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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 PersonCentered 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
บทนา
ภูมิหลัง
อัตลักษณ์แห่งตน (Ego Identity) เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญที่เกิดขึ ้นภายในบุคคล เกิด
จากการที่บคุ คลรู้จกั ตนเอง และยอมรับตนเอง เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนเองตามที่สงั คมและ
วัฒนธรรมกาหนด ซึ่งการรับรู้ ความสามารถความต้ องการของตนสอดคล้ องกับสังคมและคนรอบ
ข้ าง จะท าให้ บุคคลเกิ ดความมัน่ ใจในตนเอง และสามารถทาทุก อย่างได้ ดีตามมาตรฐานของ
ตนเองและสังคมไปพร้ อมกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2538) บุคคลที่
มีอตั ลักษณ์แห่งตนสูงจะส่งผลให้ มีทศั นคติที่ดีต่อโลกและตนเอง สามารถแก้ ไขวิกฤตต่างๆ ที่ผา่ น
เข้ ามาในชี วิ ต ได้ ดี (Slugoski, Marcia, & Koopman, 1984) อิ ริ คสั น (Erikson, 1968) ให้
ความหมายว่า อัต ลัก ษณ์ แห่งตน เป็ น ลัก ษณะเฉพาะตัวที่เ กิดจากการผสานระหว่างลักษณะ
ภายในเฉพาะของบุคคล และลักษณะภายนอกที่ได้ รับจากประสบการณ์สงั คม เจฟฟรี่ (Jeffrey,
1985) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตน คือ ความรู้สกึ นึกคิดที่เกี่ยวกับตัวตนและการแสดงออก
ในรูปแบบของพฤติกรรม ซึ่งอัตลักษณ์แห่งตนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ ความสามารถ
ความเชื่อ และการปรับตัวของบุคคล เมื่อบุคคลพบกับความขัดแย้ งทาให้ เกิดวิกฤตการณ์ทางการ
ปรับตัวและบุคลิกภาพขึ ้น หากบุคคลนัน้ สามารถแก้ ไขวิกฤตการณ์ไปในทางบวกก็จะส่งเสริมให้
บุคคลนัน้ สามารถค้ น หาอัต ลักษณ์ ของตนได้ อ ย่างสมบูรณ์ (Marcia, 1980) บุคคลที่ ค้น หาอัต
ลักษณ์ของตนได้ อย่างสมบูรณ์ จะมีความเป็ นตัวของตัวเอง แสดงออกได้ อย่างอิสระ และมีการ
ยอมรับตนเองสูง (Rice, 1996) มีอดุ มการณ์ของตนเอง สามารถตกลงใจแน่วแน่ใจการเลือกอาชีพ
(ปรี ชา ธรรมา, 2548) และการค้ นหาอัตลักษณ์ของตนได้ อย่างสมบูรณ์นนั ้ ยังเป็ นองค์ประกอบที่
จาเป็ นสาหรับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพอีกด้ วย (Hermansen, 1987) นอกจากนี ้อัตลักษณ์
แห่งตนยังเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เพราะเป็ นปั จจัยที่ทาให้
บุคคลมีความรู้ความเข้ าใจต่อตนเอง ซึ่งอาจได้ รับอิทธิพลมาจากเจตคติ พฤติกรรม นิสยั ความเชื่อ
และความคิดของแต่ละบุคคล องค์ประกอบเหล่านี ้ทาให้ บุคคลรู้จกั ตนเองและมองเห็นคุณค่าใน
ตนเอง นาไปสูก่ ารตัดสินใจในการเลือกอาชีพ และการแสดงบทบาททางวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
(Bulei & Dinu, 2013)
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) เกิดขึ ้นจากความรู้ความเข้ าใจของบุคคล
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงร่วมกัน และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความสาเร็จในอาชีพ (Carlsen, Hermansen, & Vrale, 1984) อิริคสัน
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(Erikson, 1968) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เป็ นความรู้สึกของตนเองที่ได้ จากการ
รับรู้บทบาทในงานที่ทา แมนด์ซคั (Mandzuk, 1994) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ คือ
ความผูกพันที่บคุ คลได้ แสดงออกซึ่งค่านิยมและมาตรฐานวิชาชีพที่ตนเลือก โดยความเป็ นวิชาชีพ
นัน้ มีรากฐานอยู่บนหลักการ ทฤษฎี และข้ อตกลงร่วมกันในวิชาชี พ มีการถ่ายทอดความรู้ และ
ทัก ษะ เพื่ อให้ สมาชิ ก มีค วามสามารถเชิ งสมรรถนะ สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ รู ับ บริ ก ารได้ ต าม
มาตรฐานของวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพื่อปกป้ องผู้รับบริ ก าร (Kolb,
Rubin, & McIntyre, 1979)
เมื่อกล่าวถึงความเป็ นวิชาชีพ วิชาชีพพยาบาลถือเป็ นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญและ
จ าเป็ น ต่อสังคม เพราะเป็ นวิชาชีพที่ช่วยบาบัดทุกข์และความเจ็บ ป่ วย ในวิช าชีพพยาบาลอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพมีความสาคัญต่อความมัน่ คงของวิชาชีพ การมีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพที่ดีส่งผลดี
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ได้ รับการสนันสนุนร่วมมือ ได้ รับความไว้ วางใจต่อ
ผู้รับบริ การ และส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (Ohlen & Segesten, 1998) อัตลักษณ์ของ
วิชาชีพพยาบาล ประกอบด้ วย ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลวิชาชีพ และตระหนัก
ถึ งคุณ ค่าของตนในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลที่ มีอัตลัก ษณ์ทางวิชาชีพสูงจะสามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องตามบทบาททางวิชาชีพ และทาให้ การให้ การพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ ส่วน
พยาบาลที่มีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพต่าจะรู้สกึ ไม่เห็นคุณค่าในวิชาชี พ และอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ออกจากวิ ช าชี พได้ (Yu, Hui, Li, Shu, & Xiao, 2014) อั ต ลั ก ษณ์ ทางวิ ช าชี พจึ ง เป็ นคุ ณ
ลักษณะเฉพาะในเชิงวิชาชีพของพยาบาลที่มีความสาคัญ ทาให้ พยาบาลมีความมัน่ คงสม่าเสมอ
ในการแสดงออกตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ตระหนักรู้วา่ ตนเองเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ
(Competent) ในบทบาทนัน้ และมีความรู้ สึก ผูก พัน ต่อวิช าชี พ (Leddy & Pepper, 1993) โดย
กระบวนการสร้ างอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พจะเกิ ดขึน้ ตลอดชี วิต ของพยาบาล ทัง้ ก่ อนเข้ าเรี ย น
พยาบาล ระหว่างการศึกษา หลังจากสาเร็จการศึกษา และดาเนินต่อไปตลอดอาชีพ โดยช่วงเวลา
ที่ สาคัญ ที่ สุด คื อช่วงเวลาที่ กาลังเป็ นนักศึก ษาพยาบาล (Johnson, Cowin, Wilson, & Young,
2012)
นักศึกษาพยาบาลแม้ ยังไม่ได้ เป็ นพยาบาลอย่างเต็มตัว แต่อตั ลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลก็เหมือนกับพยาบาลวิชาชีพ ทัง้ ความรู้สกึ นึกคิด การรับรู้บทบาทว่าตนเองเป็ น
พยาบาลวิชาชีพ ทาให้ การแสดงพฤติกรรมเป็ นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของพยาบาลวิช าชี พ
นักศึกษาพยาบาลที่มีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพสูงจะมีความสุขในการเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิ และเมื่อ
สาเร็จการศึกษาจะเป็ นพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ ส่วนนักศึกษาพยาบาลที่มีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพต่า
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จะทาให้ มีโอกาสเลิกเรียน หรือเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ วก็ออกจากวิชาชีพ (Yu et al., 2014) ซึ่งอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะเกิดขึ ้นผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในช่วงการ
เรี ยนพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาพยาบาลฝึ กปฏิบัติในสถานพยาบาล (Leddy & Pepper,
1993) ช่วงเวลานี ้นักศึกษาจะได้ เรียนรู้บรรทัดฐาน ค่านิยม พฤติกรรม ทัศนคติ และวัฒนธรรมของ
อาชี พ จากการปฎิสมั พันธ์ กับ พยาบาลวิชาชีพ และจากกระบวนการเรี ย นรู้จากการปฏิบัติจริ ง
(Carlsen et al., 1984) การเรียนรู้จากตัวแบบที่ประสบความสาเร็จหรือการได้ รับข้ อมูลในเชิงบวก
จากพยาบาลที่มีป ระสบการณ์ จะส่งผลให้ นัก ศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง
(Glass & Walter, 2000) ซึ่ ง จะช่ ว ยพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของพยาบาลในอนาคต
(Fagermoen, 1997) และเป็ นการเตรียมความพร้ อมจากการเปลี่ยนแปลงจากนักศึกษาสูพ่ ยาบาล
วิชาชีพ (Cook, Gilmer, & Bess, 2003)
ก่ อนที่ นัก ศึก ษาพยาบาลจะสาเร็ จ การศึก ษาและเปลี่ย นแปลงสถานะเป็ น พยาบาล
วิ ช าชี พ อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ สลายตัว เมื่ อ นัก ศึก ษาได้ สัม ผัส
ประสบการณ์ทางคลินิกและความเป็ นจริ งในการท างาน (Coster et al.) การที่ นักศึกษาจะต้ อง
รับ ผิด ชอบในการดูแลชีวิตผู้ป่วย ต้ องพบกับ สภาพบรรยากาศของหอผู้ป่วยที่มีภาพของความ
เจ็บป่ วย และความทุกข์ทรมาน การฝึ กทักษะต่างๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้ อน ซึ่งนักศึกษาพยาบาล
มักพบว่าประสบการณ์ในการทางานไม่สอดคล้ องกับ อุดมคติท างวิชาชีพของตนและท าให้ เ กิ ด
ความเครี ย ด (MacIntosh, 2003) จากการศึก ษาพบว่า นัก ศึก ษาพยาบาลเป็ น กลุ่ม นัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยที่มีระดับความเครียดสูง หมดกาลังใจ รู้สึกอยู่ภายใต้ ความกดดัน มีความคับข้ องใจ
และความวิตกกังวล (Beck & Srivastava, 1991) นาไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตและอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจออกจากวิชาชีพพยาบาลได้ (Watson et al., 2008) การมีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพจะ
ช่วยลดระดับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล เนื่องจากการมีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพจะทาให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดการตระหนักรู้ในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง สามารถปรับตัว และตัดสินใจ
แก้ ปัญหาตามสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ดี (Sun, Gao, Yang, Zang, & Wang, 2016)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าอัตลักษณ์ท างวิช าชีพของนักศึกษาพยาบาลเป็ นสิ่งส าคัญ
โดยวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลพบว่ามีหลายวิธีการ ซึ่งกระบวนการให้ คาปรึกษา
กลุ่มเป็ นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผล คอเรย์ (Corey, 2012) ได้ กล่าวไว้ ว่า การให้ คาปรึกษากลุ่ม
เป็ น กระบวนการระหว่างบุค คลที่ มุ่งเน้ น ความคิด ความรู้ สึก และพฤติก รรม โดยการค้ น หา
ศักยภาพในตนและก่อให้ เกิดความงอกงาม โดยส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีการตระหนักรู้ในตนเอง
