 
 

-.453 
 

.721 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

11.94 
5.06 

95.50 
40.50 

4.500 
 

-3.025** .002 

2. การรู้จกัตนเอง ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

9.81 
7.19 

78.50 
57.50 

21.500 
 

-1.138 
 

.279 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

11.25 
5.75 

90.00 
46.00 

10.00 -2.342* .021 

3. วุ ฒิ ภ า ว ะ ท า ง
อารมณ์ 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

9.50 
7.50 

76.00 
60.00 

24.000 
 

-.859 
 

.442 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

11.88 
5.13 

95.00 
41.00 

5.00 -2.878** .003 

4. การตัง้เป้าหมายใน
ชีวิต 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

9.56 
7.44 

76.50 
59.50 

23.500 
 

-.907 
 

.382 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

12.38 
4.63 

99.00 
37.00 

1.000 -3.280** .001 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ระยะ กลุ่ม Mean 
Rank 

Sum 
of 

Rank 

Mann-
Whitney 

U 

Z p 

5. สั ม พั น ธ ภ า พ
ระหว่างบคุคล 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

8.75 
8.25 

70.00 
66.00 

30.000 
 

-.226 
 

.878 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

11.38 
5.13 

95.00 
41.00 

5.000 -2.859** .003 

อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ต น
โดยรวม 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

10.19 
6.81 

81.50 
54.50 

18.500 
 

-1.432 
 

.161 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

12.50 
4.50 

100.00 
36.00 

.000 -3.366** .001 

*p < 0.05, **p < 0.01 
 
 จากตาราง พบว่า อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ได้ผลดงันี ้
 ก่อนการทดลองพบว่า อตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ ทกุองค์ประกอบคะแนน
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 หลงัการทดลอง พบว่า อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 (Z = -3.366, p = 
.001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้านความเป็นตวัของตวัเอง (Z = -3.025, p = 
.002) ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Z = -2.878, p = .003) ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต (Z = -
3.280, p = .001) และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Z = -2.859, p = .003) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และด้านการรู้จกัตนเอง (Z = -2.342, p = .021) มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 29 เปรียบเทียบคะแนนรวมอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลในภาพรวมและ
รายองค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กอ่นการทดลอง และหลงัการทดลอง 

องค์ประกอบ ระยะ กลุ่ม Mean 
Rank 

Sum 
of 

Rank 

Mann-
Whitney 

U 

Z p 

1.  ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

7.44 
9.56 

59.50 
76.50 

23.500 
 

-1.796 
 

.382 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

11.38 
5.63 

91.00 
45.00 

9.000 -2.439* .015 

2. จิตอาสา ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

10.56 
6.44 

84.50 
51.50 

15.500 
 

-1.796 
 

.083 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

12.50 
4.50 

100.00 
36.00 

.000 -3.391** .001 

3. จิตบริการ ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

9.75 
7.25 

78.00 
58.00 

22.000 
 

-1.071 
 

.328 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

12.50 
4.50 

100.00 
36.00 

.000 -3.396** .001 

4. ระเบียบวินยั ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

8.38 
8.63 

67.00 
69.00 

31.000 
 

-.106 
 

.161 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

11.81 
5.19 

94.50 
41.50 

5.500 -2.802** .003 

5. คณุธรรมจริยธรรม ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

10.19 
6.81 

81.50 
54.50 

18.500 
 

-1.445 
 

.161 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

12.50 
4.50 

100.00 
36.00 

.000 -3.383** .001 

อัตลกัษณ์ทางวิชาชีพ
โดยรวม 

ก่อนการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

8.63 
8.38 

69.00 
67.00 

31.000 
 

-.106 
 

.959 
 

 หลงัการ
ทดลอง 

ทดลอง 
ควบคมุ 

12.50 
4.50 

100.00 
36.00 

.000 -3.366** .001 

*p < 0.05, **p < 0.01 
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จากตาราง พบว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ได้ผลดงันี ้
 ก่อนการทดลองพบว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ ทกุองค์ประกอบ
คะแนนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 หลังการทดลอง พบว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (Z = -3.366, 

p = .001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้านจิตอาสา (Z = -3.391, p = .001) ด้าน

จิตบริการ (Z = -3.396, p = .001) ด้านระเบียบวินัย (Z = -2.802, p = .003) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม (Z = -3.383, p = .001) มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ

ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (Z = -2.439, p = .015) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05



 
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ือง การศึกษาและพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั

ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ โดยมีวตัถปุระสงค์
ในการวิจยั ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาล 

2. เพ่ือสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

3. เพ่ือเปรียบเทียบอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล 
ในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่และกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 
สมมติฐานในการวจิัย 

1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ หลงัการทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพสงูขึน้กวา่ก่อนทดลอง 

2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ หลงัการทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพสงูกวา่นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

ระยะท่ี 1 การศึกษาคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้ ให้ข้อมลู คือ นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 5 คน และ อาจารย์พยาบาล 
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุป วิเคราะห์ เพ่ือ
ตรวจสอบองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
และน าผลท่ีได้ไปสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
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และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 450 คน ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือตรวจสอบและ
ยืนยนัองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ผู้ วิจยัน าองค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 
1 มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการให้ค าปรึกษา ท่ี
สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของการให้ค าปรึกษาในแต่ละครัง้ ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาโดยน าร่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน น ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกวา่ 0.50 จากนัน้ผู้ วิจยัปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และ
น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษา
พยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยท าการทดลองทกุกระบวนการ
ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และเนือ้หา 
จากนัน้น าข้อบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

ระยะท่ี 3 ผู้ วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ด้วยการใช้แบบวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 1 ผู้ วิจยั
ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - 
Group  Pretest Posttest Design (อรพินทร์ ชูชม, 2552) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดย
ใช้กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบในระยะก่อนการทดลอง 
และระยะหลงัการทดลอง  

กลุ่มตัวอย่าง 
ระยะท่ี 1  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต

ลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล  
ผู้ให้ข้อมลู คือ นกัศกึษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพ

และปริมณฑล จ านวน 5 คน และ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน ท่ีเป็นผู้ ท่ีมี
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คณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ มมุมองต่างๆ 
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลได้ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองใช้ (Try Out) แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล คือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา จ านวน 
100 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) คือ นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 รวม 2 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัปทมุธานี และมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จ านวน 450 คน 

ระยะท่ี 3 
กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ 

นกัศกึษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 16 คน 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
ระยะท่ี 1 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาลกัษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 2 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มีดงันี ้

 อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 1. ความเป็นตวัของตวัเอง 2. การรู้จกัตนเอง 3. 
วฒุิภาวะทางอารมณ์ 4. การตัง้เป้าหมายในชีวิต 5. สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 1. ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 2. จิตอาสา 
3. จิตบริการ 4. ระเบียบวินยั 5. คณุธรรมจริยธรรม 

ระยะท่ี 3 ตัวแปรท่ีใช้เปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

1. ตวัแปรจัดกระท า คือ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

2. ตวัแปรตาม คือ - อตัลกัษณ์แห่งตน  
 - อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
ระยะท่ี 1 คือ แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความหมาย องค์ประกอบ และการ

พัฒนาของอัตลกัษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแบบวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 2 คือ การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

ระยะท่ี 3 คือ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล และแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
 
การด าเนินการวจิัย 

ระยะท่ี 1 การศึกษาคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 

1. ค้นหาคณุลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และใช้วิธีเชิงคณุภาพ โดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้ข้อมลู คือ นักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีคณุลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาลท่ีดี จ านวน 5 คน และ อาจารย์
พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน เพ่ือหาความหมาย องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ  

2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสร้าง
กรอบการสัมภาษณ์เบือ้งต้น และน าข้อมูลท่ีได้มาสรุป วิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบ
ของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณะทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล และน าผลท่ีได้ไปสร้าง
แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

3. น าข้อมลูท่ีได้จากข้อ 2 มาพฒันาแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาล ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยัเชิงคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
โดยเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกบัเนือ้หา จากนัน้น าแบบวดัไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน  100 คน หาค่าความ
เช่ือมั่นโดยใช้สตูรสัมประสิทธ์ิของครอนบาค 4. เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
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พยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  จ านวน 450 คน ท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษาท่ีน ามาใช้ในการสร้างโปรแกรมเพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ  

2. ผู้ วิจัยสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยน าองค์ประกอบท่ีได้จากการศึกษา
ระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา โดยโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย แนวคิด วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการให้ค าปรึกษา ท่ีสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายของการปรึกษาในแตล่ะครัง้ 

3. น าร่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีสร้างขึน้ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ในส่วนของแนวคิดทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ และ
กระบวนการกลุม่ท่ีน ามาใช้ จากนัน้ผู้ วิจยัน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

4. น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยท าการทดลองทกุ
กระบวนการของการให้ค าปรึกษากลุม่ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และ
เนือ้หา จากนัน้น าข้อบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ทดลอง  (Quasi – Experimental Designs) รู ป แบบ  Non-
Randomized Control - Group  Pretest Posttest Design โดยการใ ช้กลุ่มตัวอย่ าง  16 คน 
แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 8 คน และกลุม่ควบคมุ 8 คน  

1. ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
นักศึกษาพยาบาลในกลุ่มตวัอย่าง ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Pretest) โดยใช้แบบวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลท่ีพฒันาขึน้ในระยะท่ี 2 เพ่ือเป็น
ข้อมลูก่อนการทดลอง 
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2. หลงัการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Posttest) โดยใช้แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลเช่นเดียวกับก่อนการทดลอง เพ่ือเป็นข้อมลูหลงั
การทดลอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิง
คณุภาพด้วยคา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หา
คา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิของครอนบาค ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วย
โปรแกรม LISREL และเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ก่อน
การทดลอง และหลงัการทดลอง ผู้ วิจัยใช้การทดสอบวิลคอกซนั (The Wilcoxon Matched-pairs 
Signed-rank Test) และการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง ผู้ วิจยัใช้การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test) 

สรุปผลการวจิัย 
1. ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศกึษา
พยาบาล 

ความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา
พยาบาล 

อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีดีของนักศึกษา
พยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเป็นตวัของตวัเอง รู้จักเข้าใจและยอมรับตนเอง 
มี เป้าหมายในการด าเนินชี วิต สามารถควบคุมอารมณ์  และสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความมัน่ใจในตนเอง เช่ือมัน่ใน
ความคิดความรู้สกึของตนเองโดยไมห่วัน่ไหวไปกบัสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

2. การรู้จักตนเอง เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเก่ียวกับลักษณะนิสัยและ
คณุสมบัติของตนทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้แม้วา่
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ตนจะมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตนและน ามาแก้ไขปรังปรุง
ตนเอง 

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของ
ตนเอง รู้จกัจดัการกบัอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
สามารถผอ่นคลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลเพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม  

4. การตัง้เป้าหมายในชีวิต หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนเองให้
ความส าคญัและปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในอนาคต การจัดล าดบัความส าคญัของเป้าหมายของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย  

5. สมัพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลสามารถติดตอ่สื่อสาร
กบัผู้ อ่ืนด้วยความเป็นมิตร สามารถปรับตวักบัคนท่ีไมคุ่้นเคย มีการสื่อสารกบัผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 

ความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล 

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
พยาบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ ให้การบริการด้วยใจ มีความ
ความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรู้ท่ีถกูต้องใน
หลักทฤษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล 

2. จิตอาสา หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและ
สงัคมอย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่สว่นตน ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนอย่างมีน า้ใจเอือ้
อาทรด้วยความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสุขพ้นจาก
ความทกุข์ 

3. จิตบริการ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใสใ่นการดแูล
ผู้ ป่วย มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษา
ท่าทางอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ  
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4. ระเบียบวินัย หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตัง้ใจ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่คง
หนกัแน่นไมย่อมแพ้ตอ่อปุสรรคหรือสิ่งท่ีมากระทบ  

5. คณุธรรมจริยธรรม หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ ให้การดแูลผู้ป่วย
ด้วยความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทัดฐานของวิชาชีพ
พยาบาล การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลบั 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล 

แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและแบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาลเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ โดยแบบ
วดัอตัลกัษ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 18 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.82 และแบบวดัอตัลกัษ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 

2.1 อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งพบว่า อัตลักษณ์แห่งตนของ

นักศึกษาพยาบาลมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นตวัของตวัเอง การรู้จักตนเอง วฒุิภาวะทาง
อารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต และสมัพันธภาพระหว่างบคุคล โดยมีความสอดคล้องกลมกลืน

และเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2  = 334.98, 2 / dƒ = 2.67, GFI = 0.92, CFI = 
0.97, NFI = 0.96, TLI = 0.97, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045) ค่ าสัมประสิท ธ์ิน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 18 ตวับ่งชี ้มีคา่เป็นบวก มีขนาดตัง้แต ่0.50-0.85 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัว และผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองพบว่า โมเดลการวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.97, TLI = 0.97, RMSEA= 0.062, SRMR = 
0.050, AVE = 0.67, CR = 0.91) ค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานของทั ง้  5 
องค์ประกอบ อยู่ระหวา่ง 0.64-0.90 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทกุตวั   

2.2 อัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับท่ีหนึ่งพบว่า อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาลมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ 
ระเบียบวินยั คณุธรรมจริยธรรม โดยมีความสอดคล้องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกับข้อมลูเชิง
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ประจักษ์  (2  = 837.79, 2 /  dƒ = 2.20, GFI = 0.90, CFI = 0.98, NFI = 0.98, TLI = 0.98, 
RMSEA = 0.052, SRMR = 0.059) โดยค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 28 ตวั
บ่งชี ้มีค่าเป็นบวก มีขนาดตัง้แต่ 0.54-0.89 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั และผล
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดบัท่ีสอง
พบว่า โมเดลการวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิง
ประจักษ์ (CFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSEA= 0.064, SRMR = 0.066, AVE = 0.68, CR = 0.91) 
คา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของทัง้ 5 องค์ประกอบ อยู่ระหวา่ง 0.66-0.91 และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทกุตวั   

จากการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล สรุปได้ว่าโมเดลอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยองค์ประกอบได้รับการตรวจสอบแล้ววา่สามารถวดัอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้ 
 
3. การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง การรู้จักตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต 
สมัพันธภาพระหว่างบุคคล และใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีใ้ช้เวลาด าเนินการกลุ่มจ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ครั ง้  จ านวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษาทัง้สิ น้ 12 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป ซึ่งผู้ วิจยัผสมผสานทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาหลากหลายกลุม่ทฤษฎี เพ่ือน ามาพัฒนาคณุลกัษณะหรือองค์ประกอบย่อยของอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่
แบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยน ามาใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่ง
ตน ในองค์ประกอบด้านการรู้จักตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง และการพัฒนาอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพในองค์ประกอบด้านจิตอาสา จิตบริการ คณุธรรมจริยธรรม เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิค
การถาม เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข เทคนิคการให้ก าลงัใจ 
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และเทคนิคการสรุป ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality 
Therapy) โดยน ามาใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
การตัง้เป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย โดยเทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิค WDEP ประกอบด้วย W 
(Wants) การส ารวจความต้องการของตน D (Doing and Direction) การอธิบายกระท าในปัจจบุนั
ของตนเอง E (Self Evaluation) การประเมินพฤติกรรมของตนเอง และ P (Plan) การวางแผน
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่ง
บุคคล (Transactional Analysis) โดยน ามาใช้ในการพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยเทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
บคุลิกภาพ และเทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารระหวา่งบคุคล  

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลได้ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ด้านความเหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ ด้านเนือ้หาขัน้ตอนกระบวนการ และด้านแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ พบวา่ 
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
มากกว่า 0.50 ขึน้ไป โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีจ้ึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
 
4. การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

การเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การเปรียบเทียบอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล ใน
ระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยใช้การทดสอบวิลคอกซนั (The 
Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) และ การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann Whitney 
U Test) ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอตั
ลกัษณ์แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบท่ีสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลอง โดยคะแนนอตัลกัษณ์
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แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลองในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนคะแนนด้านการรู้จักตนเองของ
กลุม่ทดลองในระยะก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนั 

2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมและรายองค์ประกอบท่ีสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลอง โดยคะแนนอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

3. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลกัษณ์แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบท่ีสงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่ โดยระยะหลงัการทดลองคะแนนอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวม
และรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

4. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมและรายองค์ประกอบท่ีสงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยระยะหลงัการทดลองคะแนนอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล
โดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

กล่าวโดยสรุป โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล มีผลท าให้อตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลสงูขึน้ สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยข้อท่ี 1 คือ นักศึกษาพยาบาล
กลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพ หลงัการทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูขึน้กวา่ก่อนทดลอง และ
สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อท่ี 2 คือ นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพ หลงัการทดลองมีอัต
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูกวา่นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุม่ 
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อภปิรายผลการวจิัย 
ลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล 

อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล  เป็นลักษณะเฉพาะท่ีดีของนักศึกษา
พยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเป็นตวัของตวัเอง รู้จักเข้าใจและยอมรับตนเอง 
มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต สามารถควบคมุอารมณ์ และสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ อ่ืน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ อิริคสนั (Erikson, 1968) ท่ีให้ความหมายว่า อตัลกัษณ์แห่งตนเป็นความสามารถ
ในการเข้าใจตนเอง ก าหนดชีวิตของตนเองตามความสามารถและความเช่ือ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ออฟเฟอร์ และคณะ (Offer et al., 1981) ท่ีให้ความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตนว่า
เป็นการท่ีบุคคลมีความเข้าใจต่อตนเองและผู้ อ่ืน เรียนรู้ท่ีจะเช่ือมความสมัพันธ์กับคนอ่ืน โดยมี
ความเป็นตวัของตวัเองและอิสระ 

คณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนท่ีค้นพบสอดคล้องกบัแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 
1975) ท่ีแบ่งอตัลกัษณ์แห่งตนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ด้านการรู้จัก
ตนเอง ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ เยาวนาท สุนทร (2546) ท่ีศึกษาอัตลักษณ์ของวัยรุ่น พบว่า 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้เวลา ความมั่นใจในตนเอง การเรียนรู้บทบาท 
ความสามารถในการท างาน การตระหนกัในเพศตรงข้าม การเป็นผู้น าผู้ตาม การมีอดุมคติยึดถือ
ปฏิบตัิ ซึ่งตรงกบัสิ่งท่ีผู้ วิจยัค้นพบวา่นกัศกึษาควรมีคือ ความเป็นตวัของตวัเองมัน่ใจในตนเอง รู้จกั
ตนเองวา่ตนเองเป็นคนอย่างไร รู้จักควบคมุอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีเป้าหมายใน
ชีวิตมีอดุมคติยึดถือเป็นแนวทาง สามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนทัง้กบัเพศเดียวกนัและเพศตรง
ข้าม 

องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี ้
ความเป็นตัวของตัวเอง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจในตนเอง เช่ือมัน่ใน

ความคิดความรู้สกึของตนเองโดยไมห่วัน่ไหวไปกบัสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) ท่ีกล่าวว่า ความเป็นตวัของตัวเอง ความมัน่ใจในตนเอง เป็น
คณุลกัษณะด้านหนึ่งของอตัลกัษณ์แห่งตน และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เยาวนาท สนุทร (2546) 
ท่ีกล่าวว่า คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งตน คือ การแสดงความเป็นตวัของตวัเอง มี
ความมัน่ในใจตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระท า สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างถกูต้อง 
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การรู้จักตนเอง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลรับรู้ตนเองเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัและคณุสมบตัิ
ของตนทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้แม้ว่าตนจะมี
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตนและน ามาแก้ไขปรังปรุงตนเอง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ อิริคสนั (Erikson, 1968) ท่ีกล่าวว่า ผู้ ท่ีจะค้นพบอตัลกัษณ์แห่งตนได้
จะต้องมีความเข้าใจตนเอง รู้ความต้องการ ความถนัด ความสามารถ ทัศนคติ  ค่านิยม และมี
เป้าหมายในอนาคตท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) ท่ี
กล่าวว่า การรู้ว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร ทราบถึงความต้องการ
ของตนเอง สามารถยอมรับตนเอง ปรับปรุงตนเองเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคนรอบข้างเป็น
คณุลกัษณะด้านหนึ่งของอตัลกัษณ์แห่งตน 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ การท่ีนักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง รู้จัก
จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถ
ผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตเุป็นผล
เพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 
1975) ท่ีกล่าวว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีอารมณ์ท่ีมั่นคง และ
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรีชา ธรรมา (2548) ท่ีกลา่ววา่ บคุคลท่ีค้นหาอตัลกัษณ์ของตนได้อย่าง
สมบรูณ์จะเป็นผู้ ท่ีมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 

การตัง้เป้าหมายในชีวติ การท่ีนกัศกึษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนเองให้ความส าคญัและ
ปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในอนาคต การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายของตนเองโดยมีการวาง
แผนการปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย 
(Marcia, 1975) ท่ีกลา่ววา่ การตัง้เป้าหมายในชีวิต เป็นความมุง่หมายท่ีจะกระท าเพ่ือให้บรรลผุล
ตามท่ีตัง้ใจด้วยความมุ่งมัน่ และความพยายามเพ่ือให้ประสบความส าเร็จโดยมีเป้าหมายอย่าง
ชดัเจน และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เยาวนาท สนุทร (2546) ท่ีกลา่ววา่ การท่ีบคุคลมีแนวทางใน
การด าเนินชีวิต จะท าให้บคุคลสามารถอยู่ในสงัคมได้ 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การท่ีนกัศกึษาพยาบาลสามารถติดตอ่สื่อสารกบัผู้ อ่ืนด้วย
ความเป็นมิตร สามารถปรับตวักับคนท่ีไม่คุ้นเคย มีการสื่อสารกับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม ท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 
1975) ท่ีกล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน 
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ประกอบด้วยการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การเลือกคบเพ่ือน การท างานร่วมกนั การปรับตวักบัคนท่ีไม่
คุ้นเคย  

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  เป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
พยาบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ ให้การบริการด้วยใจ มีความ
ความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สอดคล้องกับแนวคิดของ สเวซเบิร์ก 
(Svedberg, 1981) ท่ีให้ความหมายว่า อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือการมีความรู้สึกวา่เป็น
คนท่ีสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยมีทักษะและความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เลดดี ้และ เปปเปอร์ (Leddy & Pepper, 1993) ท่ีให้ความหมายวา่ อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล 
หมายถึง ความรู้สกึตวัในบทบาทของพยาบาล รู้สกึมีอ านาจในบทบาท แน่ชดัเก่ียวกบัอดุมการณ์ 
และข้อตกลงในวิชาชีพ 

คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพท่ีค้นพบสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญ์นรี 
พิทักษ์อวกาศ (2556) ท่ีศึกษาคณุลกัษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรือ 
พบว่าคณุลกัษณะของนักศึกษาพยาบาลแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งตรงกับสิ่งท่ีผู้ วิจัยค้นพบว่านักศึกษา
พยาบาลควรมีคือ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติพร เนาว์สวุรรณ และคณะ (2558) ท่ีศึกษากลวิธีการพัฒนาอัตลกัษณ์ของ
นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ พบวา่อตัลกัษณ์ของนกัศกึษาพยาบาล
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุลกัษณะเชิงวิชาชีพ ด้านการดแูลอย่างเอือ้อาทร ด้านทกัษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ ด้านการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ซึ่งตรงกับสิ่งท่ีผู้ วิจยัค้นพบในด้านความรู้
และทกัษะทางวิชาชีพ และด้านจิตบริการคือการดแูลเอาใจใสอ่ย่างเอือ้อาทร 

องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  มีรายละเอียด 
ดังนี ้

ความรู้และทักษะทางวชิาชีพ การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความรู้ท่ีถกูต้องในหลกัทฤษฎี
และหลกัการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ
วิชาชีพพยาบาล สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (2556) ท่ีกล่าวว่า นักศึกษา
พยาบาลควรจะมีทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาล ตลอดจนความสามารถท่ีเน้นการสง่เสริม ป้องกนั 
และฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ป่วย สามารถดแูลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) คือ กาย จิตใจ สงัคม 
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จิตอาสา การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคมอย่าง
เสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างมีน า้ใจเอือ้อาทรด้วย
ความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ แมกนสัเซน (Magnussen, 1994) ท่ีกลา่ววา่ ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
จะต้องเป็นผู้มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์โดยเฉพาะผู้ ท่ีเจ็บป่วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ คอร์ริ
แกน (Corrigan, 2001) ท่ีกล่าวว่า ผู้ ท่ีมีจิตอาสานอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมแล้ว การมีจิต
อาสายงัสง่ผลดีตอ่ผู้มีจิตอาสาด้วย 

จิตบริการ การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ในการดแูลผู้ ป่วย มี
ความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทกัษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ สิวลี ศิริไล 
(2556) ท่ีกล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลต้องใช้ศิลปะของการเอือ้อาทร พยาบาลต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเข้าใจผู้ป่วยอย่างลึกซึง้ โดยแสดงออกทัง้ทางค าพูด การสมัผสั กิริยาท่าทาง สีหน้า แววตา 
และสอดคล้องกบัแนวคิดของ กิตติพร เนาว์สวุรรณ และคณะ (2558) ท่ีกลา่ววา่ การดแูลอย่างเอือ้
อาทร การให้การพยาบาลด้วยความรู้สึกห่วงใยและเมตตา เห็นประโยชน์ของผู้รั บบริการเป็น
ส าคญัเป็นคณุลกัษณะด้านหนึ่งของอตัลกัษณ์ของนกัศกึษาพยาบาล   