เพื่อแก้ ไขปั ญหา และมุ่งหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิ ดใจรับฟังและยอมรับซึ่งกัน
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และกันภายในกลุ่ม โดยจากการศึกษาที่ผ่านมามีการนากระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มมาใช้ ใน
การพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพรวมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง เช่น การศึกษา
ของดาราณี พฤกษยาชีวะ (2548) ที่ ศึก ษาอัตลักษณ์แห่งความสาเร็จในการเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาด้ วยการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง การศึกษาของจันทร์เพ็ญ ทัศนียสกุลชัย (2548) ที่ศกึ ษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของเยาวชนใน
ศูน ย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิ งบ้ านปราณี และการศึก ษาของอัศนีย์ ณ. คีรี (2558) ที่
ศึกษาผลของการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง
ซึ่งการศึกษาเหล่านี ้มีการนาแนวคิดทฤษฏีมาใช้ แตกต่างกัน
ในการวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจัยนาแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษามาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นัก ศึก ษาพยาล ได้ แก่ ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบบุคคลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Person-Centered
Therapy) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) ทฤษฎี
การให้ ค าปรึ ก ษาแนวคิ ด พิ จ ารณาความเป็ นจริ ง ( Reality Therapy) ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิค
การให้ คาปรึกษาตามองค์ประกอบที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้ มีความสอดคล้ อง ครอบคลุม และเกิด
ประสิท ธิ ผลมากที่สุดในการช่วยให้ นักศึกษาพยาบาลเกิ ดการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพ
จากที่ ก ล่าวมาสรุป ได้ ว่า ผู้วิจัย สนใจที่ จะศึกษาและพัฒนาอัตลัก ษณ์แห่งตนและอัต
ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนั ก ศึก ษาพยาบาลโดยใช้ โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม โดยจะ
ทาการศึกษาว่าอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีลกั ษณะและ
องค์ประกอบอย่างไรบ้ าง และโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลัก ษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะมีรูปแบบอย่ างไร และสามารถสามารถพัฒนาอัต
ลัก ษณ์ แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาลได้ ม ากน้ อยเพี ย งใด โดยผล
การศึกษาครัง้ นี ้จะสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสถานศึกษา และโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มที่พัฒนาขึ ้นจะ
เป็ น ประโยชน์ต่อ ผู้ให้ ค าปรึ กษาหรื ออาจารย์สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลัก ษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา หรื อนาเทคนิคการให้ คาปรึกษามาประยุกต์ใช้ ในการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป
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คาถามการวิจัย
1. อัต ลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชี พของนัก ศึก ษาพยาบาลมีลักษณะและ
องค์ประกอบใดบ้ าง
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลควรเป็ นอย่างไร
3. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มสามารถพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ มากน้ อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญทางทฤษฎี
1. ทาให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่ในบริ บทของสังคมไทยเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบที่
สาคัญของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ว่ามีลกั ษณะและ
องค์ประกอบอย่างไร และทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ทาง
วิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล โดยการวิเ คราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักศึกษา
พยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ
2. ทาให้ ได้ เครื่องมือคือแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล โดยพัฒนามาจากองค์ประกอบที่ได้ จากแนวคิดทฤษฎีและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ง ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่าสามารถนามาใช้ วดั อัตลักษณ์ วดั อัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
3. ทาให้ ได้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยการพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มมีการบูร
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ณาการทฤษฎีและเทคนิคทางด้ านการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้
ที่ สนใจศึก ษาเกี่ ยวกับอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์ทางวิชาชีพ ของนัก ศึกษาพยาบาล หรื อ
สนใจนาไปศึกษาต่อในนักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในบริบทอื่นๆ ต่อไป
ความสาคัญทางปฏิบัติ
1. ผลการศึ ก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น ประโยชน์ ต่อ สถานศึก ษาและนัก ศึก ษาพยาบาลในการ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ โดยการใช้ แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและแบบ
วัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นเป็ นเครื่ องมือในการวัดระดับอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพ และสามารถนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสถานศึกษาได้
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนัก ศึกษาพยาบาลมีการบูรณาการทฤษฏีและเทคนิคการให้ คาปรึ กษามาใช้ ในการพัฒนา
องค์ป ระกอบของอัต ลัก ษณ์ แห่ งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พในแต่ละองค์ป ระกอบ ซึ่งผู้ใ ห้
คาปรึกษาหรื ออาจารย์ พยาบาลสามารถนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษา หรื อนาเทคนิคการให้ คาปรึกษามาประยุกต์ใช้ ในการให้ คาปรึกษาเพื่อ
พัฒนานักศึกษาพยาบาลต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ใช้ การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี ( Mixed Methods Research)
ประกอบด้ วยการวิจัยแบบสารวจตามลาดับ (Exploratory Design: Instrument Development
Model) ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell & Plano, 2011) และการวิจยั กึ่ง
ทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - Group Pretest
Posttest Design
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
ค้ นหาความหมาย องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ ศึกษา
ด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลโดย
ใช้ วิธีก ารเลือกกลุ่มผู้ใ ห้ ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ใ ห้ ข้อมูลหลัก คือ
นัก ศึก ษาพยาบาลระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัย เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพและปริ มณฑลที่มี
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คุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี ได้ แก่ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริการ ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น จานวน 5 คน ผู้ให้ ข้อมูลรอง คือ พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล จานวน 5
คน โดยทาการสัมภาษณ์จนได้ ข้อมูลที่อิ่มตัว (Data Saturation) กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ องสร้ างกรอบการสัม ภาษณ์ เ บื อ้ งต้ น ตรวจสอบ
คุณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ โดยเสนอต่อ ผู้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อง
เหมาะสมของข้ อคาถาม นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และนาผลที่
ได้ ไปสร้ างแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจยั เชิงปริมาณ ด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยใช้ คา่ ดัชนี
ความสอดคล้ อง (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อ ตรวจสอบคว าม
สอดคล้ องกับเนื ้อหา จากนันน
้ าแบบวัดไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
เอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 100 คน หาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้ สูต ร
สัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
นัก ศึก ษาพยาบาลมหาวิท ยาลัย เอกชนในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล จ านวน 450 คน ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจัยสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยนาองค์ประกอบที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษา โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ประกอบด้ วย
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคที่นามาใช้ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการให้ คาปรึกษา ซึ่งผู้วิจัยนาแนวคิด
ทฤษฎี เทคนิคต่างๆ ของการให้ คาปรึกษาที่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาในแต่
ละครัง้ มาใช้ นาร่างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความชัดเจนของโปรแกรม
การให้ คาปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
เพื่ อพิ จ ารณาด้ านความเหมาะสมกับ วัตถุป ระสงค์ ด้ านเนื อ้ หาขัน้ ตอนกระบวนการ และด้ าน
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ที่ น ามาใช้ ผู้วิ จัย น ามาหาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง ( Index of Item
Objective Congruence: IOC) และเลือกข้ อที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้ องมากกว่า 0.50 จากนัน้
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์ขึ ้น และนา
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยทาการทดลองทุกกระบวนการของการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และเนือ้ หา จากนัน้ นา
ข้ อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ กา ร วิ จั ย กึ่ ง ทด ลอง ( Quasi – Experimental Designs) รู ป แ บ บ NonRandomized Control - Group Pretest Posttest Design (อรพิ น ทร์ ชูช ม, 2552) เพื่ อศึก ษาผล
ของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชี พของ
นักศึกษาพยาบาล โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน
เปรียบเทียบในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตด้ านประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยที่
กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดกรุงเทพและปริ มณฑลที่มีบณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ ว
จานวน 10 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยคริ สเตียน มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัย
สยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จานวน 4,495 คน
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1
กลุ่ ม ผู้ให้ ข้อมู ล เพื่อใช้ ในการค้ นหาคุณ ลักษณะของอัตลั กษณ์ แห่ งตนและอัต
ลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 5 คน ซึ่งเป็ นผู้ที่สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนความ
คิดเห็นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
ผู้ใ ห้ ข้อมูลรอง คื อ อาจารย์ พยาบาล และ พยาบาลวิ ช าชี พ จ านวน 5 คน ที่ เ ป็ นผู้ที่มี
คุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ พยาบาลได้ มี ขัน้ ตอนและเกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
ดังต่อไปนี ้
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1. ผู้วิจยั เลือกทาการเลือกผู้ให้ ข้อมูลรองคืออาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
วิธีการเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
2. วิจัยทาการติดต่อผู้ให้ ข้อมูลเพื่อแนะนาตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และความสาคัญของ
การวิจัยนี ้ เมื่อผู้ให้ ข้อมูลตกลงให้ การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทาการนัดมายวันเวลาและสถานที่ในการ
สัมภาษณ์
3. ด าเนิ น การสัมภาษณ์ เ ชิ งลึก กับ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล รองเป็ น รายบุค คล จนได้ ลัก ษณะและ
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และข้ อมูลมี
ความอิ่มตัว (Data saturation) คือมีประเด็นที่ซ ้ากันของข้ อมูล ผู้วิจยั จึงยุติการสัมภาษณ์
4. ผู้วิจยั ให้ อาจารย์พยาบาลเลือกนักศึกษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
ที่ดี ได้ แก่ ได้ แก่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาล มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น มี
จิตบริ การให้ การบริ การด้ วยใจ มีระเบียบวินัยในการเรี ยนและการฝึ กปฏิบัติ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย จานวน 5 คน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยเป็ นผู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพได้
5. ผู้วิจัย ติ ด ต่อผู้ใ ห้ ข้อมูลที่ ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว และท าการแนะแนะตัว ชี แ้ จง
วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการวิจยั และสอบถามความสมัครใจและเต็มใจในการเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลหลัก เมื่อผู้ให้ ข้อมูลตกลง ผู้วิจยั ทาการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
6. ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กับ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก เป็ น รายบุค คล โดยแต่ล ะคนจะ
ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจนข้ อมูลถึงจุดอิ่มตัว คือไม่มีข้อมูลหรือมุมมองอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ผู้วิจยั
จึงยุติการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ใช้ ในการพั ฒ นาแบบวัด อัต ลั ก ษณ์ แห่ งตนและอัต ลั ก ษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจัยนาผลจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาสร้ างแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล เสนอให้ ผ้ เู ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ องมือเบื อ้ งต้ น
จากนันน
้ าแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุม่ นักศึกษาที่คล้ ายกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน จากนันน
้ าไปใช้ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 450 คน
ระยะที่ 2
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล ผู้วิ จัย ท าการพัฒ นาโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มและเสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความชัดเจนของโปรแกรมในด้ าน
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ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เนื ้อหาขันตอนกระบวนการ
้
และแนวคิดทฤษฎีเทคนิคที่นามาใช้
จากนัน้ นาโปรแกรมการให้ คาปรึก ษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ กลุ่มนักศึกษาที่คล้ ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยทดลองทุกกระบวนการในการให้ คาปรึกษากลุ่มทัง้ 12 ครัง้ ครัง้ ละ 30
นาที
ระยะที่ 3
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นนัก ศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 2 เนื่องจากเป็ นชัน้ ปี ที่เริ่ มได้ ทาการสวม
บทบาทของวิชาชีพพยาบาลจากกการได้ ฝึกปฏิบตั ิจริง ซึ่งทาให้ นกั ศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 เป็ นชันปี
้ ที่เกิด
การเรี ยนรู้และมีการพัฒนาอัตลักษณ์ท างวิช าชีพ (Johnson et al., 2012) โดยมีคณ
ุ สมบัติตาม
เกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด ได้ แก่ 1. เป็ นผู้ที่มีคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพอยู่ในระดับต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมจานวนกลุม่
ละ 8 คน 2. เป็ นผู้ที่มีความสมัครใจเข้ าร่วมการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจนเสร็จสิ ้นการทดลอง
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ ในการพัฒนารูปแบบการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีดงั นี ้
ระยะที่ 1 ตัวแปรที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาลัก ษณะของอัต ลัก ษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีดงั นี ้
อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
1. ความเป็ นตัวของตัวเอง
2. การรู้จกั ตนเอง
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การตังเป้
้ าหมายในชีวิต
5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
2. จิตอาสา
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3. จิตบริการ
4. ระเบียบวินยั
5. คุณธรรมจริยธรรม
ระยะที่ 3 ตัวแปรที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาล
1. ตัวแปรจัดกระทา คือ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
2. ตัวแปรตาม คือ
- อัตลักษณ์แห่งตน
- อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
นิ ย ามศัพท์ เฉพาะนีผ้ ้ วู ิจัยได้ มาจากการศึก ษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ย วข้ อง
นามาให้ นิยามเป็ นนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี ้
อัตลักษณ์ แห่ งตน หมายถึง ความสามารถในการการรู้จกั เข้ าใจ และยอมรับตนเองทัง้
ในด้ านบวกและในด้ านลบ รับรู้บทบาทหน้ าที่ของตน มีการตังเป้
้ าหมายในการดาเนินชีวิตของ
ตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ สร้ างสัมพันธภาพและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อัต ลั ก ษณ์ ทางวิชาชีพ หมายถึ ง คุณ ลัก ษณะเฉพาะของบุคคลที่ เกี่ย วกับ การเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ การมีทกั ษะ ความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
นั ก ศึก ษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 3
และชัน้ ปี ที่ 4 ที่ ก าลังศึก ษาหลัก สูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เอกชนในเขตกรุ งเทพและ
ปริมณฑล
นิยามเชิงปฏิบัติการ
นิยามเชิงปฏิบัติการนีผ้ ้ วู ิจัยได้ มาจากการศึกษาวิจัยและนามาให้ นิยามเป็ นนิยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ดังนี ้
อัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ดีของนักศึกษา
พยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเป็ นตัวของตัวเอง รู้จักเข้ าใจและยอมรับตนเอง
มี เ ป้ า หมายในการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถควบคุม อารมณ์ และสร้ างสัม พั น ธภาพกั บ ผู้อื่ น
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
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1. ความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลมีความมัน่ ใจในตนเอง
เชื่อมัน่ ในความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไม่หวัน่ ไหวไปกับสิ่งรอบข้ าง กล้ าคิด กล้ าแสดงความ
คิดเห็น มีความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา
2. การรู้ จักตนเอง หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสยั
และคุณสมบัติของตนทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ งและยอมรับ ได้
แม้ ว่าตนจะมีจดุ อ่อนหรื อข้ อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีตอ่ ตนและนามาแก้ ไขปรัง
ปรุงตนเอง
3. วุ ฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ ในอารมณ์ของ
ตนเอง รู้จกั จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
สามารถผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้ กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลเพื่อหาข้ อสรุปหรือแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสม
4. การตั ง้ เป้ า หมายในชีวิต หมายถึ ง การที่ นักศึกษาพยาบาลรับ รู้ถึ งสิ่งที่ตนเองให้
ความสาคัญและปรารถนาจะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการปฏิบตั ิเป็ นขันตอนอย่