ระเบียบวินัย การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่คงหนกัแน่นไมย่อม
แพ้ตอ่อปุสรรคหรือสิ่งท่ีมากระทบ สอดคล้องกบัแนวคิดของ เรมาร์ค ชมิท และกิวออน (Raymark, 
Schmit, & Guion, 1997) ท่ีกล่าวว่า ผู้ ท่ีมีระเบียบวินัย จะเป็นผู้ ท่ียึดถือปฏิบัติและยอมรับใน
เป้าหมาย กฎระเบียบและวินัยขององค์การ มีความละเอียดในการท างาน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สทุธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ (2540) ท่ีกล่าวว่า ความมีระเบียบวินยั ความมีสติรอบคอบ เป็น
คณุลกัษณะของการเป็นพยาบาล 

คุณธรรมจริยธรรม การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ ให้การดูแลผู้ ป่วยด้วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทดัฐานของวิชาชีพพยาบาล 
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลบั สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ฟราย (Fry, 1994) ท่ีกล่าวว่า การให้การพยาบาลโดยยึดหลกัความยตุิธรรมและความเสมอภาค 
การยึดมัน่ในความจริง ความซ่ือสตัย์และการปกปิดความลบั เป็นหลกัการทางจริยธรรมท่ีส าคญั
ของการปฏิบตัิการพยาบาล และสอดคล้องกบัแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทกัษ์อวกาศ (2556) ท่ีกลา่ว
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วา่ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัศกึษาพยาบาล คือ การมีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ี
ค้นพบจากการวิจยันีไ้ด้ท าการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและพบวา่มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และมีคา่น า้หนกัท่ีเหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบเหลา่นีน้ ามาใช้เป็น
กรอบในการพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
 
การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ผู้ วิจยัพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ผู้ วิจัยใช้วิธีการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการระหว่าง
บุคคลท่ีมุ่งเน้นความความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการค้นหาศักยภาพในตนและ
ก่อให้เกิดความงอกงาม โดยผู้ให้ค าปรึกษาสง่เสริมให้ผู้รับค าปรึกษามีการตระหนกัรู้ในตนเองเพ่ือ
แก้ไขปัญหา และมุง่หาหนทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิดใจรับฟังและยอมรับซึ่งกันและ
กนัภายในกลุม่ (Corey, 2012) ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคตา่งๆ ของการให้ค าปรึกษาท่ี
สอดคล้องกบัการพฒันาในแตล่ะองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลมาใช้ ดงันี ้

1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) 
เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดว่ามนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและมีคณุค่า มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะ
พัฒนาตนเอง โดยพืน้ฐานแล้วมนุษย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือ โดยผู้ วิจัยน าเทคนิคจากทฤษฎีนีม้า
ใช้เป็นเทคนิคพืน้ฐานในการผสมผสานกับเทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาอ่ืนในการให้
ค าปรึกษากลุม่แตล่ะครัง้ และผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบคุคลเป็นศนูย์กลางมาใช้
ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านการรู้จกัตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง และ
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านจิตอาสา จิตบริการ คุณธรรมจริยธรรม 
เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการถามโดยผู้ วิจยัใช้ค าถามปลายเปิดเป็นสว่นใหญ่เพ่ือให้สมาชิก
ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเอง ขณะท่ีสมาชิกพดูผู้ วิจยัใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ คือใสใ่จในสิ่งท่ี
สมาชิกพดูทัง้เนือ้หา น า้เสียง และภาษากายของสมาชิก เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข 
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โดยผู้ วิจัยเอือ้อ านวยให้สมาชิกยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ตดัสินความคิดของผู้ อ่ืน  เทคนิคการให้
ก าลงัใจ ผู้ วิจยักลา่วให้ก าลงัใจสมาชิกและให้สมาชิกให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั เพ่ือท่ีสมาชิกจะได้มี
ก าลงัใจท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองตอ่ไปได้ เทคนิคการสรุป ผู้ วิจัยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้พดูคยุใน
แตล่ะครัง้ เพ่ือให้สมาชิกสามารถจบัประเดน็ และจดัระบบความคิดของตนเอง 

2. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) เป็น
ทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดวา่บคุคลควบคมุสิ่งท่ีตนกระท า โดยเน้นท่ีการกระท าท่ีผู้รับค าปรึกษาเลือก
ท่ีจะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายโดยเป็นการกระท าและความคิดใน
ปัจจบุนั ผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็นจริงมาใช้ในการพฒันาอตั
ลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต และการ
พัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย โดย
เทคนิคท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิค WDEP ประกอบด้วย W (Wants) ผู้ วิจยัให้สมาชิกได้ส ารวจความ
ต้องการท่ีจะพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง D (Doing and Direction) ผู้ วิจยัให้สมาชิกอธิบายถึง
การกระท าในปัจจบุนัของตนเอง E (Self Evaluation) ผู้ วิจยัให้สมาชิกประเมินตนเองถึงพฤติกรรม
ท่ีดีและสิ่งท่ีต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเอง และ P (Plan) ผู้ วิจัยให้สมาชิกวางแผน
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยแผนนัน้จะต้องสามารถท าได้จริง จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิค
สร้างพนัธสญัญาเพ่ือให้สมาชิกมุง่มัน่และลงมือปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Transactional 
Analysis) เป็นทฤษฎีทางบุคลิกภาพท่ีเก่ียวกับภาษา พฤติกรรม และการบ าบัดแบบจัดระบบใน
การปฏิสมัพนัธ์ ผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล มา
ใช้ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล โดยเทคนิคท่ี
น ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพ โดยผู้ วิจยัให้สมาชิกส ารวจและวิเคราะห์
โครงสร้างบคุลิกภาพของตนเองเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของตน จากนัน้ผู้ วิจยั
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบคุคล โดยให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมติการสื่อสาร 3 
แบบ คือ การสื่อสารท่ีสอดคล้อง การสื่อสารท่ีขดัแย้ง การสื่อสารแบบซ่อนเร้น เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจ
รูปแบบของการสื่อสารทัง้ 3 แบบ และเพ่ือให้สมาชิกรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูดและผู้ ฟังในการ
สื่อสารแตล่ะแบบ สง่เสริมให้สมาชิกมีการพฒันาการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาล ได้ผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ในด้านความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ เนือ้หา แนวคิดทฤษฎีเทคนิคท่ีน ามาใช้ จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน มีค่าดชันี
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ความสอดคล้อง มากกวา่ 0.50 มีการน ามาปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และมีการ
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศกึษาพยาบาลกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ในการศกึษาจริงแตม่ีความใกล้เคียงกบั
กลุม่ตวัอย่างท่ีจะศกึษา จ านวน 6 คน โดยท าการทดลองกระบวนการของการให้ค าปรึกษากลุม่ทัง้ 
12 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านระยะเวลา ขัน้ตอน และเนือ้หา ท าการ
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกลุ่ม ผลการทดลองใช้โปรแกรม พบว่านักศึกษาพยาบาลมีคะแนนจาก
แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงถึงแนวโน้มว่าโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มนีส้ามารถท าให้นักศึกษาพยาบาลมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
เพ่ิมขึน้ จากนัน้น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขในด้านภาษาท่ีใช้ให้มีความ
เหมาะสมมากขึน้ และกระบวนการกลุ่มให้มีความกระชบัตามเวลาท่ีก าหนด โดยท าการปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าไปใช้จริง การพฒันาโปรแกรมมีการพฒันาตามขัน้ตอนและมีการตรวจสอบคณุภาพ
ตามหลกัการแนวคิดทฤษฎี โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่นีจ้ึงมีความเหมาะสมและมีคณุภาพใน
การน ามาใช้พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้ 
 
การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

จากการศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ หลงัการทดลอง
มีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพสงูขึน้กว่าก่อนทดลอง ซ่ีงผลการวิจัยสอดคล้องกบั
สมมติฐานในการวิจยัข้อท่ี 1 

2. นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ หลงัการทดลอง
มีอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทางวิชาชีพสูงกว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ ซ่ีงผลการวิจยัสอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อท่ี 2 

จากผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยันัน้ อาจเน่ืองมาจากทฤษฎี เทคนิค 
และกระบวนการท่ีน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลให้สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รูปแบบในการ
น ามาพัฒนาโปรแกรมผู้ วิจัยเลือกใช้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีผู้ ท่ีมี
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ลกัษณะคล้ายคลงึกนัซึ่งในการวิจยันีค้ือนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีอตัลกัษณ์แหง่ตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพต ่าและมีความต้องการท่ีจะพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเองมาพูดคยุกนัเป็นกลุม่ โดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มสมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเอง ได้รับฟังความรู้สกึและความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ได้ระบายความรู้สกึขดัแย้งในจิตใจ ได้ส ารวจ
ตนเอง ได้ฝึกการยอมรับตนเอง ได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา และรับรู้ว่าผู้ อ่ืนก็เผชิญปัญหา
เช่นเดียวกับตน ท าให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสรับและให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน (วชัรี ทรัพย์มี, 2556) 
และดงัท่ี เฟเวอร์ ไอเซนการ์ต และโคลอนนา (Faiver, Eisengart, & Colonna, 1995) กลา่ววา่ การ
ให้ค าปรึกษากลุม่เป็นการช่วยเหลือบคุคลท่ีมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองในเร่ืองเดียวกนั โดย
ผู้ วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอัตลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี โดยมีสมาชิก
กลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน สอดคล้องกบั เชอร์เซอร์และส
โตน (Scherzer & Stone, 1980) ท่ีกลา่ววา่ ขนาดของกลุม่ควรมีสมาชิก 6-8 คน สมาชิกจะได้สร้าง
ปฏิสมัพันธ์กนัอย่างทัว่ถึงและสามารถให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเตม็ท่ี และโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มใช้เวลาด าเนินการกลุ่มจ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ครัง้ 
จ านวน 2 สปัดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษาทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง สอดคล้องกบั ทรอทเซอร์ (Trotzer, 
1989) ท่ีกล่าวถึงจ านวนครัง้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ไม่เกิน 8 -12 ครัง้ และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มคือ 1 ชั่วโมง หรือ 1.5 - 2 ชั่วโมง และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนี  ้
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ตามแนวคิดของคอเร่ย์ (Corey, 2012) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการในการให้
ค าปรึกษากลุม่ท่ีจะช่วยให้กลุม่ประสบความส าเร็จในการพฒันาสมาชิกกลุม่ได้ ดงันี  ้

1. ขัน้เร่ิมต้น ผู้ วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษาพยาบาล โดยการพูดคุย ทักทาย 
แสดงออกด้วยน า้เสียง สีหน้า สายตา อย่างเป็นมิตรและอบอุ่น ให้การยอมรับ ให้เกียรติ ห่วงใย 
เอาใจใส่ เข้าใจ (Gibson & Mitchell, 1995) ซึ่งสมัพันธภาพท่ีดีท าให้นกัศึกษาพยาบาลรู้สึกผอ่น
คลายและให้ความไว้วางใจ พูดคยุอย่างเปิดเผย ท าให้บรรยากาศในกลุ่มเป็นไปได้ด้วยดี น าไปสู่
การแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัอย่างลกึซึง้ภายในกลุม่ และท าให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในการท่ี
จะพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเอง 

2. ขัน้ด าเนินการ ผู้ วิจัยเร่ิมด าเนินการตามทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีก าหนด
ในแตล่ะครัง้โดยผู้ วิจยัจะเอือ้อ านวยให้นกัศกึษาพยาบาลได้ส ารวจตนเอง ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในแตล่ะด้าน มีการพูดคยุแลกเปลี่ยน
ความคิดความรู้สึกอย่างเปิดเผย และวางแผนในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
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วิชาชีพร่วมกัน โดยการใช้เทคนิคและกระบวนการซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี ท าให้นักศึกษาเพ่ิมการ
ตระหนักรู้และความเข้าใจในตนเอง ท าให้ยอมรับตนเองมากขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
พฒันาการรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของตนเอง และค้นหาวิถีทางในการพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเองได้ 

3. ขัน้สรุป ผู้ วิจัยให้นักศึกษาพยาบาลสรุปสิ่งท่ีได้พูดคยุกันในกลุ่ม และสิ่งท่ีได้รับจาก
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในแตล่ะครัง้ เพ่ือให้นกัศกึษาได้สรุปประเดน็ส าคญัในการพูดคยุ 
ได้จัดระบบความคิดของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกนั และน าสิ่งท่ีได้รับในการเข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุม่ไปใช้ในชีวิต ท าให้นกัศกึษามีความชดัเจนในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และรับผิดชอบตอ่
การปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

หลงัสิน้สดุโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนกัศึกษาพยาบาลมีอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลักษณ์ทางวิชาชีพท่ีสูงขึน้ โดยจากการสังเกตและสอบถามนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพมากขึน้ และมีความตระหนกัรู้ถึงความส าคญั
ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลักษณ์ทางวิชาชีพว่าท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม โดยนักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของตนเอง 

ผลจากการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ทัง้ 12 ครัง้ พบวา่ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมต่อ
การน ามาพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  อาจ
เน่ืองมาจากโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีใ้ช้เทคนิคและวิธีการตามแนวคิดทฤษฎีท่ีได้
ตรวจสอบแล้วว่าได้ผล เช่น ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลางท่ีช่วยพัฒนา
นกัศกึษาให้เกิดการตระหนกัรู้และพฒันาตนเองได้อย่างเตม็ศกัยภาพ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่
แนวคิดพิจารณาความเป็นจริงท่ีช่วยให้นกัศกึษาวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมุง่เน้น
พฤติกรรมปัจจบุนั และทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลท่ีชว่ย
ให้นักศึกษาพฒันาการสื่อสารเพ่ือสร้างความสมัพันธ์อนัดีตอ่ผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม ซึ่งเทคนิคและ
วิธีการท่ีน ามาใช้สามารถน ามาบรูณาการและตอ่ยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้ โดยรายละเอียดการอภิปรายผลโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุม่แบ่งตามทฤษฎีท่ีน ามาใช้ มีดงันี ้
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ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Therapy) เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดว่ามนุษย์เป็นผู้ มีความสามารถและมีคุณค่า มนุษย์มี
แนวโน้มท่ีจะพัฒนาตนเอง โดยพืน้ฐานแล้วมนุษย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพในการ
พัฒนาตนเอง โดยผู้ วิจัยน าเทคนิคจากทฤษฎีนี ้ได้แก่ เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิคการถาม 
เทคนิคการท าให้กระจ่าง เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ เทคนิคการให้ก าลงัใจ และเทคนิคการสรุป 
มาใช้เป็นเทคนิคพืน้ฐานในการผสมผสานกับเทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาอ่ืนในการให้
ค าปรึกษากลุม่แตล่ะครัง้ และผู้ วิจยัน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบคุคลเป็นศนูย์กลางมาใช้
ในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านการรู้จกัตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง และ
การพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านจิตอาสา จิตบริการ คณุธรรมจริยธรรม  

ด้านการรู้จกัตนเอง ผู้ วิจัยให้นกัศกึษาได้ส ารวจและเข้าใจตนเองอย่างชดัเจนทัง้ในด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งในช่วงแรกของการให้ค าปรึกษานักศึกษาส่วนใหญ่จะรับรู้แต่ด้านลบของ
ตนเอง เมื่อผู้ วิจัยเอือ้อ านวยให้สมาชิกสะท้อนถึงกันและกันนักศึกษาจึงมีการรับรู้ตนเองในด้าน
บวกด้วย และการท่ีได้สะท้อนถึงกนัและกนัท าให้เกิดความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับ
ภายในกลุม่ ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของเซเวล (Seval, 2015) ท่ีศกึษาเร่ืองประสิทธิผลของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มต่อการตระหนักรู้ในตนเองและการยอมรับตนเองและผู้ อ่ืน โดยศึกษาการ
ตระหนกัรู้ในตนเอง โครงสร้างความคิด และการควบคมุอารมณ์ พบวา่ โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่มีผลตอ่การตระหนกัรู้ในตนเอง ความคิดอตัโนมตัิ และการควบคมุอารมณ์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  

ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ผู้ วิจยัให้นกัศกึษาพยาบาลแลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมตา่ง ๆ  ท่ี
แสดงความเป็นตวัของตวัเองและความไม่เป็นตวัของตวัเอง นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่บอกวา่
เมื่อตนเองมีข้อสงสยัในวิชาท่ีเรียนมกัจะไมก่ล้าถามอาจารย์ ต้องรอให้เพ่ือนคนอ่ืนถามก่อนหรือให้
เพ่ือนคนอ่ืนถามแทน เพราะกลัวอาจารย์จะดุ และกลัวจะเป็นจุดเด่นในชัน้เรียน ผู้ วิจัยจึงให้
นักศึกษาวางแผนในการพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวโดยการเอือ้ านวยให้นักศึกษาพยาบาลได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง กล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งท่ี
ถกูต้องเพ่ือเป็นการพฒันาคณุลกัษณะภายในของตนเองและน าไปสูก่ารเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็น
ตัวของตัวเองมั่นใจในตนเองในการท่ีจะให้ค าปรึกษาแนะน าในการดูแลผู้ ป่วยอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ แคทรีน, โอลิเวอร์ และ โรบิน (Kathryn, Oliver, & Robin, 2018) ท่ี
ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมตอ่ความมัน่ใจในตนเองในนกัศกึษาเภสชัศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผู้ เรียนมีส่วนร่วมนักศึกษามีความมัน่ใจใน
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ตนเองในการพัฒนาแผนการรักษาและการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับยาสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เ รียนได้มีส่วนร่วมในชัน้เรียนท าให้นักศึกษามีความ
กระตือรือล้นและช่วยเพ่ิมความมัน่ใจให้นกัศกึษา  

ด้านจิตอาสา ผู้ วิจัยได้ให้นักศึกษาพยาบาลได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ซึ่งนักศึกษาพยาบาลแต่ละคนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะเมื่อได้ฝึกปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลและให้การดแูลคนไข้
ด้วยความรัก ความเมตตา เอือ้อาทร ประสบการณ์เหลา่นัน้ช่วยให้นกัศกึษาพยาบาลรู้สกึวา่ตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพ มีการพัฒนาการรับรู้ตนเองด้านวิชาชีพมากขึน้ผา่นการปฏิบัติอย่างเป็น
ผู้ให้โดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจยัของ คาเรน จอห์น และคอลีน (Karen, John, 
& Kolleen, 2017) ท่ีศึกษาปรากฏการณ์ของนักศกึษาพยาบาลอาสาในเนปาลตอ่ประสบการณ์ท่ี
เปลี่ยนความเข้าใจในการพยาบาล โดยวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้รับผลอย่างไรจากการเป็นอาสาสมคัรดแูลสขุภาพใน
เนปาล ใช้วิธีการสมัภาษณ์นกัศกึษาพยาบาล 5 คน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการเป็น
อาสาสมคัรช่วยให้นักศึกษาพยาบาลซึมซับกับความเห็นอกเห็นใจและความเมตตากรุณา และ
วิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์และธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการพยาบาล
มากกวา่องค์ประกอบทางทกัษะเทคนิคตามอตัลกัษณ์ทางการพยาบาล  

ด้านจิตบริการ ผู้ วิจยัให้นกัศกึษาได้เห็นถึงความส าคญัของการมีจิตบริการของนกัศึกษา
พยาบาล และแนวทางในการพัฒนาจิตบริการของนกัศึกษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ พัทธวรรณ ชูเลิศ บุญตา สขุวดี และมนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ (2560) ท่ีศึกษาการพัฒนาจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กับนักศึกษาพยาบาล Generation Z ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการสร้างจิตบริการได้แก่ 1. การปลกูผงัให้นกัศกึษาตระหนกัถึงความส าคญัของจิตบริการ 
2. สร้างจิตส านึกให้มีกิจกรรมช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ 3. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้และการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืน 4. การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 5. การเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดจิตอาสา 6. การให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากสภาพจริงโดยใช้กระบวนการสะท้อน
คิดในกลุม่นกัศกึษาพยาบาลด้วยกนั  

ด้านคณุธรรมจริยธรรม ผู้ วิจยัให้นกัศกึษาพยาบาลแลกเปลี่ยนถึงความส าคญัของการมี
คณุธรรมจริยธรรมตอ่วิชาชีพพยาบาลซึ่งนกัศกึษาพยาบาลสรุปวา่คณุธรรมจริยธรรมของพยาบาล
มีความส าคัญทัง้ต่อตนเองและผู้ ป่วย พยาบาลจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ป่วย ไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ป่วย และรักษารักษาความลบัของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ มณี อาภานันทิกุล และคณะ (2557) ท่ีศึกษาจริยธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
ทางการพยาบาลจ านวน 28 คน ผลการวิจัยพบว่าจริยธรรมวิชาชีพท่ีพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ขณะท างานในบทบาทพยาบาลมี 10 เร่ือง ได้แก่ 1. การพิทักษ์สิทธิผู้ ป่วย 2. ความซ่ือสัตย์ 3. 
ความอาทรตอ่ผู้ ป่วย 4. การช่วยเหลือโดยไมร่ับสิ่งตอบแทน 5. การมีระเบียบวินยั 6. การเสียสละ 
7. การมีพฤติกรรมการบริการและมีใจให้บริการท่ีดี 8. การดแูลผู้ ป่วยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือก
ปฏิบตัิ 9. ความรับผิดชอบ 10. การรักษาความลบั 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy) 
เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดว่าบุคคลควบคมุส่ิงท่ีตนกระท า โดยเน้นท่ีการกระท าท่ีผู้รับค าปรึกษา
เลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้าหมายและเลือกเป้าหมายโดยเป็นการกระท าและความคิด
ในปัจจุบัน ผู้ วิจัยน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงมาใช้ในการ
พัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมายในชีวิต และ
การพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้านความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินยั  

ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ ผู้ วิจัยให้นกัศึกษาได้ส ารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์ท่ี
เหมาะสมและไม่เหมาะสมของตนเอง ให้นักศกึษาได้ตระหนกัถึงผลของการแสดงพฤติกรรมตาม
อารมณ์ และให้นกัศกึษาประเมินตนเองและวางแผนในการพฒันาวฒุิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กริลล์ และคณะ (Grills et al., 2015) ท่ีศึกษาผลของทฤษฎีการ
เลือกโดยการศึกษาแบบตดัขวางและเปรียบเทียบในผู้ ต้องขงัหญิงในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทฤษฎีการ
เลือกเป็นแนวคิดพืน้ฐานท่ีส าคญัของการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง โดยโปรแกรม
เน้นการพัฒนาความสมัพันธ์ทางอารมณ์ท่ีมีคณุภาพกับตนเองและผู้ อ่ืน  การควบคมุภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการควบคมุจากภายนอกโดยผู้ อ่ืน  มีแนวคิดเก่ียวกับตนเองท่ีถกูต้อง
มากขึน้ จดัการการรับรู้การกระท าและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสมัพนัธ์และ
รักษาความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเพ่ือสร้างความหมายและความสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพ ผลการศึกษา
พบว่าโปรแกรมมีผลต่อการรับรู้ความเครียด การมีสติ การควบคมุอารมณ์ ความหุนหนัพลนัแลน่ 
และความผาสกุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผลจากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้นักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่มีการตัง้เป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกัน คือ การประสบความส าเร็จทางการเรียนและการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต สอดคล้องกบัการศกึษาของ คาซีม (Kazeem, 2018) ท่ีศกึษา
การตัง้เป้าหมายส่วนบุคคลและการวางแผนพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และการรับรู้



 203 
 

  

ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีก าลงัพฒันา โดยศกึษาจากนกัศกึษาเภสชัศาสตร์ชัน้ปี
ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีการตัง้เป้าหมายและวางแผนการศึกษาขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติส าหรับหลกัสตูร ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ทดลองท่ีมีการตัง้เป้าหมาย
สว่นบคุคลและการวางแผนการศกึษามีผลการเรียนท่ีสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และสอดคล้องกบัการศกึษาของ ม้อด แคทธรีน โรซาน และอีริน (Maude, Kathryn, Rosanne, & 
Erin, 2019) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของกิจกรรมนอกหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการ
ควบคุมเป้าหมาย ความส าเร็จทางวิชาการ สุขภาวะทางอารมณ์ในนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรในอดีตและปัจจุบันของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการควบคมุเป้าหมาย และส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางวิชาการและสุขภาวะทางอารมณ์ในระดับท่ีสูงขึน้ การได้รับโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจดัอยู่ในกิจกรรมนอกหนักสตูร คือการท่ีให้นกัศกึษาได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้นอกเหนือจากประสบการณ์ในชัน้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาตนเอง 
โดยนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ได้มีโอกาสน าสิ่งท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มไปพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถพัฒนาตนไปยัง
เป้าหมายท่ีวางแผนไว้ได้ 

ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ คือการพัฒนาเจตคติทางวิชาชีพท่ีดีซึ่งการให้
ค าปรึกษาเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถช่วยพัฒนาเจตคติทางวิชาชีพท่ีดีให้แก่นักศึกษาพยาบาล 
ผู้ วิจัยได้เอือ้อ านวยให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคญัและคุณค่าของวิชาชีพของตนตลอดทกุ
ครัง้ในการให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะครัง้ท่ีเร่ิมการพัฒนาเก่ียวกับอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ ซึ่งจากการ
สงัเกตนกัศกึษาพยาบาลได้ตระหนกัถึงความส าคญัของวิชาชีพพยาบาล และตระหนกัถึงตนเองใน
การท่ีจะแสดงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพท่ีดี และพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของ อะยิส และคณะ (Ayise et al., 2015) ท่ีศกึษาการศกึษาระยะยาวถึง
ผลของการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาต่อเจตคติทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดย
ท าการศกึษาเป็นเวลา 4 ปี กลุม่ตวัอย่างคือนกัศกึษาพยาบาลจ านวน 73 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 
34 คน กลุ่มควบคุม 39 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาเสริมการศึกษา
ปัจจุบันเพ่ือพัฒนาเจตคติในวิชาชีพ กลุ่มควบคุมท าการศึกษาปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ผล
การศกึษาพบวา่ เจตคติทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกว่า
นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สรุปได้วา่โปรแกรมการฝึกอบรมและการ
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ให้ค าปรึกษามีผลในเชิงบวกต่อเจตคติทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ดงันัน้การฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมและการให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพจึงมีความส าคญักบันกัศกึษาพยาบาล 