้
างชัดเจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
5. สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล หมายถึง การที่นกั ศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นด้ วยความเป็ นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ไม่ค้ นุ เคย มีการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
พยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ให้ การบริ การด้ วยใจ มีความ
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ที่ถกู ต้ อง
ในหลักทฤษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ องตาม
มาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล
2. จิตอาสา หมายถึง การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคมอย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นอย่างมีนา้ ใจเอือ้
อาทรด้ วยความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ มีความสุขพ้ น จาก
ความทุกข์
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3. จิตบริการ หมายถึง การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเข้ าอกเข้ าใจ เอาใจใส่ในการดูแล
ผู้ป่วย มีความกระตือรื อล้ นในการให้ บ ริ การ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ คาพูดและภาษา
ท่าทางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความพึงพอใจและไว้ วางใจ
4. ระเบี ย บวินั ย หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลมีความรับ ผิดชอบ มุ่งมั่น ตัง้ ใจ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมั่ นคง
หนักแน่นไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ
5. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลมีความซื่อสัตย์ ให้ การดูแล
ผู้ป่วยด้ วยความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็ นบรรทัดฐานของวิชาชีพ
พยาบาล การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ
แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลพัฒนามาจาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพกับการซึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบวัดเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลางน้ อย น้ อยที่สดุ ข้ อคาถามมีทงั ้
ข้ อคาถามทางบวกและข้ อคาถามทางลบ การให้ คาแนนข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนน 5 คะแนน
สาหรับคาตอบมากที่สดุ ถึง 1 คะแนนสาหรับคาตอบน้ อยที่สดุ ส่วนข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 5
คะแนนสาหรับคาตอบน้ อยที่สดุ ถึง 1 คะแนนสาหรับคาตอบมากที่สดุ คิดคะแนนอัตลักษณ์แห่ง
ตนโดยรวมคะแนนจากแบบวัดอัตลัก ษณ์แห่งตน เป็ น คะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้ คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีอตั ลักษณ์แห่งตนสูงกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนต่ากว่า
และคิ ด คะแนนอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พโดยรวมคะแนนจากแบบวัดอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ เป็ น
คะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาที่ได้ คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีอตั
ลักษณ์ทางวิชาชีพสูงกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนต่ากว่า
โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม พั ฒนาอั ต ลั ก ษณ์ แห่ งตนและอัต ลั ก ษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง แบบแผนในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิช าชี พของนัก ศึกษาพยาบาลในด้ านความคิด ความรู้ สึก พฤติก รรม โดยมุ่งให้ นัก ศึกษา
พยาบาลรู้จกั เข้ าใจตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีการตังเป้
้ าหมายใน
ชีวิต รู้จักสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ ความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ มีจิตอาสา จิตบริ การ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ นี ้ใช้ เวลาดาเนินการกลุม่ จานวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 6 ครัง้ จานวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ คาปรึกษาทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง ซึ่งผู้วิจยั ผสมผสาน
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ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาเพื่อนามาพัฒนาคุณลักษณะหรือองค์ประกอบย่อยของอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยผู้วิจัยนาเทคนิคจากทฤษฎีนี ้ ได้ แก่ เทคนิคการ
ฟังอย่างตังใจ
้ เทคนิคการถาม เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการ
ให้ กาลังใจ และเทคนิคการสรุป มาใช้ เป็ นเทคนิคพื ้นฐานในการผสมผสานกับเทคนิคจากทฤษฎี
การให้ คาปรึกษาอื่นในการให้ คาปรึกษากลุ่มแต่ละครัง้ และผู้วิจัยนาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่
แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลางมาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนในองค์ประกอบด้ านการรู้จกั ตนเอง
ความเป็ นตัวของตัวเอง และการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้ านจิตอาสา จิต
บริ การ คุณธรรมจริ ยธรรม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง (Reality
Therapy) นามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนในองค์ประกอบด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การ
ตังเป้
้ าหมายในชีวิต และการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้ านความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล
(Transactional Analysis) น ามาใช้ ในการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตนในองค์ ป ระกอบด้ าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เทคนิคที่นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ และ
เทคนิ ค การวิเ คราะห์ การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยผู้ใ ห้ คาปรึ ก ษาจะเอือ้ อานวยให้ สมาชิกได้
ปฏิสมั พันธ์กนั ในการแสดงความรู้สกึ ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ กาลังใจและช่วยเหลือ
กัน ให้ สมาชิกได้ สารวจตนเอง เข้ าใจตนเอง เข้ าใจปัญหา ได้ แนวทางแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาตน
จากการเข้ าร่วมกลุม่ โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ขันเริ
้ ่ มต้ น ผู้วิจัยสร้ างสัมพันธภาพโดยการพูดคุย ทักทาย ให้ สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย
เกิดความไว้ วางใจ และเปิ ดเผยตนเอง อันจะนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันอย่างลึกซึง้ ภายใน
กลุม่
2. ขันด
้ าเนินการ ผู้วิจยั เริ่มดาเนินการตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่กาหนดในแต่ละครัง้
โดยผู้วิจยั จะเอื ้ออานวยให้ สมาชิกได้ สารวจตนเอง เห็นถึ งความสาคัของการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในแต่ละด้ าน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย และ
วางแผนในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน
3. ขันสรุ
้ ป ผู้วิจัยให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ได้ พูดคุยกันในกลุ่ม และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วม
การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มในแต่ละครัง้ เพื่ อให้ สมาชิ กได้ สรุ ป ประเด็น สาคัญ ในการพูดคุย และได้
จัดระบบความคิดของตนเองในการเข้ าร่วมการกลุม่ แต่ละครัง้ และได้ แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ร่วมกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิ จัย การศึก ษาและพัฒนาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาลโดยใช้ การให้ คาปรึกษากลุม่ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอรายละเอียดตามหัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชี พของ
นักศึกษาพยาบาล
1.1 อัตลักษณ์แห่งตน (Ego Identity)
1.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตน
1.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์แห่งตน
1.1.2.1 ทฤษฎี พั ฒ นาการทางจิ ต สัง คมของอิ ริ ค สัน (Psychosicial
Development)
1.1.2.2 ทฤษฎีสถานะทางอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์เซีย (Identity Status
Theory)
1.1.2.3 ทฤษฎีอตั ลักษณ์ของบุคคลของสไตรเกอร์ (Identity Theory)
1.1.3 องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน
1.1.4 แนวทางการวัดและประเมินอัตลักษณ์แห่งตน
1.1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์แห่งตน
1.2 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity)
1.2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นวิชาชีพ
1.2.3 ความหมายของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล
1.2.4 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1.2.5 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษา
พยาบาล
1.2.6 แนวทางการวัด และประเมิ น อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล
1.2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
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2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
2.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่
2.2 จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่
2.3 กระบวนการการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
2.4 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่
2.4.1 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแนวคิ ด พิ จ ารณาความเป็ น จริ ง (Reality
Therapy)
2.4.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered
Therapy)
2.4.3 ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์ สัม พั น ธภาพระหว่ า งบุค คล (Transactional
Analysis)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุม่ และทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาล
3.1 ความเป็ นมาของวิชาชีพพยาบาล
3.2 เอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล
3.3 จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 1
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
6. แผนภูมิแสดงการวิจยั
7. สมมติฐานการวิจยั
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1. เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
1.1 อัตลักษณ์ แห่ งตน
1.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์ แห่ งตน (Ego Identity)
อิริค สัน (Erikson, 1968) ให้ ความหมายว่า อัตลัก ษณ์ แห่งตน หมายถึ ง ลัก ษณะ
เฉพาะตัวที่เกิดจากการผสานระหว่างลักษณะภายในเฉพาะของบุคคล และลักษณะภายนอกที่
ได้ รั บ จากประสบการณ์ สัง คม ความสามารถเข้ าใจตนเอง ก าหนดชี วิ ต ของตนเองตาม
ความสามารถและความเชื่อ
มาร์ เซีย (Marcia, 1980) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตน คือลักษณะโครงสร้ าง
แห่ ง ตน (Self-Structure) เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในตัว บุค คล มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามแรงขับ
ความสามารถ ความเชื่อและการปรับตัวของบุคคล ถ้ าพัฒนาการโครงสร้ างแห่งตนดีจะมีความ
เป็ นตัวของตัวเอง รู้ถึงความเหมือนและความต่างของตนกับผู้อื่น ถ้ าพัฒนาการโครงสร้ างแห่งตน
ไม่ดีจะทาให้ เกิดความสับสนในใจตนเองและอาศัยสิ่งภายนอกมาช่วยประเมินตน
ออฟเฟอร์ ออสตรอฟ และ โฮเวิ ร์ ด (Offer, Ostrov, & Howard, 1981) สรุ ป
ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนว่าเป็ นการที่บคุ คลมีความเข้ าใจต่อตนเองและผู้อื่น และเรี ยนรู้
ว่าจะเชื่อมความสัมพันธ์กับ คนอื่นขณะที่ต้ องการความเป็ นตัวของตัวเองและอิสระ โดยอาศัย
ประสบการณ์จากกระบวนการทางสังคม และวัฒนธรรมในวัยเด็ก
แฟรกเจอร์ และ แฟดิแมน (Frager & Jame, 1984) สรุปความหมายของอัตลักษณ์
แห่งตนว่า อัตลักษณ์แห่งตนเป็ นการให้ คณ
ุ ค่าและการฝึ กความอดทน สร้ างจากพื ้นฐานทางสังคม
และการสนับสนุนจากคนรอบข้ าง มีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
เจฟฟรี่ (Jeffrey, 1985) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตน คือ ความรู้สึกนึกคิดที่
เกี่ยวกับตัวตนและการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรม
ไรซ์ (Rice, 1996) ได้ สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายท่านว่าอัตลักษณ์แห่งตน คือ
ผลรวมของการรับรู้วา่ ตนเองเป็ นอย่างไร มีบทบาททางสังคมอย่างไร บุคคลที่มีความสาเร็จในการ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน จะมีการยอมรับตนเองสูง และอัตลักษณ์เกิดจากการพัฒนาทางด้ าน
ร่างกาย เพศ สังคม อาชีพ จริยธรรม อุดมคติและบุคลิกภาพ
ดวงเดื อน พัน ธุม นาวิน และ ดุจ เดือน พัน ธุมนาวิน (2538) ให้ ความหมายว่า อัต
ลักษณ์ หมายถึง โครงสร้ างของบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรู้จักตน การยอมรับตนว่ ามี
ลักษณะที่คงที่และต่อเนื่องมาตังแต่
้ เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันบุคคลก็เข้ าใจบทบาท
หน้ าที่ของตนตามที่สงั คมและวัฒนธรรมกาหนด ซึ่งการรับรู้ ความสามารถ ความต้ องการของตน
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ได้ ส อดคล้ อ งกับ สัง คมและคนรอบข้ า ง ท าให้ มั่น ใจในตนเอง สามารถท าทุก อย่ า งได้ ดีตาม
มาตรฐานของตนเองและสังคมไปพร้ อมกัน
อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล (2546) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ หมายถึงคุณสมบัติที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็ นลักษณะที่ทาให้ สิ่งนันโดดเด่
้
นและมีความแตกต่างจากสิ่งอื่น โดย
เดิมใช้ คาว่าเอกลักษณ์ ซึ่งหมายถึงลักษณะเฉพาะของคนหรื อสิ่งหนึ่ง ในทางสังคมศาสตร์ โดย
ปัจจุบนั ความหมายนี ้แปรเปลี่ยนไปใช้ คาว่าอัตลักษณ์ แทนคาว่าเอกลักษณ์ เนื่องจากปัจเจกอาจ
มีหลายอัตลักษณ์ได้ ในขณะเดียวกันได้
จากการศึกษาความหมายของอัตลักษณ์แห่งตน ผู้วิจัยสรุปได้ วา่ อัตลักษณ์แห่งตน
หมายถึง ความสามารถในการการรู้จกั เข้ าใจ และยอมรับตนเองทังในด้
้ านบวกและในด้ านลบ รับรู้
บทบาทหน้ าที่ของตน มีการตังเป้
้ าหมายในการดาเนินชีวิตของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์
สร้ างสัมพันธภาพและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.1.2 แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ แห่ งตน
1.1.2.1 ทฤษ ฎี พั ฒนาการทางจิ ต สั งคมข องอิ ริ คสั น (Psychosicial
Development)
อิริคสัน กาหนดพัฒนาการทางด้ านจิตสังคมออกเป็ น 8 ขันตอนในช่
้
วงชีวิต ตังแต่
้
วัยแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ มีลกั ษณะที่เป็ นข้ อขัดแย้ งเชิงพัฒนาการในแต่ละคู่ (Developmental
Conflicts) ซึ่งจะต้ องมีการพัฒนาเพื่อให้ บคุ คลมีโครงสร้ างบุคลิกภาพอย่างมัน่ คง สรุปได้ ดงั นี ้ (ศรี
เรือน แก้ วกังวาล, 2554)
ขันที
้ ่ 1 ความไว้ วางใจกับความสงสัยน ้าใจผู้อื่น (Trust vs. Mistrust)
โดยระยะนีเ้ ป็ นระยะของวัยทารกแรกเกิด ถึงหนึ่งขวบ ความไว้ วางใจในบุคคล
รอบข้ างเกิดจากการที่เด็กทารกได้ รับการตอบสนองความต้ องการขันพื
้ น้ ฐานทางกายและทาง
จิ ต ใจ เช่ น ได้ รั บ การดูด ดื่ ม ลูบ คล า สัม ผัส อุ้ม ชู นอน เล่น เสีย ง เป็ น ต้ น ทารกที่ ไ ด้ รับ การ
ตอบสนองความต้ องการทางกาย ทางอารมณ์จนรู้สึกสุขสบายตลอกเวลาและมากเกินไปจึงจะ
กลายเป็ น คน”เชื่อถื อไว้ วางใจคนง่ายเกิ น ไป” ส่วนทารกที่ มัก จะไม่ได้ รับ การตอบสนองความ
ต้ องการทางกายจนเข้ าขันขาดแคลนนั
้
น้ ก็มกั จะระแวงง่าย
ขันตอนที
้
่ 2 ความเป็ นตัวของตัวเองกับความละอายใจและไม่แน่ใจ (Autonomy
vs. Shame and Doubt)
เป็ นระยะของวัยทารกตอนปลาย โดยในช่วงนี ้ทารกจะเริ่มรู้จกั หัดควบคุมตนเอง
ในการใช้ กล้ ามเนื ้อและประสาทสัมผัสอยากที่จะรู้จกั สารวจสิ่งแวดล้ อมรอบตัว และมีความอยาก
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ที่จะเป็ นตัวของตัวเอง ทารกที่ผ้ เู ลี ้ยงดูปล่อยให้ ท าอะไรก็ได้ ตามใจโดยไม่เกินเลยจนเกิน ไปจะ
พัฒนาเป็ นความเป็ นตัวของตัวเอง แต่ถ้าทารกถูกควบคุมมากจนเกินไปจะเกิดความรู้สกึ ละอายใจ
ซึ่งความรู้ สึกละอายใจและไม่แน่ใจนัน้ ถ้ ามีมากจะทาให้ ทารกมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพไป
ในทางที่ชอบทาอะไรแบบแอบๆ ซ่อนๆ ปิ ดบัง จนนาไปสู่การเป็ นผู้ใหญ่ที่ชอบท าอะไรลับๆ ไม่
เปิ ดเผย
ขันตอนที
้
่ 3 ความคิดริเริ่มกับความรู้สกึ ผิด (Initiative vs. Guilt)
ในระยะของวัยเด็กตอนต้ น เด็กจะมีความสามารถทางกล้ ามเนือ้ และประสาท
สัมผัส เริ่ มมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวได้ ดี เริ่ มใช้ คาพูดสื่อความได้ และเข้ าใจภาษาพูดเป็ น
อย่างดี เด็กจะใช้ ชีวิตในแต่ละวันเป็ นไปอย่างมีจดุ มุง่ หมายและตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมัน่ คงกว่าเดิมมี
ความอยากเรี ยนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว รู้จักใช้ ความคิดความฝัน และมีความคิดสร้ างสรรค์ ดังนัน้ เด็กที่
ถูกสกัดกันความคิ
้
ดฝัน ห้ ามไม่ให้ สารวจสิ่งต่างๆ และไม่ให้ เล่น จะเกิดความรู้สึกผิดและกลัวการ
ถูก ลงโทษ จนอาจพัฒนาบุคลิกภาพเป็ น “ความรู้ สึก ผิด ” (Guilt personality) ดังนัน้ ความพอดี
ระหว่างความคิดริ เริ่ มและความรู้สกึ ผิด จะช่วยให้ เด็กพัฒนาไปสู่การเป็ นคนชอบสร้ างสรรค์ร้ ูจกั
คิดค้ นหาวิธีแก้ ไขปรับปรุงสิ่งที่กระทา และกล้ าเผชิญความจริงของตนเองในชีวิต
ขันตอนที
้
่ 4 ระยะเอาการเอางานกับปมด้ อย (Industry vs. Inferiority)
เป็ นระยะเวลาวัยเด็กตอนปลาย เด็กจะเริ่มเข้ าโรงเรียน จึงถือได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที่
เด็ก มีค วามสามารถในการควบคุมสิ่งที่ ตนเองทา เด็ก จะเล่น อยู่ใ นจิตนาการและความคิดฝัน
น้ อยลง เรียนรู้ที่จะเคารพระเบียบวินยั ของโรงเรียนและสังคม มีการเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ ้น
ทาให้ เด็กต้ องพัฒนาตนเองอย่างจริ งจัง เพื่อเป็ นการปรับตัวต่อความคาดหวังของครู พ่อแม่ และ
เพื่อนๆ
ขัน้ ตอนที่ 5 การพบอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนกับ การไม่เ ข้ าใจตนเอง (Identity vs.
Identity Diffusion)
ในระยะนีเ้ ป็ นบุคคลจะอยู่ช่วงเวลาของวัย รุ่น อิริคสันเชื่อว่า ช่วงนีเ้ ป็ นช่วงที่มี
ความขัดแย้ งมีลกั ษณะวิกฤตมากกว่าช่วงอื่น อิริคสันอธิบายว่า ระยะนีเ้ ด็กจะละทิง้ การมองภาพ
ของตนเองที่เป็ นเด็ก เปลี่ยนแปลงเข้ าสู่การมองภาพของตัวเองที่เป็ นผู้ใหญ่ สภาพจิตที่ถือว่ามี
ความสาคัญประการหนึ่งของวัยรุ่น ในช่วงนี ้ ได้ แก่ การแสวงหาอัตลักษณ์แห่งตนเพื่ อที่จะรู้จัก
ตนเองในแง่มมุ ต่างๆ เช่ น ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต ปรัชญาในชีวิต อาชีพที่
ตนเองอยากจะทา ความถนัดเฉพาะตน เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ต้องผสมผสานอัตลักษณ์
เฉพาะตนในแง่มมุ ต่างๆ ให้ เ ข้ ากันกับความเป็ นจริ งของสิ่งรอบข้ าง เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม
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ค่านิยมของสังคม ของกลุ่มเพื่อน เป็ นต้ น ดังนัน้ วัยรุ่นที่ไม่ร้ ูจักในศักยภาพ ความสามารถและ
คุณลักษณะของตนดีพอสมควร ไม่สามารถผสานอัตลักษณ์ ของตนกับโครงสร้ างของสังคมจะ
กลายเป็ นคนที่หลงลืมตนเอง และสับสนในตนเอง วันรุ่นเหล่านีจ้ ะมีความว้ าเหว่ ไม่เป็ นตัวของ
ตัวเอง ขี ้กังวล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สกึ ว่าตนเองถูกทอดทิ ้ง
ขันตอนที
้
่ 6 ความสนิทเสน่หา ความร่วมใจ แย้ งกับความเปล่าเปลี่ยว (Intimacy
and Solidarity vs. Isolation)
เกิ ด ขึน้ ในช่วงของวัย ผู้ใ หญ่ ตอนต้ น เมื่อสามารถพ้ น วัย รุ่ น มาแล้ ว บุคคลจะ
รู้ จัก อัต ลัก ษณ์แห่งตัวตน และพร้ อมผสมผสานอัตลักษณ์ของตนกับ บุคคลอื่น บุค คลแสวงหา
บุคลิกภาพอันสนิทสนม แสวงหาการใช้ ชีวิตคู่ครอง ระยะนีเ้ ป็ นช่วงชีวิตเพศแบบผู้ใหญ่ เกิดขึ ้น
อย่างแท้ จริง อิริคสันกล่าวว่า ผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถสร้ างความรู้สึกสนิทสนมจริ งจังกับผู้หนึ่งผู้ใดได้
จะมีความรู้สกึ อ้ างว้ างเดียวดาย
ขันตอนที
้
่ 7 การบารุงส่งเสริ มผู้อื่นกับการพะวงเฉพาะตนเอง (Generativist vs.