ด้านระเบียบวินัย ผู้ วิจัยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคญัของการมีระเบียบวินัย
ของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาการมีระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชาราม ฟาราห์ ซาร่า ยาชาร์ และเมอดิ (Shahram, Farah, Zara, 
Yashar, & Mehdi, 2013) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษากลุม่ตามทฤษฎีการเลือกในการ
เพ่ิมความรับผิดชอบของนกัโทษ ซึ่งทฤษฎีการเลือกท่ีเน้นเร่ืองการรับผิดชอบในสิ่งท่ีก าลงัท าและ
เป็นแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็นจริง กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัโทษอายตุ ่ากวา่ 18 ปี จ านวน 30 คน แบ่งป็นกลุม่ทดลอง 15 คน กลุม่ควบคมุ 15 คน กลุม่
ทดลองได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มจ านวน 10 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่าการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎีการเลือกมีผลเชิงบวกตอ่การเพ่ิมความรับผิดชอบของนกัโทษและมีประสิทธิภาพมาก 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(Transactional Analysis) เป็นทฤษฎีทางบุคลิกภาพท่ีเก่ียวกับภาษา พฤติกรรม และการบ าบัด
แบบจัดระบบในการปฏิสมัพันธ์ ผู้ วิจัยน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล มาใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้านสมัพันธภาพระหว่าง
บุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบคุลิกภาพของตนเอง และปรับวิธีการสื่อสารของตนให้เหมาะสม 
ท าให้เกิดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ โมเซ็น มาซ า และอริโซ (Mohsen, Masome, & Arezo, 2010) ท่ีศกึษาประสิทธิผล
ของกลุม่การให้ค าปรึกษาวิธีวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลของทกัษะการสื่อสารในนกัศกึษา 
โดยศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลยั 30 คนในประเทศอิหร่าน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และ
กลุม่ควบคมุ 15 คน ผลการวิจยัพบวา่การให้ค าปรึกษากลุม่วิธีวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
มีผลต่อการเพ่ิมทักษะการสื่อสาร การเข้าใจผู้ อ่ืน และการการกล้าพูดกล้าแสดงออก และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อาเหม็ด มาร์ยัม และมอคทาบา (Ahmad, Maryam, & Mojtaba, 
2014) ท่ีศึกษาประสิทธิผลของการฝึกวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลตอ่ความใกล้ชิดผกูพนั
ในคู่รัก โดย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคมุ 15 คน 
กลุ่มทดลองได้รับการฝึกวิเคราะห์สมัพันธภาพระหว่างบุคคล 8 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที หลังการ
ทดลองและการติดตามผล 3 เดือน พบวา่ การฝึกวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลมีผลต่อการ
เพ่ิมความใกล้ชิดผกูพนัในคูร่ักอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนีก้ารสร้างสมัพนัธภาพและการ



 205 
 

  

สื่อสารของนกัศกึษาพยาบาลยงัมีความส าคญัเพราะวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีการสื่อสารตอ่ผู้ป่วย
และญาติ การพฒันาให้เกิดการส่ือสารท่ีเหมาะสมจะท าให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับ
การศกึษาของ เชคมเูนซี  ซากามิ เทอการิ และคาริเลียน (Sheikhmoonesi, Zarghami, Tirgari, & 
Khalilian, 2013) ท่ีศึกษาผลของการให้ความรู้การวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับ
พยาบาลต่อความพึงพอใจของผู้ ป่วย กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ 3 – 20 ปี 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมความรู้การ
วิเคราะห์สมัพันธภาพระหว่างบุคคล ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติระหว่างความพึงพอใจของผู้ ป่วยกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ คือพยาบาลกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการให้ความรู้การวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลท าให้ความพึงพอใจของผู้ป่วยสงูขึน้ 

ผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล จึงพบวา่ การให้ค าปรึกษากลุม่ช่วยพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลให้สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทัง้
โดยรวมและรายองค์ประกอบ ส่วนด้านการรู้จกัตนเอง มีคะแนนไม่แตกตา่งกนั อาจเน่ืองมาจาก
ด้านการรู้จักตนเองนัน้ก่อนเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีระดับ
คะแนนอยู่ในระดบัมากอยู่แล้ว หลงัจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มคะแนนด้านการรู้จัก
ตนเองจึงไม่แตกต่างกนั จากการอภิปรายผลด้วยข้อค้นพบดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล มี
ความเหมาะสมต่อการน ามาใช้เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
1. ผลจากการศกึษาลกัษณะและองค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีพบว่า อตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นตวัของตวัเอง การรู้จกัตนเอง วฒุิภาวะทางอารมณ์ การตัง้เป้าหมาย
ในชีวิต สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คณุธรรม
จริยธรรม สถานศกึษาท่ีผลิตบณัฑิตพยาบาลสามารถน าผลท่ีได้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลซึ่งควรจะพัฒนาให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการ
พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลมากท่ีสดุ 
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2. ข้อค้นพบจากการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีค้นพบวา่กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล คือ การได้ขึน้ฝึกปฎิบตัิ และตวัแบบจากอาจารย์ 
รุ่นพ่ี และพยาบาลท่ีดแูลตอนฝึกปฏิบตัิ สถานศกึษาท่ีผลิตบณัฑิตพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
สามารถน าผลท่ีได้นีไ้ปใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยจะต้อง
เลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมคือชัน้ปีท่ี 2 ขึน้ไป ซึ่งเป็นชัน้ปีท่ีนกัศึกษาพยาบาลได้รับประสบการณ์
จริงจากการฝึกปฎิบตัิและได้แสดงบทบาทในการเป็นพยาบาลแล้ว และสิ่งท่ีควรตระหนกัคือบคุคล
ท่ีตวัแบบให้แก่นกัศึกษาพยาบาล ได้แก่ อาจารย์ รุ่นพ่ี และพยาบาลท่ีดแูลตอนฝึกปฏิบตัิ ซึ่งมีผล
ตอ่เจตคติและการประพฤติปฏิบตัิตนของนกัศกึษาพยาบาล 

3. จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลท่ีพบว่าการจัดกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง มีส่วนช่วยในการพัฒนาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล อาจารย์
พยาบาลสามารถน าผลท่ีได้นีเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัศึกษาพยาบาลได้
พัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้ อ่ืน และมุ่งเ น้นให้นักศึกษาพยาบาลได้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกจากในชัน้เรียน และจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ของรุ่นพ่ีรุ่นน้องให้มี
ความใกล้ชิดกันเพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้นักศึกษา
พยาบาลเกิดการพฒันาอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพได้ 

4. ผลการวิจยัครัง้นีม้ีการพฒันาแบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลโดยผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือว่ามีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ 
ดงันัน้สถานศกึษาท่ีผลิตบณัฑิตพยาบาลสามารถน าแบบวดันีม้าใช้ในการวดัระดบัอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้ 

5. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาลสามารถพฒันาพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ นักจิตวิทยาหรืออาจารย์พยาบาลท่ีผ่านการอบรม
เร่ืองการให้ค าปรึกษาสามารถน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีซ้ึ่งพัฒนาโดยการบูรณาการ
แนวคิดทฤษฎีการให้ปรึกษากลุ่มมาผสมผสานในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้โปรแกรมมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยสามารถน าไปใช้ในการพฒันานกัศกึษาพยาบาล หรือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้ค าปรึกษาในนักศึกษาพยาบาล หรือน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองของนกัศกึษาพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัง้ต่อไป 
1. ในการศึกษาวิจัยนีท้ าการศึกษากับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนัน้ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปผู้ศึกษาวิจัยควรมีการขยาย
การศึกษาไปยังสถานศึกษาท่ีอยู่ในบริบทอ่ืนๆ เช่น สถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาในเขต
ภมูิภาคอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษา
พยาบาลแตกตา่งกนัตามสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศกึษานัน้ๆ 

2. ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการใช้การให้ค าปรึกษากลุม่วิธีการเดียว ในการศกึษาครัง้
ต่อไปอาจพัฒนาโดยการน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มนีไ้ปใช้ร่วมกับการให้ค าปรึกษาแบบ
รายบคุคล หรือน าไปใช้ร่วมกบักิจกรรมการพฒันาตนเองและกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันามากย่ิงขึน้  

3. ในการศึกษาวิจยัครัง้นีก้ารศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เป็น
การศกึษาจากข้อมลูเชิงปริมาณเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปจึงควรมีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ
ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หลงัจากนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุ  

4. ในการศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีการเก็บข้อมลูหลงัจากสิน้สดุการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มทันที ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรมีการติดตามผลหลงัจากท่ีนักศึกษาพยาบาล
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่แล้ว เพ่ือตรวจสอบถึงความยัง่ยืนและคงทนของอตัลกัษณ์
แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. อาจารย์ ดร. ศกัดินา บญุเป่ียม อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา  
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 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
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วชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 
1. อาจารย์ ดร. ฐิติมา เวชพงศ ์   อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา 

และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. อาจารย์ ดร. ศกัดินา บญุเป่ียม  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศกึษาพยาบาล 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ประจ าสาขาการวิจยั 

และพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอบุล อาจารย์ประจ าสาขาการวิจยั 
และพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณจรี มณีแสง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
วชัรพล มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชงิลกึ 
 

ข้อค าถามเพื่อค้นหาความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน 
และอัตลักษณ์ทางวชิาชพีของนักศกึษาพยาบาล 

ค าถามเกร่ิน ข้อ 1-3 
1. ท่านเรียนจบมาจากท่ีไหน/ เรียนอยู่ชัน้ปีไหน/ ท างานมาก่ีปีแล้ว 
2. การเรียน/ การท างานของท่านตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง 
3. ท่านมีส่ิงใดหรือบคุคลใดเป็นแรงบนัดาลใจหรือเป็นต้นแบบในการเรียน/ การท างาน 

ค าถามหลัก ข้อ 4-6 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์แห่งตน  
4. ขอให้ท่านอธิบายบคุลิกคณุลกัษณะท่ีแสดงถึงตวัตนของท่านวา่เป็นอย่างไร 
5. ท่านคิดวา่บคุคลอ่ืนมองวา่ท่านเป็นคนอย่างไร 
6. อตัลกัษณ์แห่งตนในความเข้าใจของท่านหมายถึงอย่างไร และท่านคิดว่าผู้ ท่ีมี อตั

ลกัษณ์แห่งตน ควรมีลกัษณะอย่างไร 
ค าถามหลัก ข้อ 7 และ 8 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัองค์ประกอบและการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน 

7. ท่านคิดวา่อตัลกัษณ์แห่งตนของท่านนัน้ประกอบด้วยคณุลกัษณะอะไรบ้าง และท่าน
มีวิธีการอย่างไรในการสร้างคณุลกัษณะดงักลา่ว 

8. คณุลกัษณะอ่ืนๆ อะไรบ้างท่ีท่านอยากให้ตวัท่านมี และท่านคิดวา่มีวิธีการอย่างไรใน
การพฒันาคณุลกัษณะท่ีท่านมุง่หวงั 
ค าถามหลัก ข้อ 9-11 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศึกษา
พยาบาล 

9. ในความคิดเห็นของท่านความเป็นวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างไร มีความส าคญัอย่างไร 
10. ท่านเข้าใจวา่อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลหมายถึงอะไร ครอบคลมุในเร่ืองไหน  
11. ในความคิดของท่าน ท่านคิดวา่ผู้ ท่ีมี อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล ควรมีลกัษณะ

อย่างไร 
ค าถามหลัก ข้อ 12-16 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัองค์ประกอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอตั
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

12. ท่านคิดวา่คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
13. ท่านคิดวา่คณุลกัษณะส าคญัของพยาบาลวิชาชีพท่ีดีควรเป็นอย่างไร 
14. ท่านคิดวา่คณุลกัษณะอะไรในตวัท่านท่ีสะท้อนความเป็นวิชาชีพพยาบาล 
15. ท่านคิดวา่เหตกุารณ์ใดท่ีท าให้ท่านรู้สกึวา่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเตม็ตวั 
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16. ท่านคิดวา่กระบวนการใดท่ีท าให้เกิดอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในนกัศกึษาพยาบาล 
ค าถามหลัก ข้อ 17-18 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล 

17. ท่านคิดว่าบุคคลใดบ้างท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการสนบัสนนุส่งเสริมพัฒนาอตัลกัษณ์
ทางวิชาชีพให้แก่นกัศกึษาพยาบาล 

18. ท่านคิดว่าจะสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพให้กับนักคึกษาพยาบาลได้
อย่างไร และการจัดกิจกรรมในลกัษณะใดท่ีจะช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

229 

แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 

ค าชีแ้จง  1.ผู้ตอบแบบวดัฉบบันีค้ือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี2 ชัน้ปีท่ี3 และชัน้ปีท่ี4  
  2. แบบวดัฉบบันี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการศกึษาและพฒันาอตั
ลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
   ตอนท่ี 2 แบบวดัอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล 
   ตอนท่ี 3 แบบวดัอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
  3. แบบวดัฉบบันีเ้ป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม

แบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยในแต่ละข้อค าถามก าหนดค่าระดับของอัตลักษณ์แห่งตนและอตั

ลกัษณ์ทางวิชาชีพ ดงันี ้

  มากท่ีสดุ  หมายถึง  นกัศกึษามีความคดิหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ 

ในระดบับ่อยท่ีสดุ 

 มาก หมายถึง  นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ 

   ในระดบับ่อย 

  ปานกลาง หมายถึง  นกัศกึษามีความคดิหรือการปฏิบตัตินตามข้อความนัน้ 

 ในระดบับางครัง้มากบางครัง้น้อย 

  น้อย     หมายถึง  นกัศกึษามีความคิดหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ 

ในระดบัน้อย 

  น้อยท่ีสดุ   หมายถึง  นกัศกึษามีความคดิหรือการปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้ 

ในระดบัน้อยท่ีสดุ หรือไมเ่คยปฏิบตัิเลย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ค าชีแ้จง กรุณากรอกข้อความหรือใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมาก
ท่ีสดุ 
 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย.ุ.........ปี  
3. ชัน้ปีท่ีศกึษา         ปี 2     ปี 3    ปี 4 

 
ตอนท่ี2 แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศกึษาพยาบาล 
ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อค าถามทกุข้อโดยละเอียดและใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความ
เป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อค าถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านความเป็นตัวของตัวเอง 
1 ฉนัสามารถตดัสินใจท าสิ่งตา่งๆ 

ด้วยตนเอง 
     

2 ฉนัมกัแสดงความคดิเหน็เมื่อต้อง
ท างานกลุม่กบัเพ่ือนๆ 

     

3 ฉนักล้าท่ีจะปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชวน
ท าสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง 

     

ด้านการรู้จักตนเอง 
4 ฉนัรู้วา่ตนเองเป็นคนอย่างไร      
5 ฉนัรู้ดีวา่ตนเองมีข้อบกพร่อง

อะไรบ้าง 
     

6 ฉนัรู้วา่ตนเองมีความถนดัในเร่ือง
ใด 

     

7 ฉนัรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือน
เก่ียวกบัตวัฉนัและน ามาปรับปรุง
ตนเอง 
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ข้อ ข้อค าถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านวุฒภิาวะทางอารมณ์ 
8 ถ้ามีคนท าให้โกรธ ฉันสามารถ

ควบคมุตนเองได้ 
     

9 ฉนัรับรู้ได้วา่ขณะนีฉ้นัก าลงัมี
ความรู้สกึและอารมณ์อย่างไร 

     

10 เมื่อรู้สกึไมส่บายใจ ฉนัมีวิธี
ผอ่นคลายอารมณ์ได้ 

     

ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวติ 
11 ฉนัรู้วา่สิ่งส าคญัของการด าเนิน

ชีวิตควรเป็นอย่างไร 
     

12 ฉนัรู้วา่อะไรคือเป้าหมายใน
ชีวิตของฉนั 

     

13 ฉนัด าเนินชีวิตโดยค านึงถึง
เป้าหมายท่ีส าคญัในชีวิตเป็น
อนัดบัแรก 

     

14 ฉนัมีการวางแผนเป็นขัน้ตอน
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในชีวิต 

     

ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
15 ฉนัไมล่งัเลท่ีจะผกูมิตรกบั

บคุคลอ่ืน 
     

16 ฉนักล้าท่ีขอความช่วยเหลือ
จากผู้ อ่ืนเมื่อจ าเป็น 

     

17 ฉนัมกัคิดวา่เพ่ือนไมช่อบฉนั      
18 ฉนัมกัรู้สกึล าบากใจเมื่อต้องอยู่

กบัคนท่ีไมคุ่้นเคย 
     

 
 
 



  

  

232 

ตอนท่ี 3 แบบวัดอัตลักษณ์ทางวชิาชพีของนักศกึษาพยาบาล 
ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อค าถามทกุข้อโดยละเอียดและใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความ
เป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อค าถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านความรู้และทักษะทางวชิาชีพ 
1 ฉนัมีความรู้ในหลกัการ

พยาบาล 
     

2 ฉนัสามารถสมัภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้ 

     

3 ฉนัวดัสญัญาณชีพให้แก่ผู้ป่วย
ได้ 

     

4 ฉนัปฏิบตัิการพยาบาลได้ตาม
หลกัการพยาบาล 

     

5 ฉนับนัทกึทางการพยาบาลได้      
6 ฉนัวางแผนทางการพยาบาลได้      

ด้านจติอาสา 
7 การได้ช่วยเหลือผู้ ป่วยท าให้ฉนั

มีความสขุ 
     

8 ฉนัยินดท่ีีจะท าเพ่ือผู้ป่วย ถึงแม้
จะต้องเสยีประโยชน์สว่นตวัไป
บ้าง 

     

9 ฉนัต้องการให้ผู้ป่วยมีความสขุ 
และพ้นจากความทกุข ์

     

10 ฉนัปฏิบตัิตอ่ผู้ป่วยด้วยน า้ใจ
เอือ้อาทร 

     

11 เมื่อผู้ป่วยมีความสขุ ฉนัจะรู้สกึ
ยินดีไปด้วย 
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ข้อ ข้อค าถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านจติบริการ 
12 ฉนัเอาใจใสใ่นการพยาบาลแก่

ผู้ป่วย 
     

13 ฉนัดแูลผู้ป่วยด้วยความเข้าอก
เข้าใจ 

     

14 ฉนัให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย
ด้วยความกระตือรือล้น 

     

15 ฉนัยิม้แย้มแจ่มใสตอ่ผู้มารับ
บริการ 

     

16 ฉนัใช้ค าพดูและท่าทางกบั
ผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม 

     

ด้านระเบียบวนัิย 
17 ฉนัปฏิบตัิตามกฏระเบียบท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด 
     

18 ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา      
19 ฉนัให้การพยาบาลผู้ป่วยตาม

ขัน้ตอน 
     

20 ฉนัให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วย
ความรอบคอบ 

     

21 ฉนัสง่งานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตรงตามเวลา 

     

22 เมื่อฉนัได้รับค าแนะน าในการ
ฝึกปฏิบตัิงาน ฉนัจะพยายาม
ท าอย่างเตม็ความสามารถ 
แม้วา่ฉนัจะไมช่อบรายวชิานัน้ 
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ข้อ ข้อค าถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
23 ฉนัให้การดแูลผู้ป่วยด้วยความ

เสมอภาคและยตุิธรรม 
     

24 ฉนัให้การพยาบาลโดยตระหนกั
ถึงคณุคา่และศกัดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์ 

     

25 ฉนัเคารพสทิธิสว่นตวัของผู้ป่วย      
26 ฉนัรักษาข้อมลูของผู้ป่วยเป็น

ความลบั 
     

27 ฉนัประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ี
ดีของวิชาชีพพยาบาล 

     

28 ฉนัให้การพยาบาลโดยยึดมัน่ใน
คณุธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

     

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสัมภาษณ์เชงิลึก 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบวดัอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชพี 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวดัอัตลักษณ์แห่งตนและแบบวดัอัตลักษณ์
ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสัมภาษณ์เชงิลึก 
 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนนรวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 0 1 2 .66 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 0 1 2 .66 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบวดัอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชพี 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนนรวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 0 2 .66 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 -1 1 .33 
5 1 1 1 3 1 
6 1 0 0 1 .33 
7 1 1 0 2 .66 
8 1 1 0 2 .66 
9 1 1 0 2 .66 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 0 0 1 .33 
15 1 1 0 2 .66 
16 1 1 1 3 1 
17 1 0 -1 0 0 
18 1 1 0 2 .66 
19 1 1 0 2 .66 
20 1 1 0 2 .66 
21 1 1 0 2 .66 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 0 2 .66 
24 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล (ต่อ) 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนนรวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

25 1 1 0 2 .66 
26 1 1 0 2 .66 
27 1 1 0 2 .66 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 0 2 .66 
30 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนนรวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 0 1 1 2 .66 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 -1 1 .33 
24 1 1 -1 1 .33 
25 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนนรวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 
ครัง้ที่ ด้าน ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนน

รวม 
IOC 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 

2 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 

3 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 0 2 .66 

4 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 .1 

5 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 0 2 .66 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 

6 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 0 2 .66 

7 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล (ต่อ) 

 
ครัง้ที่ ด้าน ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ คะแนน

รวม 
IOC 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
8 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 0 2 .66 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 0 2 .66 

9 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 0 2 .66 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 

10 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 0 2 .66 

11 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 

12 ด้านวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1 

 ด้านเนือ้หา 1 1 1 3 1 

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี 1 1 1 3 1 
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ค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวดัอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 
 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item 
Deleted 

1 .435 .836 
2 .420 .837 
3 .365 .839 
4 .394 .838 
5 .371 .839 
6 .475 .835 
7 .492 .834 
8 .415 .837 
9 .486 .835 
10 .443 .836 
11 .644 .830 
12 .489 .834 
13 .298 .842 
14 .245 .845 
15 .561 .832 
16 .433 .836 
17 .477 .835 
18 .220 .845 
19 .423 .837 
20 .405 .837 
21 373 .838 
22 .339 .840 
23 .278 .842 
24 .203 .845 

คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .843 
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ค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวดัอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล 

 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item 
Deleted 

1 .475 .948 
2 .531 .948 
3 .452 .948 
4 .593 .947 
5 .576 .947 
6 .559 .947 
7 .367 .950 
8 .579 .947 
9 .528 .948 
10 .610 .947 
11 .613 .947 
12 .445 .946 
13 .730 .946 
14 .719 .946 
15 .765 .945 
16 .718 .946 
17 .684 .946 
18 .421 .949 
19 .568 .947 
20 .580 .947 
21 .745 .945 
22 .592 .947 
23 .519 .948 
24 .553 .947 
25 .656 .946 
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ค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวดัอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล (ต่อ) 

 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item 
Deleted 

26 .681 .946 
27 .685 .946 
28 .618 .947 
29 .735 .946 
30 .743 .946 

คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .949 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก จ 
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง

วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ 
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 
การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 

ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 1 
 
เร่ือง   ปฐมนิเทศ 

ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. แบบวดัอตัลกัษณ์แหง่ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
2. เอกสารเร่ือง “ความคาดหวงัในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่” 

  3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

การให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นกระบวนการระหว่างบคุคลท่ีมุง่เน้นความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม โดยการค้นหาศกัยภาพในตนและก่อให้เกิดความงอกงาม โดยสง่เสริมให้ผู้รับค าปรึกษา
มีการตระหนกัรู้ในตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหา และมุง่หาหนทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิดใจ
รับฟังและยอมรับซึ่งกนัและกนัภายในกลุม่ (Corey, 2012) 

การปฐมนิเทศในการให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นกระบวนการในการชีแ้จงให้สมาชิกทราบถึง
วตัถปุระสงค์ ความส าคญั บทบาทและข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมกลุม่ การรักษาความลบั และชีแ้จง
กระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุม่ทัง้ 12  ครัง้ จดุมุง่หมายและประโยชน์ของการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ โดยผู้น ากลุม่สร้างสมัพันธภาพเพ่ือให้สมาชิกกลุม่เกิดความไว้วางใจและเปิดเผย
ตนเอง ผู้น ากลุ่มสนับสนนุให้สมาชิกกลุม่เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือให้สมาชิกเพ่ิมการตระหนกัรู้
และความเข้าใจในตนเองและพัฒนาการรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของตนเอง ตลอดจนวางแผนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์ของตนเอง (Corey, 2012) 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่ม ให้

สมาชิกกลุม่ได้รู้จกัคุ้นเคยกนั เกิดความรู้สกึมีสว่นร่วม และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
2. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจวัตถุประสงค์และความส าคัญของการเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่รับรู้บทบาทและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกลุ่ม การรักษาความลบั 

กระบวนการและระยะเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่  
 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม  

ผู้น ากลุ่มแนะน าตนเอง และให้สมาชิกกลุม่แต่ละคนแนะน าตนเองโดยบอกช่ือเล่น และ
ชีแ้จงให้สมาชิกทราบถึงวตัถปุระสงค์ ความส าคญั บทบาทและข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมกลุ่ม การ
รักษาความลบั ระยะเวลาและกระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุม่ โดยผู้น ากลุม่ใช้ทกัษะเบือ้งต้น
ในการให้ค าปรึกษา ได้แก่ การฟังอย่างตัง้ใจ(Active Listening) การตัง้ค าถาม(Questioning) และ
การสรุปความ (Summarizing) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกกลุม่ ผู้น ากลุม่แนะน าตนเอง และให้สมาชิกกลุม่แต่

ละคนแนะน าตนเองโดยบอกช่ือเลน่    
2. ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวตัถุประสงค์ ความส าคญั บทบาทและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วม

กลุ่ม ระยะเวลาและกระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตนและอัต
ลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

3. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกสร้างข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ร่วมกนั โดย
ผู้น ากลุม่เน้นความส าคญัในเร่ืองของการรักษาความลบั 

4. ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มตอบแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล (Pre-test) 

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุ่มแจกเอกสารเร่ือง “ความคาดหวงัในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่” 