Self-Absorption)
อยู่ใ นช่วงของวัยกลางคน บุคคลจะมีก ารแบ่งปั น การเผื่อแผ่ การแนะน าการ
สร้ างสรรค์ทงั ้ ในสิ่งที่เป็ นวัตถุและความรู้ ความคิด อิริคสันกล่าวว่า หากขาดการแบ่งปั น เผื่อแผ่
แนะนาแล้ ว ผู้ใหญ่วยั กลางคนจะมีบคุ ลิกภาพอ่อนแอ และมีความสับสนใจ คนวัยกลางคนที่คิดถึง
แต่ต นเอง จะเป็ นผู้ที่เห็น แก่ ตวั เป็ น บุคคลที่ชอบแสวงหาอานาจ อาจเป็ นอานาจทางตาแหน่ง
หน้ าที่การงาน หรืออานาจทางทรัพย์สินเงินทองก็ได้ ซึ่งอิริคสัน กล่าวอีกว่า คนเหล่านี ้จะมีอารมณ์
และบุคลิกภาพของตนอันไม่มนั่ คงไว้ ด้วยความใฝ่ อานาจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขันตอนที
้
่ 8 ความมัน่ คงทางใจกับความสิ ้นหวัง (Integrity vs. Despair)
ระยะนี ้จะเป็ นวัยของผู้สงู อายุ อิริคสันอธิบายว่า เมื่อดาเนินมาถึงขันนี
้ ้แล้ วบุคคล
จะมีพฒ
ั นาการความรู้สกึ ว่าตนได้ รักระทาสิ่งต่างๆ ที่ควรกระทาเสร็จสิ ้นตามหน้ าที่ของตนเองแล้ ว
บุคคลจะหวนกลับไปมองย้ อนไปดูชีวิตของตนเองที่ผา่ นมาด้ วยความรู้สกึ ที่ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ยอมรับ
ทัง้ ความสมหวังและผิดหวัง สามารถทาใจยอมรับชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างที่เขามี เขาเป็ น
และมีค วามพึงพอใจในชี วิต ของตนเอง ผู้สูงอายุบ างคนจะเมื่อย้ อนนึก ถึ งอดีต อาจรู้ สึก อาลัย
อาวรณ์ หรื อยอมรับอดีตไม่ได้ กลัวความตายที่กาลังคืบคลานเข้ ามา ถ้ าผู้สงู อายุคนใดรู้สกึ เช่นนี ้
มากๆ จะเกิดความเศร้ าสร้ อยสิ ้นหวัง และหลีกหนีชีวิต
จากการศึกษาทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมของอิริคสัน ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ ขันการ
้
ค้ นพบอัตลักษณ์แห่งตนเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญเนื่องจากอยู่ในวัยที่มีการเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นไปสูว่ ยั
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ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็ นช่วงวัยที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะค้ นพบอัตลักษณ์แห่งตนได้ จะต้ องมี
ความเข้ าใจตนเองรู้ความต้ องการ ความถนัด ความสามรถ ทัศนคติ ค่านิยม และมีเป้าหมายใน
อนาคตที่ชดั เจน หากนักศึกษาค้ นพบอัตลักษณ์ของตนเองก็จะสามารถแสดงบทบาทได้ ถกู ต้ อง มี
ทัศนคติที่ดีตอ่ โลกและตนเอง สามารถแก้ ไขวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น และเตรียมพร้ อมที่จะบรรลุ
เป้าหมายในอนาคต
1.1.2.2 ทฤษฎีสถานะทางอัตลักษณ์ แห่ งตนของมาร์ เซีย (Identity Status
Theory)
มาร์เซียที่จดั จาแนกสถานะทางของอัตลักษณ์แห่งตนเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้ (Marcia,
1975)
1. การมี ค วามสับ สนในอัตลัก ษณ์ (Identity Diffusion) คื อ บุค คลที่ อ าจจะมี
หรื อไม่มีประสบการณ์ในการเผชิ ญกับภาวะวิกฤต สิ่งสาคัญคือยังไม่มีการตกลงใจทังด้
้ านอาชีพ
และด้ านอุดมคติ แม้ วา่ พวกเขาจะมีแนวอาชีพที่ชอบ มีลกั ษณะดังนี ้ (ปรีชา ธรรมา, 2548)
1.1 รักสนุก ไม่เอื ้ออาทรต่อคนอื่น ตราบใดที่ได้ ทาสิ่งที่ตนเองปรารถนา
1.2 หลีกเลี่ยงวิกฤต และการเผชิญเหตุการณ์ท่าทาย โดยการหลบหนี อาจใช้
ยาเสพติด หรือหลอกตัวเอง
1.3 มีปัญหาทางจิต
2. การหาอัตลักษณ์ของตนไม่สาเร็จและยังต้ องอาศัยแนวคิดจากผู้อื่น (Identity
Foreclosure) คือ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญภาวะวิกฤต แต่ได้ ตกลงใจเลือกแนวทาง
แล้ ว โดยได้ รับอิทธิพลจากบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง และไม่สามารถบอกได้ ว่า บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อพวกเขาตังแต่
้ เมื่อไร มีความศรัทธาต่อคาพูดของบิดามารดา เคร่งครัดต่อ
คาสัง่ สอนของบิดามารดามาก มีลกั ษณะดังนี ้ (ปรีชา ธรรมา, 2548)
2.1 ดูเผินๆ มีลกั ษณะเหมือนเป็ นผู้มีอตั ลักษณ์แล้ ว
2.2 ไม่พิจารณาหรื อสนใจค่านิยมหรื อเป้าหมายอื่นใด นอกเหนือจากเรื่องที่
ได้ รับคาสัง่ ให้ ทา
2.3 กล่าวถึงแต่ทางเลือกที่ทาให้ บิดามารดาพอใจ
2.4 ไม่ยืดหยุ่น สนใจการรักษาขนบประเพณี
2.5 ทาตามที่เคยชิน
2.6 หนีสถานการณ์ขดั แย้ ง
2.7 ชอบทาตามคาสัง่ และพินอบพิเทาผู้มีอานาจ
2.8 ไม่ยืดหยุ่นในการตัดสินใจ
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2.9 มีความวิตกกังวลเล็กน้ อย
2.10 มีความภาคภูมิใจ
2.11 มีทศั นคติดีตอ่ การศึกษา
2.12 ชอบตังเป้
้ าหมายที่เป็ นไปไม่ได้
2.13 ชอบลอกเลียนแบบกลุม่ เพื่อน และผู้ที่นิยมยกย่องมากเกินไป
3.การหาอัต ลัก ษณ์ ที่ ไม่แน่น อน (Identity Moratorium) คือ บุคคลที่ อยู่ใ นช่วง
ภาวะวิกฤตที่กาลังจะตกลงใจ ทาให้ เกิดการตกลงใจที่คอ่ นข้ างคลุมเครือ มีลกั ษณะแตกต่างจาก
วัย รุ่ น ที่ เ กิ ด ความสับ สนในการหาอัต ลัก ษณ์ ตรงที่ วัย รุ่ น กลุ่มนี ย้ ังเห็น ความส าคัญ ของความ
ปรารถนาดีและความคิดเห็นของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง และคานึงถึงความต้ องการของสังคม
แล้ วนามาคิดทบทวนว่าเหมาะสมกับความสามารถของเขาหรือไม่ วัยรุ่นที่อยู่ในสถานภาพนี ้จึงอยู่
ในระหว่างการค้ นหาคาตอบ แต่มีความคิดในสิ่งเหล่านัน้ น้ อยมาก และพร้ อมที่ จะละทิ ง้ เมื่อมี
โอกาสที่ดีกว่า มีลกั ษณะดังนี ้ (ปรีชา ธรรมา, 2548)
3.1 มีปัญหาที่ยงั แก้ ไขไม่ได้
3.2 เป็ นนักทดลอง
3.3 เปลี่ยนใจเรื่องค่านิยม
3.4 คบเพื่อนต่างเพศมากและฉาบฉวย
3.5 มีความคิดหรือการกระทาสุดขัว้
3.6 สนใจสุขภาพจิตของตนเอง
3.7 ไม่ต้องการให้ ใครควบคุม
3.8 ให้ ความร่วมมือแก่ผ้ อู ื่นน้ อย
3.9 วิตกกังวลมาก
3.10 คาดหมายกิจกรรมได้ ยาก
3.11 มีความเชื่อมัน่ ต่าในการเลือกวิชาชีพ
4. การค้ น หาอัต ลัก ษณ์ ข องตนได้ อ ย่ า งสมบูรณ์ (Identity Achievement) คื อ
บุคคลที่มีประสบการณ์ในการเผชิญกับภาวะวิกฤตและมีข้อตกลงใจแล้ ว จึงมีความตังใจอย่
้
างแน่ว
แน่ในการเลือกอาชีพ ยึดมัน่ ในศาสนา มีความคิดอุดมการณ์ได้ ด้วยตนเอง แสดงออกอย่างเป็ น
อิสระ มีลกั ษณะดังนี ้ (ปรีชา ธรรมา, 2548)
4.1 มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง
4.2 มัน่ คงมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
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4.3 ยอมรับตนเอง
4.4 อาจมีคา่ นิยมต่างจากพ่อแม่ แต่มนั่ คงในตนเอง
4.5 รู้จกั ตนเอง
4.6 ทาตามค่านิยมและความเชื่อ
4.7 ทางานได้ ดีภายในภาวะกดดัน
4.8 ตังเป้
้ าหมายที่เป็ นจริงได้
4.9 ประเมินตนเองได้
4.10 ยืดหยุ่นในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
4.11 ยึดมัน่ ในการตัดสินใจ ไม่วา่ คนอื่นจะคิดอย่างไร
4.12 มีค วามแตกต่างน้ อยระหว่างการรับ รู้ ของตนเองกับ ของผู้อื่น ที่ มี ต่อ
ตนเอง
4.13 มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางดี
พัฒนาการด้ านอัตลักษณ์แห่งตนจะดาเนินจากระดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ
ระดับ 3 มีความสาคัญมากที่สดุ ในทัศนะของมาร์เซีย มาร์เซีย ค้ นพบว่า บุคคลที่ได้ แก้ ปัญหาวิกฤต
แล้ วจะมีความชัดเจนของอัตลักษณ์ สามารถทางานที่ท้าทายมากกว่าผู้ที่มีความสับสนทางอัต
ลั ก ษณ์ (Identity Diffusion) บุ ค คลที่ ค้ นหาอั ต ลั ก ษณ์ ข องตนได้ อย่ า งสมบู ร ณ์ ( Identity
Achievement) จะมีการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) เปิ ดกว้ างรับความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีความมัน่ ใจในตนเอง
1.1.2.3 ทฤษฎีอัตลักษณ์ ของบุคคลของสไตรเกอร์ (Identity Theory)
ทฤษฎีอตั ลักษณ์ของบุคคล เป็ นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ม่งุ อธิบายพฤติกรรมตาม
บทบาทของบุ ค คล ทฤษฎี นี พ้ ั ฒ นาขึ น้ โดยเชลดอน สไตร์ เ กอร์ (Sheldon Stryker) โดยมี
วัตถุประสงค์ของทฤษฎี เพื่ออธิบายพฤติกรรมแสดงบทบาท (Explanation of Role Behavior) ซึ่ง
เกิดจากการปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างสังคม (Society) และตัวตน (Self) ของบุคคล โดยมี
โครงสร้ างทางสังคม (Social Structure) และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เป็ น
ตัวกาหนดหรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยอาศัยข้ อตกลงเบื ้องต้ น (Assumptions
or Premises)
ทฤษฎีอตั ลักษณ์ของบุคคลได้ นาแนวคิดปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์มาใช้ ในการ
อธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยให้ ความสาคัญกับการเลือกบทบาท โดยอธิบายว่าพฤติกรรมการ
เลื อ กบทบาท (Role Choice Behavior) เป็ น ผลที่ เ กิ ด จากความเด่น ของอัต ลัก ษณ์ (Identity
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Salience) ซึ่ ง เป็ นส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของ ตั ว ตน (Self) ในขณะที่ ค วามผูก พั น ต่ อ บทบาท
(Commitment) ส่ง ผลต่อ ความเด่น ของอัต ลัก ษณ์ โดยมี แ นวคิ ด ในแต่ล ะองค์ป ระกอบ ดังนี ้
(Stryker, 1987)
1. ความผูกพันต่อบทบาท (Commitment Concept)
สไตรเกอร์ กล่ า วว่ า ความผูก พั น ต่ อ บทบาทมี พื น้ ฐานมาจากเครื อข่ า ย
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บคุ คลเข้ าไปมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้ วยเครื อข่ายทางสังคมที่มีความ
ซับซ้ อน ในขณะเดียวกันแต่ละเครื อข่ายก็ประกอบด้ วยบุคคลที่ดาเนินชีวิตอยู่ และมีการติดต่อ
สัมพันธ์กนั ตามตาแหน่งทางสังคมและการปฏิบตั ิต ามบทบาท ความผูกพันกับเครือข่ายทางสังคม
คือการที่สมาชิกของเครื อข่ายนันแสดงบทบาทของตนโดยการแสดงอั
้
ตลักษณ์เฉพาะสาหรับเรื่อง
นัน้ การที่บุคคลทาตนเป็ นคนแบบหนึ่งบุคคลก็ มีความผูกพัน ที่ต้องเป็ นคนแบบนัน้ โดยการวัด
ความผูกพันวัดได้ จากการที่บคุ คลลงทุนสละความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับใครๆ ในเครือข่ายอื่น
เพื่อไปมีพฤติกรรมตามแบบของเครื อข่ายที่ตนเลือก ความผูกพันต่อบทบาทจึงเป็ นสาเหตุให้ เกิด
ความเด่นของอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ง
เบอร์ ค และ ไรซ์ (Burke & Reitzes, 1991) ได้ แบ่งหลักพืน้ ฐานของความผูกพัน
ต่อบทบาทเป็ น 2 ประเภท คือ
1. พื ้น ฐ า น ค วา ม ผู ก พั น ต่ อ บท บา ทด้ าน กา รรู้ คิ ด (Cognitive Bases of
Commitment) หมายถึ ง การที่ บุค คลรั บ รู้ ความหมายและรางวัล ในเชิ ง บวก ตลอดจนการ
ประเมินผลได้ เสียในการรักษาอัตลักษณ์ไว้
2. พืน้ ฐานความผูกพันต่อบทบาทด้ านสังคม-อารมณ์ (Socioemotional Bases
of Commitment) หมายถึง ความผูกพันทางใจและอารมณ์ในการรักษาอัตลักษณ์ไว้ ซึ่งเกิดจาก
การปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ บนพื ้นฐานของอัตลักษณ์เชิงบทบาทกับคนเหล่านัน้ การมีเครือข่ายทาง
สังคมและความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทเป็ นพืน้ ฐานของความผูกพัน และช่วยให้
แสดงพฤติกรรมที่ยืนยันอัตลักษณ์นนต่
ั ้ อไป
สไตรเกอร์ แบ่งความผูกพันต่อบทบาทด้ านอารมณ์และสังคมออกเป็ น 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) หมายถึ งการที่ บุค คลสามารถมีความสัมพัน ธ์ กับ เครื อ ข่ายทางสังคมต่างๆ ได้
จานวนมากจากการใช้ อตั ลักษณ์หนึ่ง
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2. ความผูกพันเชิงอารมณ์ (Affective or Intensiveness Commitment) คือ
การที่บคุ คลรับรู้วา่ เครือข่างทางสังคมที่ตนเกี่ยวข้ องมีความสาคัญทางจิตใจที่ลกึ ซึ ้งต่ออัตลักษณที่
ตนได้ เลือกใช้
2. ความเด่นของอัตลักษณ์ (Identity Salience)
ตัวตนของบุคคลประกอบด้ วยชุดของอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันจานวนมาก
ตามบทบาทต่างๆ ที่ตนครอบครองอยู่ ซึ่งอัตลักษณ์มีคณ
ุ สมบัติ 2 ประการคือ 1. การที่บุคคลอื่น
มอบตาแหน่งอันใดอันหนึ่งทางสังคมให้ ตวั เรา และ 2. ตัวเรายอมรับตาแหน่งที่บุคคลอื่นมอบให้
(Stryker, 1987) อัตลักษณ์จึงเป็ นการรู้คิดเกี่ ยวกับตนเองที่เกี่ยวกับบทบาทและตาแหน่งในระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล และอัตลักษณ์ของบุคคลจะผันแปรไปตามความเด่นที่ถกู จัด
วางตามลาดับความเด่น (Salience Hierarchy) ซึ่งความเด่นของอัตลักษณ์อนั ใดจะถูกนามาใช้
หรือไม่ขึ ้นอยู่กบั ความน่าจะเป็ นตามสถานการณ์ตา่ งๆ การเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงตาแหน่งความเด่นของอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทนันๆ
้
3. พฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role Choice Behavior)
พฤติกรรมการเลือกบทบาท เป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลแสดงออกตามอัตลักษณ์ที่มี
ความเด่นที่สดุ ในสถานการณ์นนๆ
ั ้ พฤติ กรรมการเลือกบทบาทเป็ นผลลัพธ์ของความเด่นของอัต
ลักษณ์ตามบทบาทที่บุคคลเลือกและแสดงออกมา เรี ยกว่าพฤติกรรมปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบาท
(Role Performance) โดยบุคคลประเมินตนเองและบุคคลสาคัญ (Significant Others) จึงแสดง
พฤติกรรม ซึ่งกระบวนการประเมินนี ้สะท้ อนถึงคุณค่าในตนเองเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะของบุคคล
(Role-Specific Self-Esteem) โดยการปฏิบัติตนตามบทบาทจะประสบความสาเร็จหรื อล้ มเหลว
ขึ ้นอยู่กบั การให้ ความสาคัญกับความเด่นของอัตลักษณ์
จากการศึกษาทฤษฎีอตั ลักษณ์ของบุคคล ผู้วิจัยสรุปได้ วา่ อัตลักษณ์ของบุคคล
เป็ น การสะท้ อนความรู้ สึก นึ ก คิ ด ของบุคคล โดยเป็ น ผลมาจากการปฏิสัมพัน ธ์ เ ชิ งสัญ ลักษณ์
ระหว่างบุคคลกับสังคม ซึ่งทาให้ เกิดจาการถ่ายทอดความคิด และการได้ ทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
บทบาท เช่น การที่นักศึกษาพยาบาลได้ ฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล จะทาให้ นกั ศึกษาได้ ประเมิน
ตนเอง และประเมินโดยบุคคลสาคัญ ได้ แก่ ผู้สอน พยาบาลวิชาชีพ หรือกลุม่ เพื่อน ซึ่งการประเมิน
นี จ้ ะสะท้ อนกลับ ให้ นัก ศึก ษาเกิ ดความภาคภูมิใ จในบทบาท ซึ่งเป็ น ความรู้ สึก เป็ น ปมเด่นใน
บทบาท ความรู้สกึ นี ้จะทาให้ อตั ลักษณ์ตามบทบาทของนักศึกษาสูงขึ ้น
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1.1.3 องค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ งตน
มาร์เซีย (Marcia, 1975) แบ่งอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่มีความมัน่ ใจ
ที่จะตัดสินใจ กล้ าแสดงความคิดเห็น กล้ าแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ อง มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ของ
ตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ ดี
2. ด้ านการรู้จกั ตนเอง หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิด เจตคติ การรับรู้ในทุก ๆ ด้ านที่
มีตอ่ ตนเอง เกี่ยวกับลักษณะนิสยั และคุณสมบัติของตน ทังในด้
้ านบวกและในด้ านลบ
3. ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง ลักษณะเป็ นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์
และความต้ องการของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสมมีอารมณ์ที่มนั่ คง
4. ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชีวิต หมายถึง ความมุง่ หมายที่จะกระทาเพื่อบรรลุผล
ตามที่ตงใจ
ั ้ ด้ วยความมุ่งมัน่ และความพยายามเพื่อให้ ประสบความสาเร็จโดยมีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน
5. ด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่น การเลือก
คบเพื่อน ความคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างกัน การทางานร่วมกัน การปรับตัวกับคนที่ไม่ค้ นุ เคย