และให้สมาชิกกลุ่มเขียนความความต้องการและความคาดหวงัในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่แบ่งปันสิ่งท่ีเขียนและแสดงความคิดเห็นจนครบทกุคน 
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3. ผู้น ากลุ่มสรุปความต้องการและความคาดหวังในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่ฟัง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัระหวา่งสมาชิกกลุม่กบัผู้น ากลุม่ 

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มสรุปวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

บทบาทและข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมกลุ่ม ความคาดหวงัและประโยชน์ของสมาชิกกลุม่ท่ีจะได้รับ
จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มถามข้อสงสยัและรายละเอียดของการเข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตสมัพนัธภาพภายในกลุ่ม จากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือ
ในการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ตลอดจนการถามในประเดน็ต่างๆ 
ของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่สงัเกตจากการสรุปวตัถปุระสงค์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ บทบาท 
ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกลุ่ม และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มของ
สมาชิกกลุม่แตล่ะคน 
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เอกสารเร่ือง “ความคาดหวังในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม” 
 
สิ่งท่ีนักศึกษาคาดว่าจะได้รับในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์

แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 2 

 
เร่ือง   การรู้จกัตนเอง 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารเร่ือง “การรู้จกัตนเอง” 
  2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

การรู้จักตนเอง เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเก่ียวกับลักษณะนิสัยและ
คณุสมบัติของตนทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้แม้วา่
ตนจะมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตนและน ามาแก้ไขปรังปรุง
ตนเอง 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) รอเจอร์สกลา่วถึงการพิจารณา
มนุษย์ว่ามนษุย์มีการรับรู้เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม ตามประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล โดย
พืน้ฐานมนุษย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือ แต่การท่ีคนท าสิ่งท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองมาจากความไม่
สอดคล้องกนัระหวา่งความรู้สกึนึกคิดท่ีมีต่อตนเองและสภาพความเป็นจริง จดุมุง่หมายระยะยาว
ของการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง คือเพ่ือพัฒนาผู้ รับค าปรึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ( fully functioning person) คือ เป็นคนท่ีรู้จักตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มี
สุขภาพจิตท่ีดี สามารถใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี  (วัชรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active 
Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and 
Acceptance) เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement) 
เทคนิคการยืนยันทางบวก (Positive Affirmation) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) เพ่ือให้
นักศึกษาได้ส ารวจและเข้าใจตนเองอย่างชดัเจน มีการรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง และระบกุาร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาตนเอง 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจตนเองและรู้จกัตนเองได้อย่างชดัเจน  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่รับรู้ตนเองตามความเป็นจริงทัง้ด้านบวกและด้านลบ และสามารถ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาตนเอง 
 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เ ท ค นิ ค ก า ร ท า ใ ห้ ก ร ะ จ่ า ง  ( Clarifying) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ 
(Encouragement) เทคนิคการยืนยันทางบวก (Positive Affirmation) และเทคนิคการสรุป 
(Summarizing) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุ และทบทวนถึงการเข้าร่วมกลุม่ท่ีผา่นมา 
2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี

ได้สร้างร่วมกนั  
ขัน้ด าเนินการ 

1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุม่หลบัตาและส ารวจตนเองในด้านการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง 
ความคิด ความรู้สกึตอ่ตนเอง ลกัษณะนิสยัและคณุสมบตัิท่ีมี ทัง้ด้านบวกและด้านลบ หลงัจากนัน้
ให้สมาชิกกลุ่มลืมตา โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุ่มว่า รับรู้ว่า
ตนเองเป็นคนอย่างไร และรู้สึกอย่างไรต่อตนเอง ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมแบ่งปันพดูคยุและ
แสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) และเทคนิคการ
ยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพ่ือให้สมาชิก
ยอมรับซึ่งกนัและกนั ไม่มีการตดัสินความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่
สรุปลงเอกสารเร่ือง “การรู้จกัตนเอง” 

2. ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่วา่ผู้ อ่ืนรับรู้วา่ตนเป็นคนอย่างไร และให้สมาชิกคนอ่ืนๆ 
สะท้อนถึงเพ่ือนสมาชิกท่ีก าลงับอกเล่าการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง เพ่ือให้สมาชิกท่ีก าลงับอกเล่าได้
เห็นเงาสะท้อนของตนเองผ่านการรับรู้ของผู้ อ่ืนว่าสิ่งท่ีตนรับรู้และผู้ อ่ืนรับรู้เก่ียวกับตนตรงกับ
ความเป็นจริงอย่างไร จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนร่วมแบ่งปันพูดคยุและแสดงความคิดเห็น 



  

  

253 

โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุม่เกิดความเข้าใจอยา่ง
กระจ่างชดั จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่สรุปลงเอกสารเร่ือง “การรู้จกัตนเอง” 

3. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีอยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง 
จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่แตล่ะคนร่วมแบ่งปันพูดคยุและแสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิค
การให้ก าลงัใจ (Encouragement) ผา่นทางการพดู สีหน้า แววตา และเทคนิคการยืนยนัทางบวก 
(Positive Affirmation) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเช่ือมัน่ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้ จากนัน้ให้สมาชิก
กลุม่สรุปลงเอกสารเร่ือง “การรู้จกัตนเอง” 

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีพูดคยุกันในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการ

สรุป (Summarizing) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมความคิด และประเดน็ส าคญัในการพดูคยุกนั
ภายในกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นี ้ผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากการท่ีสมาชิกกลุ่มบอกสิ่งท่ีรับรู้เก่ียวกบัตนเองและสิ่งท่ีผู้ อ่ืนรับรู้ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 3 

 
เร่ือง   ความเป็นตวัของตวัเอง 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารเร่ือง “ความเป็นตวัของตวัเอง” 
  2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

ความเป็นตวัของตวัเอง เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความมัน่ใจในตนเอง เช่ือมัน่ใน
ความคิดความรู้สกึของตนเองโดยไมห่วัน่ไหวไปกบัสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) รอเจอร์สกลา่วถึงการพิจารณา
มนุษย์ว่า มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและมีคณุค่า มนุษย์มีสติปัญญาและมีความสามารถท่ีจะ
ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ทกุคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการกระท า โดยท่ีการกระท า
นัน้ไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอ่ืน ผู้ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนให้ผู้ รับค าปรึกษาเป็นตวัของตวัเอง 
ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ จดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษามีความ
เช่ือมัน่ในตนเองเพ่ิมขึน้ มีก าลงัใจ พร้อมท่ีจะตดัสินใจแก้ปัญหา โดยใคร่ครวญสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง
มีความเช่ือมัน่ท่ีจะเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง (วชัรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นีใ้ช้เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เทคนิคการ
ยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เทคนิคการ
ท าให้กระจ่าง (Clarifying) เทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement) และเทคนิคการสรุป 
(Summarizing) เพ่ือให้นกัศกึษาได้ส ารวจและพิจารณาตนเอง และมีแนวทางในการพฒันาตนเอง
ในด้านความเป็นตวัของตวัเอง 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจและพิจารณาตนเองในด้านความเป็นตวัของตวัเอง 
2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีการพฒันาตนเองในด้านความเป็นตวัของตวัเอง 

 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เ ท ค นิ ค ก า ร ท า ใ ห้ ก ร ะ จ่ า ง  ( Clarifying) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ 
(Encouragement) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุ่มแจกเอกสารเร่ือง “ความเป็นตวัของตวัเอง” และให้สมาชิกกลุ่มเขียน

พฤติกรรมท่ีตนเองมกัจะท าในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ เมื่อต้องท างานกลุ่มกับเพ่ือนๆ เมื่อมีข้อ
สงสยัในวิชาท่ีเรียน เมื่อมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมตา่งๆ และเมื่อเพ่ือนชวนท าสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง จากนัน้
ให้สมาชิกกลุม่แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

2. ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุ่มว่า คนท่ีมีความเป็น
ตวัของตวัเองเป็นอย่างไร และพฤติกรรมใดบ้างท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง ผู้น ากลุม่ให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมพูดคยุและแสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening) ใสใ่จในสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู 

3. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มส ารวจตนเองเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้แสดงความ
เป็นตวัของตวัเอง โดยมีความมัน่ใจและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย จากนัน้ให้สมาชิก
กลุม่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการยอมรับ
โดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพ่ือสร้างบรรยากาศ



  

  

257 

ของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกนัในทางบวก โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไมม่ีการ
ตดัสินความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเร่ือง “ความ
เป็นตวัของตวัเอง 

4. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการ
แสดงออกในด้านความเป็นตวัของตวัเอง ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมพดูคยุและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เพ่ือช่วยสมาชิกกลุ่มเกิดความ
เข้าใจอย่างกระจ่างชัด และใช้เทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมี
ก าลงัใจท่ีจะกระท าการเปลี่ยนแปลงให้ส าเร็จ 

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีพูดคยุกันในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการ

สรุป (Summarizing) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมความคิด และประเดน็ส าคญัในการพดูคยุกนั
ภายในกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นี ้ผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่สงัเกตจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกบัการแสดงความเป็นตวัของ
ตวัเองของสมาชิกกลุ่ม และการสรุปแนวทางการพัฒนาตนเองในด้านความเป็นตวัของตวัเองของ
สมาชิกกลุม่แตล่ะคน 
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เอกสารเร่ือง “ความเป็นตวัของตวัเอง” 
 
เม่ือต้องท างานกลุ่มกับเพื่อนๆ ฉันมักจะ............................................................................. 

เม่ือมีข้อสงสัยในวชิาท่ีเรียน ฉันมักจะ.................................................................................. 

เม่ือมหาวทิยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ฉันมักจะ....................................................................... 

เม่ือเพื่อนชวนท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ฉันมักจะ............................................................................ 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงออกถงึความเป็นตัวของตัวเอง

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

แนวทางการพัฒนาตนเองในด้านความเป็นตัวของตัวเองของนักศึกษา

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 4 

 
เร่ือง   วฒุิภาวะทางอารมณ์ 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารเร่ือง “วฒุิภาวะทางอารมณ์” 
  2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

วฒุิภาวะทางอารมณ์ เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลตระหนกัรู้ในอารมณ์ของตนเอง รู้จัก
จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถ
ผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตเุป็นผล
เพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม  

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) ของ วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) กลาสเซอร์กล่าวถึงการ
พิจารณามนุษย์ในเร่ืองอารมณ์ไว้ว่า แม้ว่าอารมณ์จะเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่เหตผุลเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีจะท าให้พฤติกรรมของบุคคลมีประสิทธิภาพและท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ การ
ปล่อยให้อารมณ์มาครอบง าจะน าไปสู่ความล้มเหลว อารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมดังนัน้การจะ
ปรับปรุงพฤติกรรมจึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม (Glasser, 1992) ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็นจริงมีแนวความคิดวา่บคุคลควบคมุสิ่งท่ีตนกระท า โดย
เน้นท่ีการกระท าท่ีผู้ รับค าปรึกษาเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้าหมายและการเลือก
เป้าหมายโดยเป็นการกระท าและความคิดในปัจจบุนั (Corey, 2012) โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นีใ้ช้กระบวนการท่ีน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP System) ได้แก่ W (Wants) 
คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) การก าหนดทิศทางและการ
กระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้ส ารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง 
สามารถประเมินตนเองและวางแผนในการพฒันาวฒุิภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง 
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมินตนเองและมีทกัษะในการพัฒนาวฒุิภาวะทางอารมณ์

ของตน 
 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) ได้แก่ W (Wants) คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) 
การก าหนดทิศทางและการกระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflective 
Thinking) เทคนิคการตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) และ เทคนิคการตัง้ค าถาม 
(Questioning) และเทคนิคสร้างพนัธสญัญา (Commitment) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุม่แจกเอกสารเร่ือง “วฒุิภาวะทางอารมณ์” และผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่แต่

ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ของตนเอง โดยบอกเล่าถึง
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้พฤติกรรมท่ีแสดงออก และผลกระทบท่ีตามมาจากการไม่ควบคมุอารมณ์ของ
ตน และให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น จากนัน้ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่วา่ “การมีวฒุิ
ภาวะทางอารมณ์ หรือการรู้จกัควบคมุอารมณ์ของตนเองมีความส าคญัอย่างไร” และให้สมาชิกแต่
ละคนพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั 

2. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้สมาชิกกลุม่แลกเปลี่ยนและพิจารณา
ตนเอง โดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “คณุมีความต้องการและความคาดหวงัในการพฒันาวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ของตนเองอย่างไร” และให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น ากลุม่ใช้
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เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) และการตรววจสอบการรับรู้ (Checking 
Perception) เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้รับรู้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการอย่างแท้จริง จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่
สรุปลงในเอกสารเร่ือง “วฒุิภาวะทางอารมณ์” 

3. ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลงัจากสมาชิกกลุม่ได้ท าการ
ส ารวจความต้องการของตนเองแล้ว ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุม่อธิบายถึง การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมตา่งๆ ในปัจจบุนั เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ี
ไมเ่ป็นดงัใจคิดหรือเมื่อเกิดปัญหาโดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีไมเ่ป็นดงัใจคิด
หรือเมื่อเกิดปัญหา คุณมีการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมอย่างไร” โดยผู้น ากลุ่มสนับสนุนให้
สมาชิกกลุม่พิจารณาพฤติกรรมในปัจจบุนัของตนเองและตระหนกัรู้ถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ และสิ่ง
ท่ีต้องการจะพฒันา ให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่สรุป
ลงในเอกสารเร่ือง “วฒุิภาวะทางอารมณ์” 

4. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมิน
ตนเองถึงพฤติกรรมท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองต้องการจะพฒันาเพ่ือให้เป็นผู้มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ โดย
ถามสมาชิกกลุม่วา่ “เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีไมเ่ป็นดงัใจคิดหรือเมื่อเกิดปัญหา การแสดงอารมณ์
และพฤติกรรมใดของคณุท่ีแสดงออกถึงการมีวฒุิภาวะทางอารมณ์และจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ใดบ้างเพ่ือพัฒนาวฒุิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง” โดยผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มให้สมาชิกกลุม่
พูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเร่ือง “วฒุิภาวะทาง
อารมณ์” 

5. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนส าหรับการ
พฒันาพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยเป็นแผนท่ีง่าย ยัง่ยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า 
“คุณวางแผนท่ีจะจัดการกับอารมณ์ของตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้
อย่างไร” ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่เลา่การวางแผนของตนเองและพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวา่
แผนนัน้มีความเหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือท่ีจะให้ได้แผนท่ีมีประสิทธิภาพในการน าไป
ปฎิบตัิจริง จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่สรุปลงในเอกสารเร่ือง “วฒุิภาวะทางอารมณ์” 

6. ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสร้างพันธสญัญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่วา่ “คณุจะเร่ิมปฏิบตัิตามแผนเมื่อใด และจะท าได้จริงมากน้อยเพียงใด”  
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ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการมีวฒุิภาวะทางอารมณ์  
2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน

ครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และผู้น ากลุ่ม
สนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากการประเมินตนเอง และการมีทักษะในการพัฒนาวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน
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 การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 

ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 5 
 
เร่ือง   สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 

ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารความรู้เร่ือง “สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล” 
2. เอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพ” 

  3. เอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์การสื่อสารระหวา่งบคุคล” 
4. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 

 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

สมัพันธภาพระหว่างบคุคล หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลสามารถติดตอ่สื่อสารกบั
ผู้ อ่ืนด้วยความเป็นมิตร สามารถปรับตวักับคนท่ีไม่คุ้นเคย มีการสื่อสารกับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้  

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล(Transactional Analysis) ของ อี ริค  เ บิ ร์น  (Eric Berne) ซึ่ ง เ ป็นทฤษฎีทาง
บุคลิกภาพท่ีเก่ียวกับภาษา พฤติกรรม และการบ าบัดแบบจัดระบบในการปฏิสมัพันธ์ (ดวงมณี 
จงษ์รักษ์, 2549) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพ การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่าง
บุคคล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง และปรับวิธีการสื่อสารของตนให้
เหมาะสม ท าให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจและเข้าใจถึงบคุลิกภาพของตนเอง 
2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เข้าใจรูปแบบของการส่ือสารอย่างเหมาะสม 

 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ การ
วิเคราะห์การสื่อสารระหวา่งบคุคล และการแสดงบทบาทสมมติ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่ถึงการแสดงออกท่ีเป็นการส่งเสริมสมัพนัธภาพกับผู้ อ่ืน 

และการแสดงออกท่ีท าลายสมัพนัธภาพ 
2. ผู้น ากลุ่มอธิบายความรู้เร่ืองโครงสร้างบุคลิกภาพให้สมาชิกเข้าใจ ตามเอกสาร

ความรู้ประกอบ และผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนส ารวจและวิเคราะห์บุคลิกภาพของ
ตนเองว่ามีโครงสร้างบคุลิกภาพลกัษณ์ใด จาก 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะความเป็นเด็ก (C: Child) 
ลักษณะความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) ลักษณะความเป็นผู้ ใหญ่ (A: Adult) และให้สมาชิกกลุ่ม
เขียนลงในเอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพ” 

3. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการวิเคราะห์
โครงสร้างบคุลิกภาพของตนเอง และพฤติกรรมเหลา่นัน้สง่ผลตอ่สมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนอย่างไร 

4. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุม่ถึงการสื่อสารท่ีเป็นการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน และ
การสื่อสารท่ีท าลายสมัพนัธภาพ 

5. ผู้น ากลุม่อธิบายความรู้เร่ืองการสื่อสารระหวา่งบคุคล 3 แบบ ตามเอกสารความรู้
ประกอบ และให้สมาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติการสื่อสาร 3 แบบ คือ การสื่อสารท่ีสอดคล้อง 
(Complementary Transaction) การสื่อสารท่ีขัดแย้ง (Crossed Transaction) การสื่อสารแบบ
ซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) และให้สมาชิกกลุ่มเขียนลงในเอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์การ
สื่อสารระหวา่งบคุคล” 

6. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงความรู้สึกท่ีได้รับจากการสื่อสารทัง้ 3 
แบบ และการส่ือสารแบบใดท่ีช่วยสง่เสริมให้เกิดสมัพนัธภาพแก่ผู้ อ่ืน 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงการแสดงออกและการส่ือสารท่ีเหมาะสม ท่ี

ช่วยสง่เสริมสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน  
2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน

ครัง้นี ้และผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 
3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ และวิเคราะห์การสื่อสาร
ระหวา่งบคุคลของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน 

3. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากการสรุปการแสดงออกและการสื่อสารท่ีเหมาะสมท่ีช่วยส่งเสริม
สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน และแนวทางในการน าไปปฏิบตัิจริงของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน  
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เอกสารความรู้ 
เร่ือง “สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล” 

 
โครงสร้างบุคลิกภาพ 

อีริค เบิร์น (Eric Berne) ได้แบ่งโครงสร้างทางบุคลิกภาพออกเป็น 3 ลกัษณะ โดยการ
กระท าตา่งๆ ของบคุคลในแตล่ะช่วงเวลาขึน้กบัวา่ระบบใดท างานในขณะนัน้ (วชัรี ทรัพย์มี, 2554) 

1. ลักษณะความเป็นเด็ก (C: Child) เป็นความรู้สึกและการกระท าเหมือนกบัท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในวยัเดก็ เช่น ดีใจ กระโดดโลดเต้น กร๊ีดกร๊าด ซึ่งเป็นการแสดงออกแบบเดก็ๆ 

2. ลักษณะความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) เป็นส่วนท่ีมีพฤติกรรมเหมือนผู้ ท่ีเป็นพ่อแม่
คน เป็นการกระท า ทัศนคติและความรู้สกึ ได้มาจากบุคคลในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นพ่อแม ่หรือ
บคุคลอ่ืนท่ีได้เลีย้งดมูา 

3.ลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ (A: Adult) สว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีมีการประมวลข้อมลูท่ีแมน่ตรง 
ไมบิ่ดเบือน มาวิเคราะห์และตดัสินใจโดยใช้วิจารณญาณ เป็นความสามารถท่ีใช้ความคิดอย่างมี
เหตผุล   

ตัวอย่างโครงสร้างบุคลิกภาพ 3 ลักษณะ 
1. เดก็วยัรุ่นจบักลุม่แขง่รถมอเตอร์ไซต์ 

P: เดก็พวกนีพ้่อแมไ่มส่ัง่สอน 
A: อนัตรายตอ่ตนเองและรถคนัอ่ืน 
C: น่าจะตื่นเต้นดีนะ 

2. การมีแฟนในวยัเรียน 
P: เดี๋ยวก็เรียนไมจ่บ 
A: เป็นเร่ืองปกติแตต้่องรู้จกัหน้าท่ีของตวัเอง 
C: วยัรุ่นสมยันีใ้ครๆ เค้าก็มีกนั 

3. มีคนเอาขนมเค้กมาให้ขณะท่ีก าลงัลดน า้หนกั 
P: น่ีจะแกล้งกนัเหรอ ก็รู้วา่ฉนัก าลงัลดน า้หนกั 
A: ขอบใจนะ แตก่ าลงัลดน า้หนกัอยู่คงจะทานไมไ่ด้ 
C: ว๊าว น่ากินจงั ซกัชิน้คงไมเ่ป็นไรหรอกเนอะ 
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4. เห็นเดก็ขายพวงมาลยั 
P: โธ่ ช่างน่าสงสาร 
A: ชีวิตของเขาก็เป็นแบบนี ้
C: ดนู่าสนกุดีนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

269 

การส่ือสารระหว่างบุคคล  
การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดตอ่สมัพนัธ์โดยการมีสิ่งเร้าและการตอบสนองด้วย

วิธีตา่งๆ 3 แบบ ได้แก่ 
1. การส่ือสารท่ีสอดคล้อง (Complementary Transaction) เป็นการสื่อสารท่ีการ

ตอบสนองท่ีได้รับเป็นไปตามท่ีคาดหวงั ไมข่ดัแย้งกนั ถ้อยทีถ้อยอาศยัและราบร่ืน การสื่อสารแบบ
นีไ้มส่ง่ผลเสียตอ่สมัพนัธภาพท าให้สามารถสนทนาตอ่ไปได้เร่ือยๆ ตวัอย่างเช่น 
    สามี                 ภรรยา      ลกู       แม่                 ฉนั                 เพ่ือน 

 
สาม:ีคณุเหน็หนงัสือพิมพ์ไหม  ลกู:หนหูกล้มเป็นแผลเจ็บจงัคะ่   ฉนั:ไมอ่ยากเข้าเรียนเลย 

      ภรรยา:อยู่บนโต๊ะอาหารคะ่       แม:่มา แมจ่ะทายาให้     เพ่ือน:ฉนัด้วย งัน้เราโดดกนั 

2. การส่ือสารท่ีขัดแย้ง (Crossed Transaction) เป็นการสื่อสารโดยท่ีฝ่ายหนึ่งได้รับ
การตอบสนองไมต่รงกบัท่ีคาดไว้ ซึ่งจะเป็นการท าลายสมัพนัธภาพ หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด  
     สามี                  ภรรยา     ฉนั      เพ่ือน     ฉนั                 เพ่ือน  

สาม:ีคณุเหน็หนงัสือพิมพ์ไหม ฉนั:ดเูหมือนเธอจะมาสาย      ฉนั:ฉนัไมอ่ยากอา่นหนงัสือแล้ว 

ภรรยา:คณุหาเอาเองไมไ่ด้เหรอ     เพ่ือน:เธอน่ีชอบต าหนิจงันะ   เพ่ือน:แตเ่ราอา่นเกือบจบแล้วนะ 
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3. การส่ือสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) เป็นการสื่อสารแบบพดูอย่างหนึ่ง
แตใ่จคดิอีกอย่างหนึ่ง สมัพนัธภาพแบบนีจ้ะมีลกัษณะของการส่ือความหมายทางสงัคม และใน
เวลาเดียวกนัก็มคีวามรู้สกึหรือจดุหมายอื่นซ่อนเร้นอยู่ ตวัอย่างเชน่ 

ฉนั                   เพ่ือน   ภรรยา      สามี     ฉนั      เพ่ือน

ฉนั:ดีใจด้วยท่ีได้เลื่อนต าแหน่ง ภรรยา:กระเป๋าใบนีส้วยมากเลย ฉนั:วนันีว้นัอะไรนะ 

(สิ่งท่ีซ่อนเร้น):เอาใจนายเก่งละ่สิ  (สิ่งท่ีซ่อนเร้น):อยากให้สามีซือ้ให้ (สิง่ท่ีซ่อนเร้น):วนันีว้นัเกิดฉนั 
เพ่ือน:ขอบใจ   สาม:ีผมวา่ไมค่อ่ยเข้ากบัคณุนะ    เพ่ือน:วนัพธุ 
(สิง่ท่ีซ่อนเร้น):อิจฉาละ่ส ิ (สิง่ท่ีซ่อนเร้น):ไมอ่ยากซือ้ให้        (สิง่ท่ีซ่อนเร้น):แกล้งจ าไมไ่ด้ 
 
หมายเหตุ  เส้นเตม็แสดงถงึระดบัการส่ือสารเชิงสงัคมท่ีปรากฎ (Social Level) เส้นประแสดงถึง

ระดบัการ  สื่อสารของสิ่งท่ีซ่อนเร้นในใจ (Psychological Level) 
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เอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ” 
 
ให้นักศึกษาส ารวจและวเิคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่ามีบุคลกิภาพลักษณะใด และ

เขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเองท่ีแสดงออก 

ลักษณะความเป็นเด็ก (C: Child) พฤตกิรรมของตนเองท่ีแสดงออก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ลักษณะความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) พฤตกิรรมของตนเองท่ีแสดงออก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ (A: Adult) พฤตกิรรมของตนเองท่ีแสดงออก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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เอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์การส่ือสารระหว่างบุคคล” 

ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมตกิารส่ือสารทัง้ 3 แบบ 
การส่ือสารท่ีสอดคล้อง (Complementary Transaction)  

 ฉัน  เพื่อน      บทสนทนา 

     ฉัน:…………………………............................... 

     เพื่อน:…………………………………………….. 

     ฉัน:…………………………............................... 

     เพื่อน:…………………………………………….. 

การส่ือสารท่ีขดัแย้ง (Crossed Transaction)  

ฉัน  เพื่อน      บทสนทนา 

     ฉัน:…………………………............................... 

     เพื่อน:…………………………………………….. 

     ฉัน:…………………………............................... 

     เพื่อน:…………………………………………….. 

การส่ือสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) 

ฉัน  เพื่อน      บทสนทนา 

     ฉัน:…………………………............................... 

     เพื่อน:…………………………………………….. 

     ฉัน:…………………………............................... 

     เพื่อน:…………………………………………….. 

P P 

A A 

C C 

P P 

A A 

C C 

P P 

A A 

C C 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 6 

 
เร่ือง   การตัง้เป้าหมายในชีวิต 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารเร่ือง “การตัง้เป้าหมายในชีวิต” 
  2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

การตัง้เป้าหมายในชีวิต เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนเองให้ความส าคญั
และปรารถนาจะให้เกิดขึน้ในอนาคต การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายของตนเองโดยมีการ
วางแผนการปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย  

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) ของ วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) กลาสเซอร์กล่าวถึงความ
ต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ 5 ประการ (Psychological Needs) ได้แก่ 1.ความต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของสงัคม (belongingness) คือ ต้องการรักและถกูรัก ต้องการติดตอ่สมัพนัธ์กบัผู้คน 2.ความ
ต้องการอ านาจ (power) คือ ความรู้สกึมีความสามารถ ความภมูิใจ ความส าเร็จ 3.ความต้องการ
เป็นอิสระ ( freedom) คือการสามารถเลือกได้ด้วยตนเองสามารถด ารงชีวิตอย่างปราศจาก
ข้อจ ากดัหรือข้อบงัคบัท่ีมากเกินไป 4.ความต้องการความสนกุสนาน (fun) คือ ความรู้สกึดีในชีวิต 
และรู้สึกยินดีท่ีเกิดเป็นมนษุย์ 5.ความต้องการการอยู่รอด (survival) คือ การมีสิ่งจ าเป็นในชีวิต 
เช่น มีอาหาร อากาศ ท่ีอยู่อาศยั มีสขุภาพท่ีดี มีความปลอดภยัมัน่คง กลาสเซอร์กล่าวถึงการ
พิจารณามนุษย์ ว่ามนุษย์เลือกพฤติกรรมของตนเอง ดงันัน้ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกนัน้ คนท่ี
รับผิดชอบคือคนท่ีรู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิต และวางแผนเพ่ือให้ได้สิ่ งนัน้ บุคคลต้องมีความ
รับผิดชอบในการสนองความต้องการของตนโดยไม่มีข้อแก้ตัวถึงอุปสรรคในอดีต ปัจจุบัน หรือ
อปุสรรคท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนเป็นผู้กระท า (Glasser, 1992) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวคิด
พิจารณาความเป็นจริงมีแนวความคิดว่าบคุคลควบคมุส่ิงท่ีตนกระท า โดยเน้นท่ีการกระท าท่ีผู้ รับ
ค าปรึกษาเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายโดยเป็นการกระท า
และความคิดในปัจจบุนั (Corey, 2012) โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้กระบวนการท่ีน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP System) ได้แก่ W (Wants) คือ การส ารวจความต้องการ
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ของตนเอง D (Doing and Direction) การก าหนดทิศทางและการกระท า E (Self Evaluation) การ
ประเมินตนเอง และ P (Plan) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้นกัศกึษาได้มี
เป้าหมายของตนเองอย่างชดัเจน และวางแผนเพ่ือหาแนวทางท่ีจะไปสูเ่ป้าหมายของตนเองได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจความต้องการและตัง้เป้าหมายของตนเองอย่างชดัเจน  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ประเมินตนเองและวางแผนเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายของตนเองได้ 

 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) ได้แก่ W (Wants) คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) 
การก าหนดทิศทางและการกระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflective 
Thinking) เทคนิคการตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) และ เทคนิคการตัง้ค าถาม 
(Questioning) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้สมาชิกกลุ่มส ารวจความต้องการของ

ตนเอง โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คณุมีความต้องการและความคาดหวงัเก่ียวกับเป้าหมายในชีวิต
ของตนเองอย่างไร” และให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิค
การสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) และการตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รับรู้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการอย่างแท้จริง จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มสรุปลงใน
เอกสารเร่ือง “การตัง้เป้าหมายในชีวิต” 
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2. ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลงัจากสมาชิกกลุม่ได้ท าการ
ส ารวจความต้องการของตนเองแล้ว ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุม่อธิบายถึงสิ่งท่ีก าลงักระท าอยู่ในปัจจบุนัวา่จะสามารถท าให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตได้
หรือไม ่โดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “ตอนนีค้ณุก าลงัท าอะไรท่ีเป็นการช่วยให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
ในชีวิตของตนเองได้บ้าง” โดยผู้น ากลุม่สนบัสนนุให้สมาชิกกลุม่พิจารณาพฤติกรรมในปัจจบุนัของ
ตนเองและตระหนกัรู้ถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ และสิ่งท่ีต้องการจะให้เกิดความแตกต่าง ให้สมาชิก
กลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเร่ือง “การ
ตัง้เป้าหมายในชีวิต” 

3. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมิน
ตนเองถึงการกระท าท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถไปสู่เป้าหมายใน
ชีวิตของตนเองได้ โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คณุมีการกระท าใดท่ีดีและมีสิ่งใดบ้างท่ีต้องการจะ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง” โดยผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มให้
สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่สรุปลงในเอกสารเร่ือง “การ
ตัง้เป้าหมายในชีวิต” 

4. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยเป็นแผนท่ีง่าย ยั่งยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิก
กลุ่มว่า “คณุวางแผนท่ีจะสามารถไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างไร” ผู้น ากลุ่มให้
สมาชิกกลุ่มเล่าการวางแผนของตนเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแผนนัน้มีความ
เหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือท่ีจะให้ได้แผนท่ีมีประสิทธิภาพในการน าไปปฎิบัติจริง  
จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่สรุปลงในเอกสารเร่ือง “การตัง้เป้าหมายในชีวิต” 

5. ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสร้างพันธสญัญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่วา่ “คณุจะเร่ิมปฏิบตัิตามแผนเมื่อใด และจะท าได้จริงมากน้อยเพียงใด”  

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการตัง้เป้าหมายในชีวิต  
2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน

ครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และผู้น ากลุ่ม
สนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
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3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากการท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถส ารวจความต้องการของตนเองและ
ตัง้เป้าหมายของตนเองอย่างชดัเจนและเป็นจริง 

3. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถประเมินตนเองและวางแผนเพ่ือหา
แนวทางท่ีจะไปสูเ่ป้าหมายของตนเองได้ โดยแผนนัน้ต้องมีความชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้จริง
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 7 

 
เร่ือง   ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. กระดาษเปลา่ 
2. เอกสารเร่ือง “ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล” 

  3. ปากกา / ดินสอ / ดินสอสี/ ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความรู้ท่ีถูกต้องในหลกั
ทฤษฎีและหลกัการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้องตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพพยาบาล 

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) ของ วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีมีแนวความคดิ
ว่าบุคคลควบคมุสิ่งท่ีตนกระท า โดยเน้นท่ีการกระท าท่ีผู้ รับค าปรึกษาเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลง โดย
เป็นการกระท าและความคิดในปัจจุบัน (Corey, 2012) จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
สนบัสนนุให้บคุคลวางโครงการในอนาคต และมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการตามโครงการท่ีวางไว้ 
โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้กระบวนการท่ีน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) ได้แก่ W (Wants) คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) 
การก าหนดทิศทางและการกระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้นกัศกึษาได้เห็นถึงความส าคญัของความรู้และ
ทกัษะทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล และแนวทางในการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ
ให้ถกูต้องเหมาะสมตามหลกัการพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคญัของความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล  

2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
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ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น

จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) ได้แก่ W (Wants) คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) 
การก าหนดทิศทางและการกระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflective 
Thinking) เทคนิคการตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) และ เทคนิคการตัง้ค าถาม 
(Questioning) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุ่มแจกกระดาษเปล่าให้แก่สมาชิกกลุ่ม และให้ร่วมกันระดมความคิดใน

หัวข้อ “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล” โดยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึง
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพท่ีพยาบาลต้องมีออกมาในรูปแบบแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 
จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

2. ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
พยาบาลมีความส าคญัอย่างไร” และ “เพราะเหตใุดพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทกัษะทาง
วิชาชีพมากกว่าอาชีพอ่ืนทั่วไป” จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมกันพูดคยุและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกนั 

3. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้สมาชิกกลุ่มส ารวจความต้องการของ
ตนเอง โดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “คณุมีความต้องการและความคาดหวงัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างไร” และให้สมาชิกกลุ่มพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั 
โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) และการตรววจสอบการรับรู้ 
(Checking Perception) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ทบทวนถึงความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง 
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จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเร่ือง “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล” 

4. ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลงัจากสมาชิกกลุม่ได้ท าการ
ส ารวจความต้องการของตนเองแล้ว ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุ่มอธิบายถึงสิ่งท่ีก าลงักระท าอยู่ในปัจจุบนัวา่เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
ทกัษะทางวิชาชีพได้หรือไม ่ โดยถามสมาชิกกลุม่ว่า “ตอนนีค้ณุก าลงัท าอะไรท่ีเป็นการสง่เสริมให้
เกิดการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของตนเองบ้าง” โดยผู้น ากลุม่สนบัสนนุให้สมาชิกกลุม่
พิจารณาพฤติกรรมในปัจจบุนัของตนเองและตระหนกัรู้ถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ และสิ่งท่ีต้องการจะ
ให้เกิดความแตกตา่ง ให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  

5. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมิน
ตนเองถึงการกระท าท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถไปสู่การพัฒนา
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของตนเอง โดยถามสมาชิกกลุม่ว่า “คณุมีการกระท าใดท่ีดีและมีส่ิง
ใดบ้างท่ีต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของตนเองได้” 
โดยผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  

6. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยเป็นแผนท่ีง่าย ยั่งยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิก
กลุ่มว่า “คณุวางแผนท่ีจะพัฒนาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของตนเองได้อย่างไร” ผู้น ากลุม่ให้
สมาชิกกลุ่มเล่าการวางแผนของตนเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแผนนัน้มีความ
เหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือท่ีจะให้ได้แผนท่ีมีประสิทธิภาพในการน าไปปฎิบัติจริง  
จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเร่ือง “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล” 

7. ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสร้างพันธสญัญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่วา่ “คณุจะเร่ิมปฏิบตัิตามแผนเมื่อใด และจะท าได้จริงมากน้อยเพียงใด”  

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเก่ียวกับความรู้และทักษะทางวิชาชีพของ

นกัศกึษาพยาบาล และแนวทางการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
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2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และผู้น ากลุ่ม
สนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุม่ และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้ น ากลุ่มสังเกตจากการสรุปความส าคัญของความรู้และทักษะทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล และแนวทางในการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล
ของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน 
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เอกสารเร่ือง “ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล” 
 
ความส าคัญของความรู้และทักษะทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

แนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 8 

 
เร่ือง   จิตอาสา 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. คลิปวีดีโอเร่ือง “จิตอาสา” 
2. เอกสารเร่ือง “จิตอาสา” 

  3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

จิตอาสา เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม
อย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตน ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างมีน า้ใจเอือ้อาทร
ด้วยความเตม็ใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสขุพ้นจากความทกุข์  

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) รอเจอร์กล่าวถึงการพิจารณา
มนุษย์ว่ามนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและมีคณุค่า มนุษย์มีสติปัญญาและมีความสามารถท่ีจะ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาตนเอง มนุษย์มีความสามารถท่ีจะพัฒนา
ตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาพการณ์ท่ีเหมาะสม กระบวนการให้ค าปรึกษาจึงมุ่งเน้นในการจัด
สภาพการณ์ท่ีเหมาะสม ให้ผู้ รับบริการได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี โดย
จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง คือเพ่ือให้ผู้ รับบริการเลือกกระท าสิ่ง
ตา่งๆ ได้ด้วยตนเองในสิ่งท่ีใคร่ครวญแล้ววา่เหมาะสม ให้ผู้รับบริการรู้สกึวา่ตนเองมีคุณคา่เพ่ิมขึน้ 
และพยายามพฒันาตนเอง (วชัรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้เทคนิคการ
ถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เทคนิคการยอมรับโดย
ปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เทคนิคการท าให้กระจ่าง 
(Clarifying) เทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคญัของการมีจิตอาสาของนกัศกึษาพยาบาล และแนวทางใน
การพฒันาจิตอาสาของนกัศกึษาพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัของการมีจิตอาสาของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาจิตอาสา 

 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เ ท ค นิ ค ก า ร ท า ใ ห้ ก ร ะ จ่ า ง  ( Clarifying) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ 
(Encouragement) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกดคูลิปวีดีโอเร่ือง “จิตอาสา” จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่พดูคยุและ

แสดงความคิดเห็นวา่รู้สกึอย่างไรตอ่พฤติกรรมจิตอาสาของบคุคลในคลิปวีดีโอ  
2. ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุม่วา่ “การมีจิตอาสามี

ความส าคญัหรือมีความหมายตอ่ชีวิตการเป็นพยาบาลอย่างไร” ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่แตล่ะคน
ร่วมพดูคยุและแสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) ใส่
ใจในสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู 

3. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกส ารวจตนเองเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้แสดงถึงการมีจิต
อาสา คือ การเสียสละช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้สมาชิกกลุ่มร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ถึงสถานการณ์ท่ีแสดงพฤติกรรมจิตอาสา พฤติกรรมท่ีตนแสดงออกในสถานการณ์
นัน้ ความรู้สึกท่ีได้แสดงพฤติกรรมนัน้ และสิ่งท่ีท าให้แสดงพฤติกรรมดงักล่าว จากนัน้ให้สมาชิก
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข 
(Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพ่ือสร้างบรรยากาศของการตระหนักรู้ใน
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ตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการตดัสินความคิดหรือ
ความรู้สกึของบคุคลอ่ืน 

4. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการ
พฤติกรรมจิตอาสา ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมพูดคยุและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น า
กลุม่ใช้เทคนิคการท าให้กระจา่ง (Clarifying) เพ่ือช่วยสมาชิกกลุม่เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างชดั 
และใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจท่ีจะกระท าการ
เปลี่ยนแปลงให้ส าเร็จ  

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีพูดคยุกันในกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการ

สรุป (Summarizing) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมความคิด และประเด็นส าคญัในการพดูคยุกนั
ภายในกลุม่  

2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และผู้น ากลุ่ม
สนบัสนนุให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่ 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุม่ และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเก่ียวกับความส าคญัของการมีจิต
อาสาตอ่ชีวิตการเป็นพยาบาล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา
ของสมาชิกกลุ่ม และแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาพฤติกรรมจิตอาสาของสมาชิกกลุม่แต่
ละคน 
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เอกสารเร่ือง “จติอาสา” 
 
พฤติกรรมจติอาสาของนักศึกษาพยาบาล 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ความส าคัญของการมีจติอาสาของนักศกึษาพยาบาล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

แนวทางในการพัฒนาจติอาสาของนักศกึษาพยาบาล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 9 

 
เร่ือง   จิตบริการ 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารเร่ือง “จิตบริการ” 
  2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

จิตบริการ เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใสใ่นการดแูลผู้ป่วย มี
ความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทกัษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ  

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) รอเจอร์กล่าวถึงการพิจารณา
มนษุย์วา่มนษุย์เป็นผู้มีความสามารถและมีคณุคา่ มนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาตนเอง โดยมนษุย์
จะมีการรับรู้เร่ืองเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  โดยการ
กระท าของแตล่ะบุคคลในสภาพการณ์ตา่งๆ สอดคล้องกบัการพิจารณาตนเอง และการพิจารณา
สิ่งแวดล้อมตามประสบการณ์ของเขา การจะให้บคุคลเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องเปลี่ยนการรับรู้ของ
เขา เพราะพฤติกรรมเป็นผลมาจากการรับรู้ของบุคคล จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลาง คือเพ่ือให้ผู้ รับบริการเปิดรับประสบการณ์โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่าง
กว้างขวางในหลายแง่มมุ และตระหนักตอ่สิ่งตา่งๆ โดยใช้จิตส านึกและเหตผุลเพ่ือให้การกระท า
ตา่งๆ มีประสิทธิภาพ (วชัรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้เทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active 
Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and 
Acceptance) เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement) 
และเทคนิคการสรุป (Summarizing) เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคญัของการมีจิตบริการ
ของนกัศกึษาพยาบาล และแนวทางในการพฒันาจิตบริการของนกัศกึษาพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัของการมีจิตบริการของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาจิตบริการ 

 
ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เทคนิคการถาม 
(Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจาก
เ ง่ื อนไข  (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เ ทค นิคการท า ใ ห้กระจ่าง 
(Clarifying) เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุ่มแจกเอกสารเร่ือง “จิตบริการ” และให้สมาชิกกลุม่จบัคูก่นัแสดงบทบาท

สมมติ ในบทบาทพยาบาล และผู้ ป่วย ตามสถานการณ์ท่ีก าหนด คือ เมื่อผู้ ป่วยไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้และมีความรู้สึกไม่สบาย ผู้ ป่วยและพยาบาลจะท าอย่างไรในสถานการณ์นัน้ 
เมื่อเสร็จแล้วท าการสลบับทบาทกนั โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
เพ่ือให้สมาชิกเกิดการตระหนกัรู้โดยรับรู้ถึงความรู้สกึของผู้ป่วย  

2. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “เมื่อแสดงบทบาทเป็นผู้ ป่วย รู้สึกอย่างไรเมื่อป่วย
และไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้ และต้องการให้พยาบาลปฏิบตัิตอ่ตนอย่างไร” และถามสมาชิก
กลุม่วา่ “เมื่อแสดงบทบาทเป็นพยาบาล รู้สกึอย่างไรเมื่อได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ป่วยท่ีไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้ และในการปฏิบตัิการพยาบาลครัง้นี ้ ต้องการพฒันาตนเองอย่างไร” ผู้น ากลุ่ม
ให้สมาชิกกลุม่แตล่ะคนพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้สกึและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
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3. ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุม่วา่ “การมีจิตบริการมี
ความส าคญัต่อการเป็นพยาบาลอย่างไร” และ “พฤติกรรมใดบ้างท่ีแสดงถึงการมีจิตบริการของ
พยาบาล” ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมพูดคยุและแสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุ่มใช้
เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) ใสใ่จในสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู 

4. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกส ารวจตนเองเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้แสดงถึงการมีจิต
บริการ คือ การเข้าอกเข้าใจ เอาใจใสใ่นการดแูลผู้ป่วย มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมี
ทกัษะการสื่อสาร ให้สมาชิกกลุม่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถึงพฤติกรรมท่ีตนเองแสดงออกถึงการมี
จิตบริการ จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการยอมรับ
โดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกนัในทางบวก โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไมม่ีการ
ตดัสินความคิดหรือความรู้สกึของบคุคลอ่ืน 

5. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการ
พฤติกรรมจิตบริการ ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมพดูคยุและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น า
กลุม่ใช้เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เพ่ือช่วยสมาชิกกลุม่เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างชดั 
และใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement) เพ่ือให้สมาชิกมีก าลงัใจท่ีจะท าการเปลี่ยนแปลง
ให้ส าเร็จ  

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีพูดคยุกันในกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการ

สรุป (Summarizing) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมความคิด และประเด็นส าคัญในการพูดคยุ
ภายในกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ไปปฏิบัติจริง และผู้น ากลุ่ม
สนบัสนนุให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่ 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
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การประเมินผล 
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้

ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 
2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเมื่อเก่ียวกับความรู้สึกเมื่อแสดง

บทบาทสมมติ การสรุปความส าคัญของการมีจิตบริการต่อการเป็นพยาบาล การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมจิตบริการของสมาชิกกลุ่ม  และแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาพฤติกรรมจิตบริการของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน 
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เอกสารเร่ือง “จติบริการ” 
 
พฤติกรรมจติบริการ ได้แก่ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ความส าคัญของการมีจติบริการของนักศกึษาพยาบาล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

แนวทางในการพัฒนาจติบริการของนักศึกษาพยาบาล

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 10 

 
เร่ือง   ระเบียบวินยั 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. กระดาษเปลา่ 
2. เอกสารเร่ือง “ระเบียบวินยั” 

  3. ปากกา / ดินสอ / ดินสอสี/ ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

ระเบียบวินยั เป็นการท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏิบตัิงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่คงหนกัแน่นไมย่อม
แพ้ตอ่อปุสรรคหรือสิ่งท่ีมากระทบ  

การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง (Reality Therapy) ของ วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) ซึ่งเป็นทฤษฏีท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา มีแนวความคิดวา่บคุคลควบคมุส่ิงท่ีตนกระท า โดย
เน้นท่ีการกระท าท่ีผู้ รับค าปรึกษาเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้าหมายและการเลือก
เป้าหมายโดยเป็นการกระท าและความคิดในปัจจบุนั (Corey, 2012) โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นีใ้ช้กระบวนการท่ีน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP System) ได้แก่ W (Wants) 
คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) การก าหนดทิศทางและการ
กระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคญัของการมีระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาล 
และแนวทางในการพฒันาการมรีะเบียบวินยัของนกัศกึษาพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัของการมีระเบียบวินยัของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาการมีระเบียบวินยั 

 
 



 293 
 

  

ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น

จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) ได้แก่ W (Wants) คือ การส ารวจความต้องการของตนเอง D (Doing and Direction) 
การก าหนดทิศทางและการกระท า E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการใช้อารมณ์ขนั (Use Humor) เทคนิค
การสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) และเทคนิคการ
ให้ข้อเสนอแนะ (Advice Technique) และ เทคนิคสร้างพนัธสญัญา (Commitment) โดยมีขัน้ตอน
ดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุม่แจกกระดาษเปลา่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัวาดภาพในหวัข้อ “ระเบียบวินยั

ของพยาบาล” โดยให้ใช้รูปภาพเป็นสญัลกัษณ์แทนความมีระเบียบวินัยเร่ืองต่างๆ ท่ีพยาบาล
จะต้องมี เช่น ความตรงตอ่เวลาอาจแทนด้วยรูปนาฬิกา ความสะอาดอาจแทนด้วยรูปไม้กวาด การ
แตง่กายอาจแทนด้วยรูปเสือ้ ความรับผิดชอบอาจแทนด้วยรูปหนงัสือ จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่แตล่ะ
คนพูดคยุและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั และผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการใช้อารมณ์ขนั (Use Humor) 
เพ่ือลดความตงึเครียด และสร้างบรรยากาศท่ีดีในกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ระเบียบวินัยส าคญัต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร” 
และ “พฤติกรรมใดบ้างท่ีแสดงถึงการมีระเบียบวินยัของพยาบาล” ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกัน
พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั 

3. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนและพิจารณา
ตนเองโดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “สิ่งใดท่ีคณุต้องการท าเพ่ือพัฒนาการมีระเบียบวินยั และมีวิธีการ
อย่างไร” และให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการสะท้อน
ความคิด (Reflective Thinking) เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้พิจารณาความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง  
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4. ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลงัจากสมาชิกกลุม่ได้ท าการ
ส ารวจความต้องการของตนเองแล้ว ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุ่มอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีก าลงักระท าอยู่ในปัจจุบนั โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “พฤติกรรม
ใดของคณุท่ีเป็นการแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัยบ้าง” โดยผู้น ากลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกกลุม่
พิจารณาพฤติกรรมในปัจจบุนัของตนเองและตระหนกัรู้ถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ และสิ่งท่ีต้องการจะ
พฒันา ให้สมาชิกกลุม่พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  

5. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมิน
ตนเองถึงพฤติกรรมท่ีดีและพฤติกรรมท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดงออกถึงการมี
ระเบียบวินยั โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คณุมีพฤติกรรมใดท่ีดีและมีพฤติกรรมใดบ้างท่ีต้องการจะ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย” โดยผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม
พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  

6. ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยเป็นแผนท่ีชดัเจน และสามารถท าได้จริง โดยถามสมาชิก
กลุม่วา่ “คณุวางแผนท่ีจะแสดงพฤติกรรมการมีระเบียบวินยัได้อย่างไร และคณุมีวิธีในการท าตาม
แผนได้อย่างไร” ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุม่เล่าการวางแผนของตนเองและพดูคยุแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นว่าแผนนัน้มีความเหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือท่ีจะให้ได้แผนท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการน าไปปฎิบัติจริง โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะ (Advice Technique) ว่า
สมาชิกกลุม่จะวางแผนอย่างเป็นระบบได้  

7. ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสร้างพันธสญัญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่วา่ “คณุจะเร่ิมปฏิบตัิตามแผนเมื่อใด และจะท าได้จริงมากน้อยเพียงใด”  

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความส าคญัของการมีระเบียบวินยั

ของนกัศกึษาพยาบาล และแนวทางการพฒันาการมีระเบียบวินยัของนกัศกึษาพยาบาล  
2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน

ครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และผู้น ากลุ่ม
สนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
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การประเมินผล 
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้

ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 
2. ผู้น ากลุม่สงัเกตจากการสรุปความส าคญัของการมีระเบียบวินยัของนกัศกึษาพยาบาล 

และแนวทางในการพฒันาการมรีะเบียบวินยัของนกัศกึษาพยาบาลของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน 
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เอกสารเร่ือง “ระเบียบวินัย” 
 
ระเบียบวนัิยส าคัญต่อวชิาชีพพยาบาลอย่างไร
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แนวทางในการพัฒนาระเบียบวนัิยของนักศกึษาพยาบาล
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 11 

 
เร่ือง   คณุธรรมจริยธรรม 
ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารความรู้เร่ือง “คณุธรรมจริยธรรมของพยาบาล” 
  2. เอกสารเร่ือง “คณุธรรมจริยธรรม” 
  3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

คณุธรรมจริยธรรม เป็นการท่ีนักศึกษาพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ ให้การดแูลผู้ ป่วยด้วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทดัฐานของวิชาชีพพยาบาล 
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลบั  

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl  Rogers) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญั
ต่อบุคคลในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีอิสระ มีคณุค่า มีศกัดิ์ศรี และมีศกัยภาพในการพัฒนาตนเอง 
เอือ้ให้บคุคลเกิดการพฒันาความคิดเก่ียวกบัตนเอง เกิดความรู้สกึมัน่ใจและภมูิใจในตนเอง บรรลุ
ศกัยภาพแห่งตน กล้าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ และมีคา่นิยมทางบวกในทางสร้างสรรค์ อนัจะ
น าไปสูค่วามงอกงามของบคุคลอย่างแท้จริง โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้เทคนิคการถาม 
(Questioning) เ ท ค นิ ค ก า ร ฟั ง อ ย่ า ง ตั ้ง ใ จ  ( Active Listening) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล 
(Psychoeducation) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ  ( Encouragement) แล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ส รุ ป 
(Summarizing) เพ่ือให้นกัศกึษาเห็นถึงความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล 
และแนวทางในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล  
2.เพ่ือให้สมาชิกมีแนวทางในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
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ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยใช้เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening) เทคนิคการให้ข้อมูล (Psychoeducation) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจาก
เ ง่ื อ น ไ ข  (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ 
(Encouragement) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุ่มแต่ละคนว่า 

“คณุธรรมจริยธรรมมีความส าคญัหรือมีความหมายต่อการเป็นพยาบาลอย่างไร” โดยค าถามท่ีใช้
เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้สมาชิกกลุม่พดูคยุและแสดงความคิดเห็น และผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการ
ฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) โดยใส่ใจในสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่มพูด ตอบสนองโดยการประสาน
สายตา น า้เสียง และกระตือรือล้นท่ีจะฟัง  

2. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มส ารวจตนเองและเหตกุารณ์ในการปฎิบตัิการพยาบาลท่ี
แสดงถึงการมีคณุธรรมจริยธรรม จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional 
Positive Regard and Acceptance) เพ่ือสร้างบรรยากาศของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการ
ยอมรับกันและกันในทางบวก จากนัน้ผู้น ากลุ่มแจกเอกสารความรู้เร่ือง “คณุธรรมจริยธรรม” ให้
สมาชิกกลุ่ม และใช้เทคนิคการให้ข้อมลู (Psychoeducation) เพ่ือให้สมาชิกเกิดความตระหนกัรู้
เพ่ิมขึน้ 

3. ผู้น ากลุ่มว่ามีสิ่งใดท่ีอยากจะพัฒนาด้านคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพของตน 
และจะพฒันาได้อย่างไร จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่แตล่ะคนร่วมแบ่งปันพดูคยุและแสดงความคิดเห็น 
โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement) เป็นการเริมแรงผา่นทางการพดู สีหน้า 
แววตา เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เกิดความสบายใจ มีก าลงัใจท่ีจะกระท าให้ส าเร็จ  
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ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

พยาบาล โดยใช้เทคนิคการสรุป (Summarizing) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมความคิด และ
ประเดน็ส าคญัในการพดูคยุกนัภายในกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ใน
ครัง้นี ้ผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3. ผู้น ากลุ่มกลา่วขอบคณุสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้ารับ
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการสรุปถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฎิบตัิการพยาบาลท่ีแสดงถึงการมีคณุธรรมจริยธรรม 
และแนวทางในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาลของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน 
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เอกสารความรู้ เร่ือง “คุณธรรมจริยธรรมของพยาบาล” 
  

คุณธรรมจริยธรรมของพยาบาล หมายถึง การมีความซ่ือสตัย์ ให้การดแูลผู้ป่วยด้วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทดัฐานของวิชาชีพพยาบาล 
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลบั  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของพยาบาล ประกอบด้วย  
1. ความซ่ือสัตย์ พยาบาลปฏิบัติในสิ่งท่ีถกูต้องตามศีลธรรม กฎหมาย จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ความรู้ความสามารถในการดแูลผู้ ป่วย มีการส่งต่อข้อมลูการปฏิบัติการ
พยาบาลท่ีให้กบัผู้ใช้บริการ ตลอดจนผลท่ีเกิดขึน้หลงัให้การพยาบาล ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ใช้บริการท่ี
พยาบาลควรทราบโดยไม่ปกปิด เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดูแล อีกทัง้พยาบาลยังช่วย
ประหยัดให้กับผู้ ใช้บริการโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้ใช้บริการ  

2. การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ วิชาชีพพยาบาลมีมาตรฐานใน
การพยาบาล โยพยาบาลต้องให้การพยาบาลท่ีมีมาตรฐานเดียวกันแก่ผู้ ใช้บริการท่ีมีความ
แตกต่างทางการศึกษา เพศ วยั เศรษฐานะ ความเช่ือ หรือวฒันธรรม โดยเน้นปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทัง้เคารพในคณุคา่ชีวิตและศกัดิ์ศรีของผู้ใช้บริการเท่าเทียมกนั  

3. การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย พยาบาลท าหน้าท่ีปกป้องและพิทกัษ์คณุคา่ความเป็นมนุษย์
ของผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ ใช้บริการท่ีช่วยตนเองไม่ได้ มิให้ใครมาละเมิดสิทธิและความเป็น
สว่นตวัของผู้ใช้บริการ  

4. การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน พยาบาลมีความเป็นวิชาชีพ ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาลกับผู้ ใช้บริการ แม้ในสถานการณ์ปกติหรือในยามวิกฤตท่ีผู้ ใช้บริการ
ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ ใช้บริการ เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการท าประโยชน์ให้บคุคลอ่ืน ถือวา่เป็นการท าความดีอย่างหนึ่ง  

5. การรักษาความลับ พยาบาลทุกคนได้รับการปลกูฝังเร่ืองการรักษาความลับของ
ผู้ ใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ จัดว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง คือ 
พยาบาลต้องสามารถปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรักษาความลบัของผู้ ใช้บริการ ไม่เปิดเผยโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าหน่วยงานจะมีหนังสือเป็นทางการขอข้อมูลโดยตรง ก็ต้องประสานกับ
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องก่อน รวมถึงญาติ สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนหากต้องการข้อมลูของผู้ใช้บริการ 
ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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เอกสารเร่ือง “คุณธรรมจริยธรรม” 
 
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
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แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษาพยาบาล
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การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ท่ี 12 

 
เร่ือง   ปัจฉิมนิเทศ 

ระยะเวลา  60 นาที 

จ านวนสมาชกิ   8 คน 

อุปกรณ์ 1. เอกสารเร่ือง “ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่” 
  2. แบบวดัอตัลกัษณ์แหง่ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
  3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ 
 
แนวคดิส าคัญ (Key Concepts) 

การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 12 หรือการปัจฉิมนิเทศ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยุติกลุ่มเน่ืองจาก
สมาชิกกลุม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ครบตามกระบวนการแล้ว ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ทบทวน
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ภายในกลุ่ม และแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล โดยผู้น ากลุม่
ท าการสนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง (Corey, 2012) 

การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening) เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เทคนิคการถาม 
(Questioning) เ ท ค นิ ค ก า ร ท า ใ ห้ ก ร ะ จ่ า ง  ( Clarifying) แล ะ เ ท ค นิ ค กา ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ 
(Encouragement) เพ่ือให้นักศึกษาได้บอกความรู้สึกและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ เพ่ือให้นกัศกึษาประเมินสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง และ
เพ่ือประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มบอกความรู้สึกและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุม่ 
2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ประเมินและสรุปสิ่งท่ีตนเองได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุม่ และแนวทางในการน าสิ่งท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
3. เพ่ือประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทาง

วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 
 

ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกส ารวจและบอกถึงสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ และ

แลกเปลี่ยนความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในการเข้าร่วมกลุม่ ผู้น ากลุม่ท าการสนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่
น าสิ่งท่ีเ รียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  โดยผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active 
Listening) เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เทคนิคการถาม (Questioning) 
เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) และเทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement)  โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้ 

ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย

การทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วม
กลุม่ท่ีผา่นมา 

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนทบทวนถึงสิ่งท่ีได้ท าตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเข้าร่วม

การให้ค าปรึกษากลุม่จนถึงปัจจบุนั ทัง้ประสบการณ์และความรู้สกึในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนความรู้สึกในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active 
Listening) โดยมีการสื่อสารโดยปราศจากเง่ือนไข เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of 
feeling) เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุม่ได้รับรู้และมีความเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สกึของตนเอง จากนัน้
ให้สมาชิกกลุม่สรุปลงในเอกสารเร่ือง “ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่” 

2. ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนทบทวนถึงสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ ตลอดจนแนวทางในการน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิต และให้สมาชิกร่วมกัน
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แสดงความคิดเห็น โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการถาม (Questioning) เพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมลู เทคนิคการท าให้กระจ่าง (Clarifying) เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจกระจ่างชดั 
จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่สรุปลงในเอกสารเร่ือง “ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่” 

3. ผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement) โดยเสริมแรงผ่านการ
แสดงออกทางด้านค าพูด ลักษณะท่าทาง สีหน้า แววตา และให้สมาชิกกลุ่มบอกกล่าวเพ่ือให้
ก าลงัใจตอ่กนั เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีพลงัท่ีจะน าสิ่งท่ีได้ไปพฒันาตนเองตอ่ไป 

ขัน้สรุป 
1. ผู้น ากลุ่มกล่าวช่ืนชมสมาชิกในความตัง้ใจและการให้ความร่วมมือตลอดการเข้า

รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม และให้ก าลงัใจสมาชิกกลุ่มให้ประสบความส าเร็จในเร่ืองส่วนตัวและ
วิชาชีพดงัท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 

2. ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มตอบแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล (Post-test) 

3. ผู้น ากลุม่กลา่วอ าลาสมาชิกกลุม่ 
 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้
ค าปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ตลอดจนการถามในประเดน็ตา่งๆ ของสมาชิกกลุม่ 

2. ผู้น ากลุม่สงัเกตจากการแลกเปลี่ยนความรู้สกึและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน 

3. ผู้ น ากลุ่มสังเกตจากการสรุปสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และ
แนวทางในการน าสิ่งท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงของสมาชิกกลุม่แตล่ะคน  
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เอกสารเร่ือง “ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม” 
 
นักศึกษารู้สึกอย่างไรในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน

และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

สิ่ งท่ีนักศึกษาได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน

และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพฒันาอัตลักษณ์แห่งตน

และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ทัง้ 12 ครัง้  
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
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ผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าดปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวชิาชีพของนักศึกษาพยาบาล ทัง้ 12 ครัง้ (ข้อมูลเชงิคุณภาพ) 

ข้อมลูในส่วนนีเ้ป็นข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล โดยสรุปทฤษฎี 
เทคนิค กระบวนการต่างๆ และปฎิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มท่ีเกิดขึน้ระหว่างการให้
ค าปรึกษากลุม่ทัง้ 12 ครัง้ 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ
ของนกัศกึษาพยาบาลนี ้ผู้ วิจยัน าองค์ประกอบทัง้หมดมาใช้ในการพฒันา ใช้เวลาด าเนินการกลุ่ม
จ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง สปัดาห์ละ 6 ครัง้ จ านวน 2 สปัดาห์ รวมเวลาการให้ค าปรึกษา
ทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง โดยมีขัน้ตอน 3 ขัน้เ ร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป โดยรูปแบบการให้
ค าปรึกษากลุม่นี ้ผู้ วิจยัใช้น าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่มาใช้ ได้แก่ ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุม่แบบบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Therapy) ใช้เทคนิคการถาม 
(Questioning) เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจาก
เ ง่ื อนไข  (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เ ทค นิคการท า ใ ห้กระจ่าง 
(Clarifying) เทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement) เทคนิคการยืนยันทางบวก (Positive 
Affirmation) เทคนิคการสรุป (Summarizing) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความ
เป็นจริง (Reality Therapy) ใช้เทคนิค WDEP เทคนิคการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) 
เทคนิคการตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) 
เทคนิคสร้างพนัธสญัญา (Commitment) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคล(Transactional Analysis) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพ เทคนิคการ
วิเคราะห์การส่ือสารระหว่างบคุคล เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่
เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ผ่านการ
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ ทฤษฎีและเทคนิคท่ีน ามาใช้ ขัน้ตอน
กระบวนการ กิจกรรมท่ีน ามาใช้ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

การสรุปทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่ง
ตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลทัง้ 12 ครัง้ ผู้ วิจัยท าการศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มของสมาชิก 
และสรุปจากเอกสารท่ีผู้ วิจยัใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่แตล่ะครัง้ น าเสนอเป็นข้อมลูสรุปผลการให้
ค าปรึกษากลุม่ ดงันี ้
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การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจวตัถุประสงค์และความส าคญัของการเข้าร่วม

การให้ค าปรึกษากลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มรับรู้บทบาทและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกลุ่ม การรักษา
ความลบั กระบวนการและระยะเวลาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจนสร้างสมัพันธภาพภายใน
กลุม่ ให้สมาชิกกลุม่ได้รู้จกัคุ้นเคยกนั เกิดความรู้สกึมีสว่นร่วม และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 

1. ขัน้เร่ิมต้น  
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจและตัง้ใจฟังผู้น ากลุ่มชีแ้จงวตัถุประสงค์ ความส าคญัในการ

เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม บทบาทและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกลุ่ม การรักษาความลับ 
ระยะเวลาและกระบวนการในการให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี เมื่อผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มสร้าง
ข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มร่วมกนั สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือล้นและได้สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมาเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มทุกครั ง้อย่างตรงต่อเวลา ไม่ใ ช้
โทรศพัท์มือถือขณะเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ และเร่ืองราวท่ีพดูคยุในกลุม่จะเป็นความลบั 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการฟังผู้น ากลุ่มชีแ้จงเร่ืองต่างๆ และให้ความร่วมมือ

ในการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัเป็นอย่างดี  
2. ขัน้ด าเนินการ  
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกเขียนความความต้องการและความคาดหวงัในการเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล และ
ให้สมาชิกกลุม่แบ่งปันสิ่งท่ีเขียน สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “คิดว่าจะได้รับความรู้เก่ียวกับการพฒันา
ตวัเอง การจดัการกบัอารมณ์ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ” “คาดวา่น่าจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีเราไมรู้่จากเพ่ือนๆ ในกลุ่ม” “อยากรู้ว่าจะสามารถพฒันาตนเองได้
อย่างไรบ้าง” “ต้องการหาแนวทางเก่ียวกบัการจดัการอารมณ์ของตนเอง” จากนัน้ผู้น ากลุม่จึงสรุป
ความต้องการและความคาดหวงัในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ท่ีตรงกันระหว่างสมาชิกกลุ่มกบัผู้น ากลุ่มว่า “สมาชิกกลุ่มมีความต้องการท่ีจะพฒันาอตัลกัษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในด้านต่างๆ และสมาชิกกลุ่มคาดหวังว่าการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มทัง้ 12 ครัง้จะท าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและได้พัฒนาอัตลกัษณ์แห่งตน
และอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล” 
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2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัเป็นอย่างดี โดยสมาชิกสว่น

ใหญ่มีความคาดหวงัวา่ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่จะสามารถท าให้เกิดการพฒันาตนเอง
ในด้านตา่งๆ 

3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงวตัถปุระสงค์ และความส าคญัในการเข้าร่วมกลุม่ว่า “เพ่ือจะ

ได้พฒันาตนเองและพฒันาให้เราเป็นพยาบาลท่ีดี” “เพ่ือจะได้รู้จกัตนเองและแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง” “เพ่ือจะได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้ในกลุ่มไปใช้ในการเรียนและการเป็นพยาบาลในอนาคต” และ
สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมกลุม่วา่ “จะต้องตรงตอ่เวลา ให้ความสนใจ และ
ไมน่ าเร่ืองท่ีคยุกนัในกลุม่ไปเปิดเผย”  

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์ ความส าคญั และข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมกลุม่ สมาชิก

มีความกระตือรือล้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และแสดงออกอย่างมีสว่นร่วมเมื่อผู้น ากลุม่ให้
สมาชิกพดูคยุแลกเปลี่ยนกนั 

 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 2 การรู้จักตนเอง  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจตนเองและรู้จักตนเองได้อย่างชดัเจน โดยมี
การรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงทัง้ด้านบวกและด้านลบ และสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา
ตนเอง  

1. ขัน้เร่ิมต้น  
ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่สร้างบรรยากาศในการให้ค าปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคยุ สมาชิกมีการพูดคยุอย่างเป็นกนัเองมากขึน้ และเมื่อผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกกลุม่
ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีได้สร้างร่วมกนั ซึ่งสมาชิกสรุปว่า “ต้องเข้า
ร่วมกลุม่ตรงตอ่เวลา "ไมใ่ช้โทรศพัท์มือถือ และรักษาความลบัภายในกลุม่” 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุม่มีท่าทีผอ่นคลายและเปิดเผย แสดงความกระตือรือล้นท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มมาก

ขึน้  
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2. ขัน้ด าเนินการ  
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแบ่งปันและพดูคยุเก่ียวกบัความคิดความรู้สกึตอ่ตนเอง ลกัษณะนิสยั

ด้านบวกและด้านลบ สมาชิกกลา่ววา่ “เป็นคนเอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่มีน า้ใจ ให้เกียรติผู้ อ่ืน” “ตนเองเป็น
คนใจร้อนหงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตวัเอง” “เป็นคนพูดน้อยไม่คอ่ยพูด” “ไม่มัน่ใจในตวัเอง ขีอ้าย” 
โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ และเทคนิคการยอมรับโดยปราศจาก
เง่ือนไข เพ่ือให้สมาชิกยอมรับซึ่งกนัและกนั ไมม่ีการตดัสินความคิดหรือความรู้สกึของบคุคลอ่ืน 

ผู้ น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่าผู้ อ่ืนรับรู้ว่าตนเป็นคนอย่างไร และให้สมาชิกคนอ่ืนๆ 
สะท้อนถึงเพ่ือนสมาชิกท่ีก าลงับอกเลา่การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง เพ่ือให้สมาชิกได้เห็นเงาสะท้อนของ
ตนเองผา่นการรับรู้ของผู้ อ่ืน สมาชิกกลา่ววา่ “สิ่งท่ีเพ่ือนบอกก็ตรงกบัท่ีคิดเก่ียวกบัตวัเอง” “เพ่ือน
บอกวา่เหมือนภายนอกหนเูป็นคนร่าเริงสนกุสนานแตจ่ริงๆ แล้วหนไูมค่อ่ยมัน่ใจในตวัเอง” 

ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่วา่มีส่ิงใดบ้างท่ีอยากจะพฒันาเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง สมาชิก
กล่าวว่า “อยากรู้จกัจดัการกับอารมณ์ของตนเอง” “อยากใจเย็นลง” “อยากเปลี่ยนแปลงเร่ืองการ
พดูเพราะเป็นคนพดูน้อย” “อยากปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนๆ ได้มากขึน้” โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการให้
ก าลงัใจ ผา่นทางการพดู สีหน้า แววตา และเทคนิคการยืนยนัทางบวก เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เช่ือมัน่
วา่สามารถพฒันาตนเองได้ 

2.2 ข้อสังเกต  
เมื่อผู้น ากลุ่มให้สมาชิกพูดคยุเก่ียวกับความคิดความรู้สึกต่อตนเอง ลกัษณะนิสยัของ

ตนเอง สมาชิกบางคนจะพูดถึงแต่ลกัษณะนิสยัท่ีเป็นด้านลบ จนเมื่อผู้น ากลุ่มให้เพ่ือนสมาชิก
สะท้อนถึงตวัเขา สิ่งท่ีเพ่ือนสมาชิกสะท้อนนัน้เป็นลกัษณะอ่ืนๆ รวมถึงลกัษณะด้านบวก สมาชิก
จึงได้รับรู้ตนเองได้ครบทกุด้านมากขึน้ และเมื่อผู้น ากลุม่ถามถึงสิ่งท่ีสมาชิกอยากพฒันา สมาชิกมี
ความกระตือรือล้นท่ีอยากจะพฒันาลกัษณะด้านลบของตนเอง 

3. ขัน้สรุป  
ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีพูดคยุกนัในกลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่มบอกถึง

สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ จากนัน้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้
สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีพดูคยุกนัในกลุ่ม สมาชิกกล่าวว่า “เราได้พูดคยุเก่ียวกบั

ตวัเองและเพ่ือน ในเร่ืองนิสยั และข้อดีข้อเสียต่างๆ ทุกคนมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ถ้าเรารู้จักตวัเอง
ยอมรับตนเอง ปรับปรุงแก้ไขข้อเสียท่ีมีก็จะสามารถพฒันาตวัเองได้”  
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สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้สมาชิก
กลา่ววา่ “ได้ใช้เวลาส ารวจและทบทวนตวัเอง ได้รู้จกัตวัเองมากขึน้” “ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตวัเองจะ
ได้น าไปปรับปรุงแก้ไข” “รู้สึกดีท่ีได้ฟังเพ่ือนพูดเก่ียวกบัตวัเรา เพราะว่าเวลาปกติก็คงยากท่ีจะมี
ใครมาบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร” จากนัน้ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเองทัง้คณุลกัษณะด้านบวกและด้านลบ ได้รับรู้ตนเองมากขึน้

จากการสะท้อนของเพ่ือนสมาชิก และบอกสิ่งท่ีตนเองต้องการพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองได้ 
บรรยากาศภายในกลุม่สมาชิกกลุม่ให้ความไว้วางใจและเปิดเผยกนัมากขึน้  

 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 3 ความเป็นตัวของตัวเอง  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจและพิจารณาตนเองในด้านความเป็นตัวของ
ตวัเอง และมีการพฒันาตนเองในด้านความเป็นตวัของตวัเอง 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อนหน้าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สมาชิกกลา่งถึงการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ก่อนหน้าวา่ “ครัง้ท่ี
แล้วพูดคยุเก่ียวกับตนเอง ท าให้รู้จักตนเองมากขึน้”  “พยายามน าข้อเสียของตวัเองไปปรับปรุง 
ข้อดีก็ท าตอ่ไปท าให้ดีขึน้” 

สมาชิกกลุ่มทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีได้สร้างร่วมกัน  
สมาชิกกลา่ววา่ “การตรงตอ่เวลา การไมใ่ช้โทรศพัท์ และการรักษาความลบั” 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกมีความกระตือรือล้นและความตัง้ใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ สมาชิก

ให้ความร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี 
2. ขัน้ด าเนินการ  
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเขียนพฤติกรรมท่ีตนเองมกัจะท าในสถานการณ์ต่างๆ และให้

สมาชิกพดูคยุแลกเปลี่ยนกนั สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “เมื่อต้องท างานกลุ่มมกัจะช่วยเพ่ือนหาข้อมลู
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แต่ไม่ออกไปน าเสนอ” “เมื่อมีข้อสงสยัในวิชาท่ีเรียนจะให้เพ่ือนถามให้หรือรอให้เพ่ือนคนอ่ืนถาม
อาจารย์ก่อน” “เมื่อมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมจะเข้าร่วมบ้างเป็นบางครัง้” 

ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า คนท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองเป็นอย่างไร และพฤติกรรม
ใดบ้างท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง สมาชิกกลุม่กล่าววา่ “คนท่ีมีความเป็นตวัเองน่าจะ
คิดและตดัสินใจได้ด้วยตวัเอง” “เป็นคนกล้าคิดกล้าท ามัน่ใจในตวัเอง” “กล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง” 
โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจเมื่อสมาชิกแตล่ะคนร่วมพดูคยุ  

ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มส ารวจตนเองเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้แสดงความเป็นตวั
ของตวัเอง สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “เมื่อเพ่ือชวนไปเท่ียวเราไมอ่ยากไปก็กล้าท่ีจะปฏิเสธเพ่ือน” “เวลา
ท ารายงานกลุ่มจะเสนอความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้อง” “เลือกสถานท่ีฝึกงานโดย
ตดัสินใจเองไม่ตามเพ่ือน” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข โดยท่ีสมาชิกใน
กลุม่จะไมม่ีการตดัสินความคิดหรือความรู้สกึของบคุคลอ่ืน  

ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่วา่มีส่ิงใดบ้างท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาการแสดงออก
ในด้านความเป็นตัวของตัวเอง สมาชิกกล่าวว่า “อยากปรับปรุงเร่ืองการปฏิเสธคนอ่ืนบ้าง ไม่
ตามใจคนอ่ืนทกุอย่างตนบางครัง้ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง” “อยากพฒันาตนเองให้กล้าแสดงออก เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึน้” “อยากเปลี่ยนแปลงคือกล้าท่ีจะสอบถามอาจารย์ในห้องเรียนให้มาก
ขึน้” โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการท าให้กระจ่าง เพ่ือช่วยสมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่าง
ชัด และใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจท่ีจะกระท าการเปลี่ยนแปลงให้
ส าเร็จ 

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกให้ความไว้วางใจกันในกลุ่ม บรรยากาศการพูดคยุแลกเปลี่ยนจึงเป็นไปอย่าง

เปิดเผย สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือล้นท่ีจะแบ่งบนัพูดคยุ ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเมื่อสมาชิกคนอ่ืนเป็นผู้พดู 

3. ขัน้สรุป  
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีพดูคยุกนัในกลุม่ สมาชิกร่วมกนัสรุปวา่ “คนท่ี

มีความเป็นตวัของตวัเองก็คือกล้าแสดงออก กล้าท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เช่น เมื่อมีข้อสงสยัในห้องเรียน
ก็กล้าท่ีจะถามอาจารย์ กล้าท่ีจะปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชวนท าสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง แล้วก็กล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็นเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ” 

ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้
สมาชิกกลา่ววา่ “ได้ทบทวนตวัเองวา่บางครัง้เรายังไม่คอ่ยมีความกล้าท่ีจะแสดงความเป็นตัวของ
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ตวัเองออกมา” “ได้รู้ถึงสิ่งท่ียงัต้องพัฒนาเช่นการแสดงความคิดเห็นเมื่อท างานกลุ่ม” “ท าให้รู้วา่
ต้องรู้จักปฏิเสธคนอ่ืนบ้าง” จากนัน้ผู้น ากลุม่สนบัสนนุส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไป
ปฏิบตัิจริง 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกทุกคนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกลุ่ม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ

แลกเปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกบัการแสดงความเป็นตวัของตวัเอง
อย่างเปิดเผยและสมาชิกคนอ่ืนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการตดัสินกัน สมาชิกสามารถ
สรุปแนวทางการพฒันาความเป็นตวัของตวัเองของตนเองได้ 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 4 วุฒภิาวะทางอารมณ์  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเอง และเพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ประเมินตนเองและมีทกัษะในการพฒันาวฒุิภาวะ
ทางอารมณ์ของตน 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น

จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้ น ากลุ่มกล่าวทักทาย พูดคุยเก่ียวกับผลของการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “ได้น าไปใช้คือวางแผนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัมากขึน้” 
“เมื่อเพ่ือนชวนไปเท่ียวหนไูมอ่ยากไปหนกู็กล้าท่ีจะปฏิเสธคะ่” 

เมื่อผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีได้
สร้างร่วมกนั สมาชิกสามารถทบทวนได้อย่างถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกให้มีความกระตือรือล้นและตัง้ในในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่เป็นอย่างดี 

สมาชิกได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้จากครัง้ก่อนหน้าไปปฏิบตัิ 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแสดงพฤติกรรมตาม

อารมณ์ของตนเอง สมาชิกกล่าวว่า “หนูเป็นคนอารมณ์ร้อน เคยท่ีโทรศพัท์หนใูช้ไมไ่ด้หนกู็เขวีย้ง
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ทิง้เลยค่ะ เพราะมนัไม่ได้ดงัใจ” “ผมเป็นคนอารมณ์ร้อน ชอบใช้อารมณ์ ชอบใช้ก าลงั บางทีถ้า
เคลียร์กนัไมไ่ด้ก็ท้าตอ่ยกนัเลย มนัอารมณ์ขึน้ตอนนัน้ไมรู้่จะแก้ปัญหายงัไง” 

จากนัน้ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า การมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ หรือการรู้จักควบคุม
อารมณ์ของตนเองมีความส าคัญอย่างไร สมาชิกกล่าวว่า “เราต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม
เพราะฉะนัน้เวลาท่ีเราโกรธหรือไม่พอใจอะไรเราก็จะต้องรู้สึกควบคุมอารมณ์ตนเอง” “อย่าง
พยาบาลเราจะต้องดแูลคนไข้ก็จะต้องควบคุมอารมณ์ต่างๆ ให้ใจเย็นไม่หงุดหงิดง่าย” “ถ้าไม่
ควบคมุอารมณ์ก็จะท าให้เกิดปัญหาตามมา” 

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนและพิจารณาตนเอง 
โดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “คณุมีความต้องการและความคาดหวงัในการพฒันาวฒุิภาวะทางอารมณ์
ของตนเองอย่างไร” สมาชิกกลา่ววา่ “อยากใจเย็นขึน้ ไมห่งดุหงิด โมโหง่าย” “เวลาโมโหก็อยากท่ี
จะสงบสติอารมณ์ของตวัเองให้ได้และไมไ่ปหงดุหงิดใส่คนอ่ืน” “เวลาโกรธก็อยากจะให้มีสติมาก
ขึน้” โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการสะท้อนความคิดและการตรววจสอบการรับรู้ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้
รับรู้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการอย่างแท้จริง   

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ท่ีไม่เป็นดงัใจคิดหรือเมื่อเกิดปัญหา คณุมีการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมอย่างไร” 
สมาชิกกล่าวว่า “เมื่อไม่พอใจก็จะชักสีหน้า เวลาโมโหบางทีก็ร้องไห้” “เวลาไม่พอใจบางทีก็
หงดุหงิดใสค่นอ่ืน” “เวลาโมโหก็จะพดูไมด่ีพดูเสียงแขง็” จากนัน้ผู้น ากลุม่สนบัสนนุให้สมาชิกกลุ่ม
พิจารณาพฤติกรรมในปัจจบุนัของตนเองและตระหนกัรู้ถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ และสิ่งท่ีต้องการจะ
พฒันา  

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเอง
ถึงพฤติกรรมท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองต้องการจะพฒันาเพ่ือให้เป็นผู้มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ สมาชิกกลุม่
กลา่ววา่ “บางทีโมโหเพ่ือนก็จะอยู่น่ิงๆ ฟังเพงผอ่นคลาย” “พยายามตัง้สติ แล้วก็อยู่เงียบๆ ทบทวน
ตวัเอง” “พยายามไมค่ิดเร่ืองท่ีเกิดขึน้”   

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนส าหรับการพัฒนา
พฤติกรรมด้วยตนเอง สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “ฟังคนรอบข้างมากขึน้ ใจเย็นมากขึน้ หดัฟังเหตผุลให้
มากๆ” “พยายามใจเย็นขึน้ตัง้สติมากขึน้” “อยู่น่ิงๆ อยู่กบัตวัเอง รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน” ผู้น ากลุม่
กระตุ้นให้สมาชิกกลุม่สร้างพนัธสญัญา ในการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือ
ความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิกกลุม่ 

 



 315 
 

  

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกให้ความไว้วางใจและพูดคยุแลกปลี่ยนกันอย่างเปิดเผยโดยไม่มีการตดัสินกัน 

สมาชิกมีความกระตือรือล้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเก่ียวกับการมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ว่า “คนท่ีมีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์คือคนท่ีรู้จกัควบคมุอารมณ์ของตนเองเวลาท่ีเกิดสถานการณ์ตา่งๆ ก็จะแสดงออกอย่าง
เหมาะสม“ 

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้
ทบทวนเก่ียวกับอารมณ์ของตวัเองมากขึน้ได้รู้ว่าอารมณ์เราเป็นยังไง” “ได้วางแผนจัดการกับ
อารมณ์ของตวัเอง” “ท าให้อยากฝึกควบคมุอารมณ์ตวัเองให้เป็นคนท่ีใจเย็นขึน้” จากนัน้ผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุ่มจะ
ปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุม่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่เป็น

อย่างดี สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือล้นท่ีจะแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสามารถ
ประเมินเก่ียวกบัอารมณ์ของตนเองได้ และสามารถวางแผนในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาให้เป็น
ผู้มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ได้ 
 

การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครั้งท่ี 5 สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจและเข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง และ
เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เข้าใจรูปแบบของการส่ือสารอย่างเหมาะสม 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ

ระหวา่งบคุคล (Transactional Analysis) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบั
ผลของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อนหน้าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สกึอย่างไร เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สมาชิกกล่าวว่า “เวลาโกรธหรือโมโหก็พยายามมีสติให้มากขึน้” 
“พยายามใช้เหตผุลมากกวา่อารมณ์” 
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จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั สมาชิกกลุม่สามารถทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุม่กระตือรือล้นและให้ความสนใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ สมาชิก

กลุม่สามารถน าสิ่งท่ีเรียนรู้ในครัง้ก่อนหน้าไปปฎิบตัิ 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้ น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มถึงการแสดงออกท่ีเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน 

สมาชิกกล่าวว่า “พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน รักษาน า้ใจผู้ อ่ืน” “มีมนุษยสมัพันธ์และความจริงใจ” 
และผู้น ากลุ่มถามสมาชิกลุ่มถึงการแสดงออกท่ีท าลายสมัพนัธภาพ สมาชิกกล่าวว่า “ บางทีพูด
ตรงเกินไป ท าให้เพ่ือนไมช่อบ”  

ผู้น ากลุม่อธิบายความรู้เร่ืองโครงสร้างบุคลิกภาพ และผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่แต่ละ
คนส ารวจและวิเคราะห์โครงสร้างบคุลิกภาพของตนเอง 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะความเป็นเดก็ (C: 
Child) พฤติกรรมท่ีแสดงออก สมาชิกกลา่ววา่ “ดีใจกระโดดโลดเต้นเวลาได้ของท่ีอยากได้” “ร่าเริง 
พูดจาไร้สาระ” “ร้องไห้ อยากได้อะไรต้องได้” ลกัษณะความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) พฤติกรรมท่ี
แสดงออก สมาชิกกลา่ววา่ “จกุจิก จู้ จี ้ขีบ้่น” “ชอบปกป้องเพ่ือนเวลาเพ่ือนมีเร่ือง” “ช่วยเหลือเวลา
เพ่ือนมีปัญหา” ลกัษณะความเป็นผู้ ใหญ่ (A: Adult) พฤติกรรมท่ีแสดงออก สมาชิกกล่าวว่า “มี
ความรับผิดชอบ เวลาอาจารย์ให้สง่งานต้องเสร็จทนัสง่” “ใช้เหตผุลแก้ปัญหา” 

ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่ถึงการส่ือสารท่ีเป็นการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน สมาชิกกลุม่
กลา่ววา่ "ส่ือสารอย่างเหมาะสมอย่างกบัเพ่ือนก็จะต้องรักษาน า้ใจ” “พดูจาสภุาพมีความเป็นมิตร” 
และการสื่อสารท่ีท าลายสมัพันธภาพ สมาชิกกล่าววา่ “พูดตรงเกินไปไม่รักษาน า้ใจเพ่ือน” “ชอบ
บ่น ดา่วา่ พดูไมเ่ข้าห”ู 

ผู้น ากลุ่มอธิบายความรู้เร่ืองการสื่อสารระหว่างบุคคล 3 และให้สมาชิกกลุ่มแสดง
บทบาทสมมติการสื่อสาร 3 แบบ คือ การสื่อสารท่ีสอดคล้อง การสื่อสารท่ีขดัแย้ง และการสื่อสาร
แบบซ่อนเร้น และให้สมาชิกเล่าถึงความรู้สึกท่ีได้รับจากการสื่อสารทัง้ 3 แบบ การสื่อสารท่ี
สอดคล้อง สมาชิกกล่าวว่า “เวลาสื่อสารแล้วรู้สึกว่าตรงไปตรงมาได้ค าตอบท่ีชัดเจน” “เป็นไปใน
ในทางเดียวกนัไมข่ดัแย้งกนัคยุกนัตอ่ได้เร่ือยๆ” การสื่อสารท่ีขดัแย้ง สมาชิกกลา่ววา่ “รู้สกึวา่ขดัหู 
ไมไ่ด้ค าตอบท่ีต้องการ” “เหมือนชวนหาเร่ืองทะเลาะ ท าให้ไมอ่ยากคยุด้วย” การสื่อสารแบบซ่อน
เร้น สมาชิกกลา่ววา่ “รู้สกึวา่ผู้พดูไมจ่ริงใจ” “มีอะไรแอบแฝงเหมือนปากไมต่รงกบัใจ” และสมาชิก
สรุปวา่การสื่อสารท่ีสอดคล้องกนัช่วยสง่เสริมให้เกิดสมัพนัธภาพแก่ผู้ อ่ืนมากท่ีสดุ 
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2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกให้ความสนใจและให้เข้าร่วมมือในการพูดคยุแลกเปลี่ยนและการท ากิจกรรม 

สมาชิกกระตือรือล้นในการแสดงบทบาทสมมติ และการแสดงบทบาทเป็นผู้สื่อสารทัง้ 3 แบบ ท า
ให้สมาชิกได้ตระหนกัถึงความรู้สกึของผู้พดูและผู้ฟังจากการส่ือสารทัง้ 3 แบบดงักลา่ว 

3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงการแสดงออกและการสื่อสารท่ีเหมาะสม ท่ีช่วยส่งเสริม

สมัพันธภาพกับผู้ อ่ืนว่า “ต้องสื่อสารอย่างสอดคล้องตรงไปตรงมา จะท าให้การสนทนาเป็นไป
อย่างราบร่ืน และผู้ฟังก็ได้ค าตอบท่ีต้องการอย่างชดัเจน”  

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้รู้จัก
วิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวเอง” “ได้ลองสื่อสารทัง้ 3 แบบท าให้เข้าใจว่าควรสื่อสารยังไงให้
เหมาะสม” และผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุม่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนกนัในกลุ่ม สมาชิกทกุ

คนกระตือรือล้นในการท ากิจกรรม สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ และ
สามารถสรุปถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลทัง้ 3 แบบได้ และสามารถบอกถึงการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมท่ีช่วยสง่เสริมสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 6 การตัง้เป้าหมายในชีวติ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจความต้องการและตัง้เป้าหมายของตนเอง
อย่างชดัเจน และเพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ประเมินตนเองและวางแผนเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายของตนเองได้ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น

จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้ น ากลุ่มกล่าวทักทาย พูดคุยเก่ียวกับผลของการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
สมาชิกกล่าวว่า “ได้รู้ถึงการสื่อสารอย่างเหมาะสม” “ได้ปรับปรุงการสื่อสารให้สอดคล้องกนัเวลา
สื่อสารกบัผู้ อ่ืน” 
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จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง คือ การตรงตอ่เวลา การไมใ่ช้โทรศพัท์ 
และการรักษาความลบั 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกให้ความสนใจและกระตือรือล้นในการเข้าร่วมกลุ่ม สมาชิกสามาถน าสิ่งท่ีเรียนรู้

ในครัง้ก่อนหน้าเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้สมาชิกกลุ่มส ารวจความต้องการของตนเอง 

โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คุณมีความต้องการและความคาดหวังเก่ียวกับเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองอย่างไร” สมาชิกกลา่ววา่ “ อยากเป็นพยาบาลท่ีดีในอนาคต มีเงินสง่เลีย้งดพู่อแม่” “อยาก
เรียนให้จบภายใน 4 ปี และสอบใบประกอบวิชาชีพผา่น” “อยากเรียนตอ่พยาบาลดมยา” ผู้น ากลุม่
ใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด และการตรววจสอบการรับรู้ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้รับรู้ในสิ่งท่ี
ตนเองต้องการอย่างแท้จริง 

ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม โดย
ถามสมาชิกกลุ่มว่า “ตอนนีค้ณุก าลงัท าอะไรท่ีเป็นการช่วยให้สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองได้บ้าง” สมาชิกกลุ่มกล่าววา่ “ก าลงัตัง้ใจเรียนให้จบเพ่ือจะได้มีงานท าได้เป็นพยาบาลท่ีดี
และเลีย้งดพู่อแมไ่ด้” “ตัง้ใจเรียน ขยนัอา่นหนงัสือ” “ตัง้ใจเรียนให้จบ ตัง้ใจท างานเก็บเงินเรียนตอ่” 

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเอง
ถึงการกระท าท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถไปสูเ่ป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองได้ โดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “คณุมีการกระท าใดท่ีดีและมีส่ิงใดบ้างท่ีต้องการจะเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง” สมาชิกกลุม่กล่าวว่า “เป็นคนรักครอบครัวและ
ตัง้ใจเรียนเท่าท่ีจะท าได้” “ตัง้ใจเรียนแต่ยังไม่พอต้องตัง้ใจและขยนัอ่านหยงัสือให้มากกว่าเดิม” 
“ตอนนีก้็ตัง้ใจเรียน เรียนจบจะท าวานเก็บเวินเรียนตอ่เอง” 

ผู้ น ากลุ่มด า เนินการขัน้  P (Plan) ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยเป็นแผนท่ีง่าย ยั่งยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิก
กลุ่มว่า “คณุวางแผนท่ีจะสามารถไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างไร” “ตัง้ใจเรียนให้
จบ หางานให้ได้เร็วเพ่ือท่ีจะเก็บเงินและสร้างอนาคตตอ่” “ตัง้ใจเรียนให้จบ เก็บเงิน และสมคัรเรียน
ต่อพยาบาลดมยา” จากนัน้ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสร้างพันธสญัญาในการปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิกกลุม่ 
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2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกให้ความสนใจและกระตือรือล้นท่ีจะพดูคยุแลกเปลี่ยนกนั โดยสมาชิกสว่นใหญ่มี

เป้าหมายในชีวิตท่ีคล้ายคลึงกันคือการประสบความส าเร็จในการเรียนและการเป็นพยาบาล
วิชาชีพในอนาคต  

3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการตัง้เป้าหมายในชีวิตวา่ “การตัง้เป้าหมายในชีวิตก็คือ

การท่ีเราส ารวจตนเองว่าเราต้องการอะไร ต้องการท่ีจะเป็นยังไงในอนาคต จากนัน้ก็ต้องประเมิน
ตนเองว่าสิ่งท่ีท าอยู่ปัจจบุนัมีส่ิงใดท่ีจะต้องพัฒนาเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย เราก็จะต้องวางแผนใน
การพฒันาสว่นนัน้ แล้วก็ต้องลงมือท าให้ส าเร็จ” 

สมาชิกกลุม่บอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีว้า่ “ได้ส ารวจ
ตวัเองเก่ียวกบัเป้าหมายในชีวิตท่ีต้องการอย่างแท้จริง ได้ประเมินวา่เราได้พยายามมากพอกรือยัง 
และได้วางแผนเพ่ือพฒันาตนเองให้ถึงเป้าหมาย” จากนัน้ผู้น ากลุม่สง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง และสนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุม่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนภายในกลุม่เป็นอย่างดี 

จากการพูดคุยกันในกลุ่มสมาชิกกลุ่มสามารถส ารวจความต้องการของตนเอง สามารถ
ตัง้เป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ และสามารถประเมินตนเองและวางแผนเป็นแนวทางท่ีจะไปสู่
เป้าหมายได้ 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครั้งท่ี 7 ความรู้และทักษะทาง
วชิาชีพ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัของความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของ
นกัศกึษาพยาบาล และเพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น

จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้ น ากลุ่มกล่าวทักทาย พูดคุยเก่ียวกับผลของการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
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สมาชิกกลา่ววา่ “เมือ่เรามีเป้าหมายในชีวิตท่ีชดัเจนก็พยายามพฒันาตวัเองเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย
นัน้” “ก็รู้ว่าเราต้องตัง้ใจเรียนให้มากขึน้นะ ต้องอ่านหนังสือทบทวนให้มากขึน้ เพ่ือเป้าหมายใน
อนาคตทท่ีตัง้ไว้” 

จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั สมาชิกกลุม่สามารถทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือล้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และให้ความ

ร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนั สมาชิกสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรู้ในครัง้ก่อนหน้าไปปฏิบตัิ 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงความรู้และทักษะทางวิชาชีพท่ีพยาบาลต้องมี 

สมาชิกสรุปร่วมกนัวา่ “พยาบาลจะต้องมีความรู้ในเร่ืองโรค เร่ืองยา เร่ืองทฤษฎีในการปฎิบตัิ กาย
วิภาค” “พยาบาลจะต้องมีทกัษะ คือ suction(ดดูเสมหะ)ได้ ฉีดยาเป็น ค านวณยาเป็น จัดยาเป็น 
dressing(ล้างแผล ท าแผล) ใสส่ายNG(สายให้อาหารทางจมกู) ใสส่ายสวนปัสสาวะ เจาะIV(แทง
น า้เกลือเข้าเส้นเลือดด า) เจาะเลือดได้”  

ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพพยาบาลมี
ความส าคญัอย่างไร” จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมกันพูดคยุ สมาชิกกล่าวว่า” พยาบาล
จ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพราะจะมีผลต่อการให้การพยาบาลแก่ผู้ ป่วย การมี
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพก็จะท าให้พยาบาลมั่นใจมากขึน้ในการปฏิบัติการพยาบาล” 
“พยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพมากกวา่อาชีพอ่ืนทัว่ไปเพราะพยาบาลต้อง
ท างานกบัชีวิตคน การปฏิบตัิใดๆ จะต้องมีความถกูต้องไมใ่ห้คนไข้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอนัตราย” 

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า มีความต้องการในการ
พฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างไร สมาชิกกลา่ววา่ “ผมไมเ่ก่งวิชาadult เพราะ
โรคมนัเยอะบางทีก็สบัสน” “อยากพฒันาทกัษะการแทงIV คา่เขม็ไว้เพ่ือให้เลือดให้น า้เกลือ ทีนีม้นั
แทงยาก คนไข้ท่ีดูดบุหร่ีมาเยอะๆ คนไข้ท่ีเป็นมะเร็ว ท าคีโมจะเส้นแตกง่าย เวลาเจาะเราไม่
ช านาญก็จะท าให้เส้นแตก คนไข้จะเจ็บตวัหลายที” “อยากพัฒนาทกัษะการsuction เพราะคนไข้
บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ ปัดสาย ไม่อ้าปาก ให้ไอก็ไม่ยอมไอ” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการสะท้อน
ความคิด และการตรววจสอบการรับรู้ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตนเอง 
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ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction) ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า ปัจุบัน
ก าลังท าอะไรท่ีเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเองบ้าง 
สมาชิกกลา่ววา่ “ก็พยายามอา่นหนงัสือทบทวนให้มากขึน้ บางทีก็ให้เพ่ือนช่วยติวให้” “ก็พยาบาล
ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ โดยดพ่ีูพยาบาลเป็นต้นแบบ ให้พ่ีเค้าช่วยสอนให้ค าแนะน า” “อย่างตอนsuction 
ถ้าคนไข้ไมใ่ห้ความร่วมมือก็จะเคาะปอด ท าตามวิธีการท่ีเรียนมา ก็ได้ผลอยู่คะ่” 

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเอง
ถึงการกระท าท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถไปสูก่ารพฒันาความรู้และ
ทกัษะทางวิชาชีพของตนเอง สมาชิกกลา่ววา่ “สิ่งท่ีดีคือเรารู้วา่เราไมเ่ก่งเร่ืองนีน้่ะ ก็ต้องพยายาม
ตัง้ใจในห้องเรียนให้มากขึน้ อา่นทบทวนให้มากขึน้” “ทกัษะท่ีไมถ่นดัหนกู็จะต้องฝึกท าบ่อยๆ ต้อง
ศกึษาจากหนงัสือ และเวลาท่ีพ่ีพยาบาลสอนจะต้องตัง้ใจให้มากขึน้คะ่” 

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผนในการพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพพยาบาล สมาชิกกล่าวว่า “ก็ต้องตัง้ใจเรียน ทบทวนจากหนงัสือเยอะๆ ไม่
เข้าใจก็ถามอาจารย์ ถ้าตอนฝึกเราได้เจอคนไข้จริงก็จะย่ิงจ าได้แมน่” “ต้องฝึกปฏิบัติเยอะๆ และ
ต้องท าบ่อยๆ โดยเฉพาะสิ่งท่ีเราไมถ่นดั” “ต้องฝึกท าบ่อยๆ และรู้จักการสื่อสารกบัคนไข้ให้คนไข้
เข้าใจว่าถ้าไม่ท าจะเป็นอนัตรายต่อตวัเขา” ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสร้างพนัธสญัญาใน
การปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลงมือกระท าของสมาชิก 

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกให้ความร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดีมาก บางครัง้สมาชิกแย่งกัน

พดู ผู้น ากลุม่จึงต้องขอให้สมาชิกพดูคยุทีละคน  
3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลวา่ 

“การมีความรู้และทักษะส าคญัต่อวิชาชีพพยาบาล เพราะต้องปฏิบัติเก่ียวข้องกับชีวิตคน การ
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนกัศึกษาพยาบาล ท าได้โดยตัง้ใจเรียนเมื่ออาจารย์สอน
ในห้อง อ่านหนังสือทบทวนให้มากๆ และเมื่อขึน้ฝึกปฏิบจิัจะต้องให้ความใส่ใจในสิ่งท่ีพ่ีพยาบาล
สอน ต้องฝึกลงมือปฏิบตัิบ่อยๆ” 

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้
ทบทวนตวัเองถึงความรู้และทักษะของพยาบาลท่ียังขาดอยู่ ” “ได้รู้ว่าจะต้องพัฒนาความรู้และ
ทกัษะทางวิชาชีพพยาบาลอีกมาก เร่ิมจากต้องตัง้ใจตัง้แตต่อนเรียน และตอนฝึกปฏิบตัิ” ผู้น ากลุม่



 322 
 

  

สง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง และสนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่
จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุม่ สมาชิกพดูคยุ

แลกเปลี่ยนกนัในกลุม่อย่างกระตือรือล้น สมาชิกสามารถสรุปความส าคญัและแนวทางการพฒันา
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาลได้ 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 8 จติอาสา  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสาของนักศึกษา
พยาบาล และเพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาจิตอาสา 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อนหน้าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง “สมาชิกกลา่ววา่ “จากครัง้ก่อนหน้าท าให้ตระหนกัวา่เราจะเป็นพยาบาล
เราต้องมีความรู้อย่างลกึซึง้ และต้องปฏิบตัิกบัคนไข้ได้อย่างถกูต้อง” “รู้สกึวา่จะต้องพฒันาความรู้
ของตวัเองให้มากขึน้ ต้องตัง้ใจทัง้ในห้องเรียนและการฝึกปฏิบตัิ” 

จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั สมาชิกกลุม่สามารถทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นอย่างดี จากการเข้า

ร่วมกลุม่ครัง้ก่อนหน้าท าให้สมาชิกกลุม่ตระหนกัถึงบทบาทการเป็นพยาบาลของตนเอง 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกดคูลิปวีดีโอเร่ือง “จิตอาสา” สมาชิกร่วมพดูคยุเก่ียวกบัพฤติกรรมจิต

อาสาของบคุคลในคลิปวีดีโอว่า “ผู้ชายในคลิปเค้าช่วยเหลือคนอ่ืนโดยไมค่ิดถึงตวัเอง และไมห่วงั
สิง่ตอบแทนเลย”  “การท าเพ่ือผู้ อ่ืนท าให้รู้สกึมีความสขุและอ่ิมใจ” “ถ้ามีคนแบบนีเ้ยอะๆ สงัคมเรา
น่ามีจะมีความสขุขึน้” 
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ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม ถามสมาชิกกลุ่มว่า “การมีจิตอาสามีความส าคัญหรือมี
ความหมายต่อชีวิตการเป็นพยาบาลอย่างไร” สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “ส าคญัมาก เพราะวิชาชีพ
พยาบาลต้องเป็นวิชาชีพท่ีเสียสละในการดแูลผู้ป่วยอย่างเตม็ใจ” “พยาบาลต้องมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือคนไข้ ไม่ว่าจะเจ็บน้อยหรือเจ็บหนกั เป็นหน้าท่ีท่ีเราจะต้องเตม็ใจในการท าเพ่ือคนไข้” 
ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจใสใ่จในสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู 

ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกส ารวจตนเองเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้แสดงถึงการมีจิตอาสา คือ 
การเสียสละช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม สมาชิกกล่าวว่า “ ช่วยงานกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั ช่วยท างานกลุม่กบัเพ่ือนๆ ช่วยอาจารย์ถือของหรือเวลาอาจารย์ขอความช่วยเหลือ” 
“เป็นอาสาสมคัรออกหน่วยตามชมุชน” “ได้ช่วยเหลือคนไข้ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ระหว่างขึน้ฝึก
ปฏิบตัิ” ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข เพ่ือสร้างบรรยากาศของการตระหนกั
รู้ในตนเอง มีการยอมรับกนัและกนัในทางบวก  

ผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่วา่มีส่ิงใดบ้างท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาการพฤติกรรม
จิตอาสา สมาชิกกล่าวว่า “ต้องรู้จักการเสียสละให้มากขึน้  แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ” “คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ตนเอง” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการท าให้กระจ่างเพ่ือช่วยสมาชิกกลุม่เกิด
ความเข้าใจอย่างกระจ่างชดั และใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจเพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีก าลงัใจท่ีจะกระท า
การเปลี่ยนแปลงให้ส าเร็จ  

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี  
3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีพูดคยุกันในกลุ่มว่า  “การมีจิตอาสาส าคญัต่อวิชาชีพ

พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องเสียสละในเร่ืองความสขุส่วนตวัต่างๆ พยาบาลต้อง
คิดถึงส่วนรวมต้องรู้จกัการให้อย่างเตม็ใจ นอกจากจะท าให้ผู้ อ่ืนเป็นสขุแล้วตวัเราก็จะมีความสขุ
ด้วย“ 

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้
ทบทวนตนเองในเร่ืองของการมีจิคอาสาวา่เรายงัต้องพฒันาให้มากขึน้” “คงจะคิดถึงตวัเองน้อยลง 
คิดถึงคนอ่ืนให้มากขึน้” ผู้น ากลุ่มส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และ
สนบัสนนุให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่ 
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3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

กระตือรือล้นท่ีจะพดูคยุแลกปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่สามารถบอกถึงความส าคญัของการมี
จิตอาสาตอ่ชีวิตการเป็นพยาบาล และสมาชิกมีแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมจิตอาสา 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 9 จติบริการ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคัญของการมีจิตบริการของนักศึกษา
พยาบาล และเพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาจิตบริการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อนหน้าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สมาชิกกลุม่กลา่วว่า “รู้สกึวา่จะต้องพฒันาตวัเองในเร่ืองการมีจิตอาสา
มากขึน้” “ต้องรู้จกัการเสียสละคิดถึงผู้ อ่ืนให้มากขึน้” 

จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั สมาชิกกลุม่สามารถทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือและกระตือรือล้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็น

อย่างดี 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่จบัคูก่นัแสดงบทบาทสมมติ ในบทบาทพยาบาล และผู้ป่วยท่ีไม่

สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุม่แตล่ะคนพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้สกึร่วมกนั 
สมาชิกกลุม่ท่ีแสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยกล่าววา่ “รู้สกึอดึอดัท่ีไมส่ามารถท าอะไรด้วยตวัเองได้เลย” 
“แค่แสดงไม่ก่ีนาทียังรู้สึกเครียด อึดอดั ไม่สามารถท าอะไรตามท่ีต้องการได้ ถ้าเป็นคนไข้ท่ีต้อง
เป็นแบบนัน้ตลอดก็คงรู้สกึแย่ย่ิงกวา่” “เวลาท่ีเจ็บป่วยช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ก็ต้องการคนท่ีเข้าใจ 
ให้ความใสใ่จท่ีจะดแูลอย่างเตม็ใจ” 

ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการถาม ถามสมาชิกกลุม่วา่ “การมีจิตบริการมีความส าคญัตอ่การเป็น
พยาบาลอย่างไร” สมาชิกกลุม่กล่าวว่า “การมีจิตบริการส าคญัต่อวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างมาก
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เพราะเราต้องดแูลคนไข้ตลอด เราจึงต้องมีความเตม็ใจท่ีจะบริการ มีใจรักในการบริการเพ่ือดแูล
คนไข้” “การมีจิตบริการส าคญัตอ่วิชาชีพพยายามเพราะเป็นการแสดงถึงความเตม็ใจ ใสใ่จในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วย” และผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่วา่ “พฤติกรรมใดบ้างท่ีแสดงถึงการมีจิตบริการ
ของพยาบาล” สมาชิกกล่าวว่า “การบริการด้วยใจ ให้บริการด้วยรอยยอิม้ และค าพูดท่ีเหมาะสม 
เพ่ือสร้างความไว้วางใจ” “การบริการท่ีดี ยิม้แย้มแจ่มใส มีมารยาท” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟัง
อย่างตัง้ใจใสใ่จในสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู 

ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกส ารวจตนเองเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้แสดงถึงการมีจิตบริการ 
สมาชิกกล่าววา่ “เวลาขึน้ฝึกปฏิบตัิก็จะยิม้แย้ม พูดจาด้วยน า้เสียงอ่อนหวาน ไม่ท าเสียงแขง็หรือ
ท่าทาไม่เต็มใจ” “ทถกครัง้ท่ีขึน้ฝึกได้เจอคนไข้จริงๆ ก็จะให้ความใส่ใจ ไม่หงุดหงิดเวลาท่ีผู้ ป่วย
หรือญาติซักถาม” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข เพ่ือสร้างบรรยากาศของ
การตระหนกัรู้ในตนเอง มีการยอมรับกนัและกนัในทางบวก 

ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีอยากจะพัฒนาพฤติกรรมจิตบริการ สมาชิก
กลา่ววา่ “การพดูให้มีน า้เสียงท่ีนุ่มนวลออ่นหวานกบัผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย” “การยิม้แย้มแจ่มใสใน
การให้การบริการ” “ความตัง้ใจใส่ใจจะดแูลคนไข้ ต้องใส่ใจอาการต่างๆ ปฏิบัติกับคนไข้อย่างให้
เกียรติ เอาใจเขามาใสใ่จเรา” ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการท าให้กระจ่าง เพ่ือช่วยสมาชิกกลุม่เกิดความ
เข้าใจอย่างกระจ่างชดั และใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจ  

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัภายในกลุม่เป็นอย่างดี 
3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีพดูคยุกนัในกลุม่วา่ “จิตบริการส าคญัตอ่วิชาชีพพยาบาล 

เพราะพยาบาลเป็นอาชีพท่ีต้องให้การบริการคนไข้ ภายนอกก็จะต้องยิม้แย้มแจ่มใส พดูจาสภุาพ
นุ่มนวล และจะต้องให้บริการด้วยความใสใ่จ บริการด้วยหวัใจ”  

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้
ทบทวนวา่ตวัเองจะต้องพัฒนาด้านจิตบริการให้พดูจานุ่มนวลมากขึน้ ยิม้แย้มให้มากขึน้” “ท าให้
เห็นความส าคญัว่าจะต้องดแูลเอาใจใส่คนไข้ให้มากขึน้” ผู้น ากลุ่มสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิก
กลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง และผู้น ากลุม่สนบัสนนุให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่ 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุม่ให้ความสนใจและให้ร่วมความมือในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่เป็น

อย่างดี สมาชิกกลุม่กระตือรือล้นในการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่สามารถสรุป
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ความส าคญัของการมีจิตบริการต่อการเป็นพยาบาล และบอกแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิต
บริการ 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 10 ระเบียบวนัิย  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคญัของการมีระเบียบวินัยของนักศกึษา
พยาบาล  และเพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการพฒันาการมีระเบียบวินยั 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แนวคิดพิจารณาความเป็น

จริง (Reality Therapy) โดยใช้กระบวนการท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP 
System) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้ น ากลุ่มกล่าวทักทาย พูดคุยเก่ียวกับผลของการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ก่อนหน้าวา่สมาชิกกลุม่มีความรู้สกึอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
สมาชิกกล่าวว่า “รู้สึกว่าต้องไปฝึกการพดูจาสีหน้าท่าทางเวลาแสดงออกกับผู้ ป่วยและญาติให้มี
ความเป็นมิตรมากขึน้คะ่” “ต้องเพ่ิมความกระตือรือล้น ความเอาใจใสก่บัคนไข้” 

จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั สมาชิกกลุม่สามารถทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุ่มกระตือรือล้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และบรรยากาศภายใน

กลุม่มีความเป็นกนัเองและเปิดเผย 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันวาดภาพในหัวข้อ “ระเบียบวินัยของพยาบาล” และให้

สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเก่ียวกับความมีระเบียบวินัยท่ีพยาบาลจะต้องมี สมาชิกกลุ่มร่วมกัน
สรุปวา่ “ความตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี“ 

ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ระเบียบวินัยส าคญัต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร” สมาชิก
กลา่ววา่ “วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมีระเบียบมีแบบแผนแล้วก็ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษเพราะ
เก่ียวข้องกบัชีวิตคน การมีระเบียบวินยัจะช่วยท าให้พยาบาลปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างถกูต้องตามแบบ
แผน ลดความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายกบัคนไข้” และผู้น ากลุม่ถามสมาชิกกลุม่ว่า “พฤติกรรม
ใดบ้างท่ีแสดงถึงการมีระเบียบวินยัของพยาบาล” สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “ต้องมีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของตวัเอง” “การตรงตอ่เวลา” 
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ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ W (Wants) โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า สิ่งใดท่ีต้องการท าเพ่ือ
พัฒนาการมีระเบียบวินัย สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า ”เร่ืองการตรงต่อเวลาค่ะ เพราะบางครัง้หนูก็เข้า
เรียนสาย” “เร่ืองความรับผิดชอบคะ่ อย่างการทบทวนบทเรียน หนคูวรจะอา่นทบทบทกุวนั แตห่นู
ชอบมาอ่านตอนท่ีใกล้สอบคืนสดุท้าย” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด เพ่ือให้สมาชิก
กลุม่ได้พิจารณาความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง  

ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ D (Doing and Direction ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม โดย
ให้สมาชิกกลุ่มอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีก าลังกระท าอยู่ในปัจจุบัน ท่ีเป็นการแสดงออกถึงการมี
ระเบียบวินยับ้าง สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “อย่างในเร่ืองการแตง่กายก็จะแตง่กายตามกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลยัให้เรียบร้อย ใส่เน็ต กระโปรงยาวคลมุเข่า” “เวลาอาจารย์สัง่งานอะไรผมจะส่งงาน
ตรงเวลาทกุครัง้” 

ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเอง
ถึงพฤติกรรมท่ีดีและพฤติกรรมท่ีตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดงออกถึงการมีระเบียบวินยั 
สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “เป็นคนเคารพกฏระเบียบแตบ่างครัง้ก็ยงัขาดวินยัในตวัเองคะ่เช่นนอนดกึท า
ให้ตื่นสายมาเข้าเรียนไมท่นั” “การอา่นหนงัสือทบทวนบทเรียนคะ่ หนชูอบมาอา่นตอนใกล้สอบท า
ให้อา่นไมท่นัและท าข้อสอบไมไ่ด้” 

ผู้น ากลุม่ด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่วางแผนส าหรับการพฒันาการ
มีระเบียบวินยั สมาชิกกลุม่กลา่ววา่ “ต้องฝึกตวัเองคะ่ให้เข้านอนเร็วขึน้ ตื่นให้ทนัเวลา จะได้ไปเข้า
เรียนตรงเวลา และได้รับความรู้จากอาจารย์อย่างเต็มท่ี” “ต้องรู้จกัแบ่งเวลาในการอ่านหนงัสือค่ะ 
เพราะเนือ้หาท่ีเรียนในแตล่ะวิชาคอ่นข้างมาก จะต้องคอ่ยๆทบทวนทกุวนั ไมใ่ช่มาอา่นตอนท่ีใกล้
สอบมากๆ จะท าให้ต้องรีบเร่งและอ่านไม่ทนัไม่ครอบคลมุเนือ้หาคะ่” ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิก
กลุม่สร้างพนัธสญัญาในการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ และเน้นย า้วา่สิ่งส าคญัคือความมุง่มัน่และลง
มือกระท าของสมาชิกกลุม่  

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกให้ความร่วมมือในการพูดคยุแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเป็นอย่างดี สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกระตือรือล้น 
3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเก่ียวกับความส าคัญของการมีระเบียบวินัยของนักศึกษา

พยาบาล สมาชิกกล่าวว่า “ระเบียบวินัยส าคญักับนักศึกษาพยาบาลเพราะอยู่ในขัน้การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเป็นพยาบาลอย่างเตม็ตวั อาจารย์ก็จะหลอ่หลอมให้เราเป็นคนท่ีมีระเบียบวินยัทัง้
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ในการเรียน การขึน้ฝึก และการใช้ชีวิตส่วนตวั ต้องท าให้เคยชินเป็นนิสยั เมื่อจบไปก็จะได้เป็น
พยาบาลท่ีดีมีระเบียบวินยั” และสมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปแนวทางการพฒันาการมีระเบียบวินยัของ
นักศึกษาพยาบาลว่า “ก็ต้องฝึกฝนคือเราต้องเห็นความส าคญักฏระเบียบท่ีตัง้มามนัมีเหตผุลให้
เราท าตามเพราะอะไร เพราะจะต้องท างานกบัชีวิตคน จึงต้องเร่ิมฝึกตัง้แตย่งัเป็นนกัศกึษาให้เป็น
คนท่ีมีระเบียบ” 

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้เห็น
ความส าคญัมากขึน้วา่เราเป็นนกัศกึษาพยาบาลจะต้องมีระเบียบวินยั เพราะอะไรอาจารย์ถึงต้อง
เข้มงวดในเร่ืองนี”้ “ได้ทบทวนตวัเองว่ายังมีสิ่งท่ีต้องพัฒนาในเร่ืองระเบียบวินัย จะต้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป” ผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง และ
ผู้น ากลุม่สนบัสนนุให้ก าลงัใจในการท่ีสมาชิกกลุม่จะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็น

อย่างดี สมาชิกกลุ่มกระตือรือล้นท่ีจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสามารถสรุป
ความส าคัญของการมีระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาการมี
ระเบียบวินยัของนกัศกึษาพยาบาลได้ 

 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 11 คุณธรรมจริยธรรม  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา
พยาบาล และเพ่ือให้สมาชิกมีแนวทางในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อนหน้าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ทบทวนถึงการเข้าร่วมกลุ่มท่ีผ่านมา “ต้องน าไป
ปรับปรุงตวัเองให้มีระเบียบวินบัมากขึน้คะ่อย่างเช่นการนอนดกึก็ต้องพยายามนอนให้เร็วขึน้จะได้
ไมไ่ปเรียนสาย” “ต้องวางแผนในการอา่นหนงสือทบทวนบทเรียนทกุวนัคะ่” 

จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอให้สมาชิกกลุม่ทบทวนข้อตกลงในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ี
ได้สร้างร่วมกนั  สมาชิกกลุม่สามารถทบทวนข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง 
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1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือล้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิกให้ความ

ร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนภายในกลุม่เป็นอย่างดี  
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการถาม ถามสมาชิกกลุม่วา่ “คณุธรรมจริยธรรมมีความส าคญัหรือมี

ความหมายตอ่การเป็นพยาบาลอย่างไร” สมาชิกกกลุม่กลา่ววา่ “วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีให้
การบริการกบัชีวิตมนษุย์ต้องยึดคณุธรรมจริยธรรมเป็นหลกัในการปฏิบตัิ” “ส าคญัมากเพราะเรา
ต้องมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพตวัเองและต่อคนไข้ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย 
ต้องซ่ือสัตย์ รักษาความลับของผู้ ป่วย” ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจโดยใส่ใจในสิ่งท่ี
สมาชิกกลุม่พดู  

ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ส ารวจตนเองและเหตกุารณ์ในการปฎิบตัิการพยาบาลท่ีแสดงถงึ
การมีคณุธรรมจริยธรรม สมาชิกกกลุม่กล่าวว่า “ไม่รังเกียจคนไข้คะ่ อย่างคนไข้ท่ีเป็นโรคติดตอ่ก็
ไม่รังเกียจค่ะ” “ไม่เอาความลบัของคนไข้ไปเปิดเผย” “อย่างถ้าเราฉีดยาผิดก็จะต้องรีบแจ้งเพ่ือ
แก้ไขคะ่ ไมใ่ช่ปลอ่ยไป” ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก จากนัน้ผู้น ากลุ่มแจกเอกสาร
ความรู้เร่ือง “คณุธรรมจริยธรรม” ให้สมาชิกกลุ่ม และใช้เทคนิคการให้ข้อมลูเพ่ือให้สมาชิกเกิด
ความตระหนกัรู้เพ่ิมขึน้ 

ผู้น ากลุ่มถึงแนวทางการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล สมาชิกกกลุม่
กล่าวว่า “ก็จะต้องรักในวิชาชีพท่ีจะท า เมื่อท าแล้วก็มีความสขุ อย่างเราเช็ดตวัให้คนไข้แล้วเห็น
คนไข้ยิม้ ขอบคุณ ยกมือไหว้ เราก็มีความสุข” “ต้องปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลให้ครบถ้วนค่ะ” โดยผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจ เป็นการ
เสริมแรงผ่านทางการพูด สีหน้า แววตา เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเกิดความสบายใจ มีก าลังใจท่ีจะ
กระท าให้ส าเร็จ  

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกกลุ่มกระตือรือล้นท่ีจะพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเป็นอย่างดีมาก บาง

ช่วงเวลาท่ีสมาชิกแย่งกนัพดู ผู้น ากลุม่จึงต้องขอให้สมาชิกกลุม่ช่วยพดูทีละคน  
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3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาลวา่ “คณุธรรม

จริยธรรมส าคัญต่อวิชาชีพพยาบาล เพราะต้องปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คือการไมเ่ลือกปฏิบตัิกบัคนไข้ มีความซ่ือสตัย์ รักษาความลบัของคนไข้” 

สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีว้่า “ได้เห็น
ความส าคญัของการมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพของพยาบาล” “ได้น าแนวทาง
ไปปฏิบตัิกบัคนไข้โดยยึดหลกัคณุธรรมจริยธรรม” ผู้น ากลุม่สนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่น าสิ่ง
ท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิจริง 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่ สมาชิกกลุม่กระตือรือล้นท่ีจะแลกเปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่สามารถสรุปถึง
ความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาลได้ 
 
การสรุปผลของการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 12 ปัจฉิมนิเทศ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่บอกความรู้สกึและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมินและสรุปสิ่งท่ีตนเองได้จากการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ และแนวทางในการน าสิ่งท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง และเพ่ือประเมินผลการให้
ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนและอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพของนกัศกึษาพยาบาล 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศนูย์กลาง 

(Person-Centered Therapy) โดยในขัน้เร่ิมต้น ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทาย พดูคยุเก่ียวกบัผลของการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อนหน้าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนถึงการเข้าร่วมกลุม่ท่ีผ่านมา สมาชิกกกลุม่
กลา่ววา่ “ได้เห็นความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล” “ได้น าแนวทางคณุธรรม
จริยธรรมเพ่ือยึดมัน่ในการปฏิบตัิกบัคนไข้” 
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1.2 ข้อสังเกต 
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือล้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิกกลุ่มให้

ความร่วมมือในการพดูคยุแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี 
2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลเชงิพฤติกรรมของสมาชกิ 
ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนทบทวนถึงสิ่งท่ีได้ท าตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่จนถึงปัจจบุนั ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนความรู้สกึ
ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่  

สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวว่า “รู้สึกดีท่ีได้แลกเปลี่ยนความคิดกบัเพ่ือน ได้รู้จักตวัเองมากขึน้ 
ได้รู้เป้าหมายวา่จะท าอะไร และก็จะปฏิบตัิอย่างไร 

สมาชิกคนท่ี 2 กล่าวว่า “รู้สึกสนุกและก็ได้อะไรหลายๆ อย่าง ได้แบ่งปันความคิด ได้
แสดงความคิดเห็น ได้พดูคยุกบัเพ่ือนมากขึน้” 

สมาชิกคนท่ี 3 กลา่ววา่ “สนกุสนาน ได้พดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัเพ่ือน” 
สมาชิกคนท่ี 4 กลา่ววา่ “รู้สกึโอเค สนกุสนาน ไมน่่าเบ่ือ ได้ความรู้ ปกติเวลาผมเข้าร่วม

กิจกรรมเวลาท่ีเค้าพูดเยอะๆ หรือให้เราท าอะไรเยอะๆ มนัจะน่าเบ่ือ มนัรู้สึกไม่อยากท าแล้วว่า
ตอนไหนจะเลิก แตก่ารเข้าร่วมกิจกรรมนีรู้้สกึโอเค ไมน่่าเบ่ือ” 

สมาชิกคนท่ี 5 กลา่ววา่ “ได้รู้จกัตวัเองวา่เราเป็นคนยงัไง และต้องปรับปรุงอะไรบ้าง รู้จกั
การพดูการส่ือสารให้คนพึงพอใจ ท าให้เข้าใจในวิชาชีพพยาบาลมากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 6 กลา่ววา่ “รู้สกึวา่ได้รับความรู้เก่ียวกบัการสื่อสารเพ่ือท่ีจะได้น าไปพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้” 

สมาชิกคนท่ี 7 กล่าวว่า “รู้สึกสนุกสนานได้อะไรหลายๆ อย่าง ได้แบ่งปันความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน” 

สมาชิกคนท่ี 8 กล่าวว่า “รู้สึกดี สนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือเหมือนท่ีเคยคิดตอนก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม  และได้ความรู้มากมาย” 

ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ โดยมีการสื่อสารโดยปราศจากเง่ือนไข เทคนิคการ
สะท้อนความรู้สกึ เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุม่ได้รับรู้และมีความเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สกึของตนเอง  

ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนทบทวนถึงสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ และแนวทางในการน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิต  

สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวว่า “ได้เรียนรู้กับการรู้จักตัวเองมากขึน้ การจัดการอารมณ์ของ
ตัวเอง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเพ่ือนแต่ละคนได้เจอมา ได้ความรู้เร่ืองการพัฒนา
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วิชาชีพพยาบาลของตวัเองมากขึน้ ทัง้เร่ืองความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ จิตบริการ การมีจิตอาสา 
ระเบียบวินยัย การมีคณุธรรมจริยธรรม” 

สมาชิกคนท่ี 2 กลา่ววา่ “ได้รู้ทศันคติของเพ่ือนและตนเอง ได้รู้ถึงความต้องการของเพ่ือน
และตนเอง และน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์” 

สมาชิกคนท่ี 3 กล่าวว่า “ได้แลกเปลี่ยนความคิดกบัเพ่ือนๆ ท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ด้วยกนัได้ความรู้มากมายเก่ียวกบัการส่ือสาร และวิชาชีพพยาบาล ได้คิดวิเคราะห์เร่ืองต่างๆ 
ได้รู้จกัตวัตนของตวัเองมากขึน้และได้รู้จกันิสยัเพ่ือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกนั” 

สมาชิกคนท่ี 4 กล่าวว่า “ได้ความรู้ ได้วิเคราะห์ ได้รู้จักตัวตนของตัวเองและนิสัย ได้
ความรู้หลากหลายด้าน” 

สมาชิกคนท่ี 5 กลา่ววา่ “ได้รู้จกัการพฒันาตนเองจากด้านลบไปด้านท่ีดี คิดดี คิดบวก มี
เป้าหมายในชีวิตตนเอง และได้แลกเปลี่ยนความคิดกบัเพ่ือนให้รู้วา่เราควรปรับตวัอย่างไร” 

สมาชิกคนท่ี 6 กลา่ววา่ “ได้รู้ทศันคติของเพ่ือนวา่เป็นคนแบบไหน ได้รู้ความต้องการของ
ตวัเอง รู้จกัหดัปฏิเสธคนอ่ืน” 

สมาชิกคนท่ี 7 กล่าวว่า “รู้จักตัวตนของตัวเอง ท าความเข้าใจกับตัวเองมากขึน้ว่า
ต้องการอะไรในชีวิต และน าแนวทางท่ีได้จากการพดูคยุกนัในกลุม่ไปพฒันาตนเอง” 

สมาชิกคนท่ี 8 กล่าวว่า “ได้ รู้จักตัวเองมากขึน้และรู้จักเป้าหมายของตัวเอง ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ ได้รู้จักการจัดการปัญหาทางอารมณ์ได้ดีขึน้ ได้น าหลัก
คณุธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาลไปยึดถือปฏิบตัิ” 

โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการถาม เพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลู เทคนิคการท าให้
กระจ่าง เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจกระจ่างชัด จากนัน้ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้
ก าลงัใจ โดยเสริมแรงผ่านการแสดงออกทางด้านค าพูด ลกัษณะท่าทาง สีหน้า แววตา และให้
สมาชิกกลุ่มบอกกล่าวเพ่ือให้ก าลังใจต่อกัน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีพลงัท่ีจะน าสิ่งท่ีได้ไปพัฒนา
ตนเองตอ่ไป 

2.2 ข้อสังเกต  
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือล้นในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิกทุกคนให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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3. ขัน้สรุป 
3.1 การสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ผู้น ากลุ่มกลา่วช่ืนชมสมาชิกในความตัง้ใจและการให้ความร่วมมือตลอดการเข้ารับการ

ให้ค าปรึกษากลุม่ และให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่ให้ประสบความส าเร็จในเร่ืองสว่นตวัและวิชาชีพดงัท่ี
ตัง้เป้าหมายไว้ จากนัน้ผู้น ากลุม่กลา่วอ าลาสมาชิกกลุม่ 

3.2 การประเมินผล 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกกลุม่กระตือรือล้นในการแลกปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึก
และประสบการณ์ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มสามารถสรุปสิ่งท่ีได้จาก
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ และแนวทางในการน าสิ่งท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงได้
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