เบนเนียน และ อาดัมส์ (Bennion & Adams, 1986) แบ่งอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น
2 ด้ าน ได้ แก่
1.ด้ านมโนคติสว่ นบุคคล (Ideological) ประกอบด้ วย การประกอบอาชีพ ศาสนา
การเมือง และปรัชญาแนวคิดในการดาเนินชีวิต
2. ด้ านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ประกอบด้ วย การคบ
เพื่อนต่างเพศ การคบเพื่อน บทบาททางเพศ และการพักผ่อนหย่อนใจ
จอร์ จเซลซั่น (Josselson, 1987) แบ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์แห่งตน
เป็ น 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ด้ านความพึงพอใจและยอมรับในร่ างกายและลักษณะท่าทาง คือความพึง
พอใจในรูปร่าง มัน่ ใจในบุคลิกภาพของตนเอง การแต่งกายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมถูก
กาลเทศะ และแสกงออกอย่างเหมาะสม
2. ด้ านความพึงพอใจและการปรับตัวเรื่ องเพศ คือ การที่ บุคคลสามารถสร้ าง
สัมพันธภาพที่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ทาตามกฎระเบียบทางเพศที่สงั คมกาหนด มีทศั นคติที่ดี
ทางเพศของตนและเพศตรงข้ ามมีคา่ นิยมทางเพศที่เหมาะสม
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3. ด้ านความมั่น ใจของตนเอง ในบริ บ ททางสังคม ประวัติความเป็ น มาและ
วัฒนธรรม คือมีการนิยามตนเองจากบรรทัดฐานของครอบครัว ประเพณี วัฒนธรรม
4. ด้ านความชัดเจนในความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองผ่านบทบาทการดาเนินชีวิต
การเปิ ดรับกฎ ข้ อบังคับ และแบบแผนการดาเนินชีวิต
5. ด้ านความมัน่ ใจในตนเองในการตอบสนองต่อข้ อเสนอแนะของบุคคลอื่น คือ
การที่บคุ คลสามารถยอมรับตนเอง ปรับปรุงตนเองเมื่อได้ รับข้ อเสนอแนะจากคนรอบข้ าง
6. ด้ านการยอมรับ และเห็นคุณค่าของตน มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ศรัท ธาใน
ความสามารถของตน รู้สกึ ว่าตนเองมีประโยชน์สาหรับผู้อื่น
7. ด้ านความมัน่ คง และบูรณาการ คือการที่ร้ ูวา่ ตนเองมีความสามารถอย่างไร มี
จุดเด่นจุดด้ อยอย่างไร ทราบถึงความต้ องการของตนเอง และแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสม
เยาวนาท สุนทร (2546) ศึกษาอัตลักษณ์ของวัยรุ่น พบว่า ประกอบด้ วยองค์ประกอบ
7 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การรับรู้เวลา (Temporal perspective) หมายถึง การที่วยั รุ่นสามารถก าหนด
และจัดสรรเวลาที่ผา่ นไปให้ เอื ้อประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ โดยมีการนาสิ่งที่เรียนรู้มารวบรวมแยกแยะ
และเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกันได้ เพื่อให้ เกิดการกระทาที่เหมาะสมสาหรับตนเอง
2. ความมั่น ในใจตนเอง (Self certainty) หมายถึ ง การที่ วัย รุ่ น สามารถแสดง
ความเป็ น ตัวของตัวเอง มีอิสระในการคิดและการกระท า สามารถใช้ สิท ธิ ของตนเองได้ อย่าง
ถูกต้ อง
3. การเรียนรู้บทบาท (Role experimentation) หมายถึง การที่วยั รุ่นสามารถรับรู้
แยกแยะบทบาทของตนเอง และมีการแสดงบทบาทได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมตามความเป็ นจริง
และจินตนาการของตนเอง โดยที่วยั รุ่นต้ องมีโอกาสได้ ทดลองบทบาทต่างๆ และเลือกบทบาทที่
เหมาะสมให้ กบั ตนเอง คานึงถึงความพึงพอใจของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีความสามารถในการ
ปรับตัวได้ อย่างเหมาะสม
4. ความสามารถในการท างาน (Apprenticeship หรื อ Anticipation of
achievement) หมายถึ ง การที่ วัย รุ่ น มีความต้ องการที่ จ ะท างานให้ สาเร็ จ โดยมีความตัง้ ใจ มี
เป้าหมาย และมีการวางแผนในการทางาน กล้ าที่จะเผชิญอุปสรรคเพื่อความสาเร็จ
5. การตระหนัก ในเพศตรงข้ า ม (Sexual polarization) หมายถึ ง การที่ วัย รุ่ น
สามารถตระหนักรู้ในความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง มีความต้ องการที่จะแสดงลักษณะ

28
และบทบาททางเพศของตนให้ ถกู ต้ อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องการเป็ นเพื่อน
กับเพศตรงข้ ามและมีความสามารถในการสร้ างสัมพันธ์ใกล้ ชิด (Intimacy) กับเพศตรงข้ ามได้
6. การเป็ นผู้น าผู้ตาม (Leader and Followship) หมายถึ ง การที่ วัย รุ่ น รู้ จัก
อ านาจของตนเองที่ จ ะเป็ น ผู้น า โดยมี อุด มคติ แนวคิ ด ที่ ส ร้ างสรรค์ เ พื่ อ ประโยชน์ สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้ าได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเป็ นผู้ตามและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นได้
7. การมีอดุ มคติยึดถือปฏิบัติ (Ideological commitment) หมายถึง การที่วยั รุ่น
มีแนวทางในการด าเนิน ชีวิต แนวทางนี เ้ กิ ดจากอุดมคติห รื อปรัชญาที่สั่งสมและรวบรวมจาก
ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ผา่ นมาในชีวิตซึ่งจะนาทางให้ เขาอยู่ในสังคมได้
จันทร์เพ็ญ ทัศนียสกุลชัย (2548) ศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมหญิงบ้ านปราณี โดยแบ่งองค์ประกอบของอัตลักษณ์ ออกเป็ น 8 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การรู้จกั และเข้ าใจตนเอง หมายถึง การที่บคุ คลทราบว่าตนเองเป็ นคนอย่างไร
มีอุป นิ สัย มีค วามรู้ สึก และมีพฤติก รรมในส่วนที่ ดีแบะไม่ดีของตนเอง และรู้ จัก ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมในสังคม
2. การยอมรับตนเอง หมายถึง การที่บคุ คลรู้สกึ เห็นคุณค่าในตนเองและพึงพอใจ
ในความสามารถเท่าที่กาลังของตนจะทาได้ ไม่คิดและรู้สกึ ลบต่อตนเอง
3. ความมัน่ ใจในตนเอง หมายถึงการที่บคุ คลกล้ าคิดและทาสิ่งต่างๆ ตามที่ตงใจ
ั้
ไม่ลังเลในการตัด สิน ใจเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ก ลัวความผิดพลาดและกล้ าเผชิ ญ กับ ความ
ผิดพลาด
4. ความไว้ วางใจตนเองและผู้อื่น หมายถึงการที่บคุ คลมีความรู้สึกที่ดีตอ่ ตนเอง
และผู้อื่นโดยไม่คิดระแวงหรือเป็ นกังวลในความปลอดภัยเมื่อต้ องอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. ความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง การที่บุคคลคิดและทากิจกรรมต่างๆ ด้ วย
ตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่คล้ อยตามคาสัง่ ของผู้อื่นโดยพิจารณาถึงเหตุผลในสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ
6. ความคิดริ เริ่ ม หมายถึง การที่บุคคลคิดและทากิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเองโดย
ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่คล้ อยตามคาสัง่ ของผู้อื่นโดยพิจารณาถึงเหตุผลในสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ
7. ความขยันหมัน่ เพียร หมายถึงการที่บคุ คลไม่ละเลยเอาใจใส่ตอ่ การเรียนและ
การทางานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความเพียรพยายาม รับผิดชอบ กระตือรื อร้ น มุ่นมัน่ ทาในสิ่งที่
ได้ รับมอบหมายให้ สาเร็จลุลว่ ง
8. การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต หมายถึงการที่บคุ คลกาหนดแนวทางที่ตนคิดและจะ
ทาตามที่ได้ มงุ่ หวังในการดาเนินชีวิตของตนเองในอนาคต

29
สุ ภั ช ฌาน์ ศรี เอี่ ย ม (2554) ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งองค์ประกอบอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาออกเป็ น 4 ด้ าน
1. อัตลักษณ์ด้านเฉพาะบุคคล คือ ความมัน่ ใจในร่างกาย บทบาททางเพศ
2. อัตลักษณ์ด้านสังคม คือ ศาสนา การเมือง และประเพณี
3. อัตลักษณ์ด้านการดาเนินชีวิต คือ การมีอดุ มการณ์ การคบเพื่อน และการมี
จิตสาธารณะ
4. อัตลักษณ์ด้านวิชาการ คือ การเตรี ยมตัวเพื่ออาชีพ การมีทักษะการสื่อสาร
การใช้ เทคโนดลยี และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
อัศนี ย์ ณ. คีรี (2558) ศึกษาเรื่ องการเสริมสร้ างอัตลักษณ์ของนักเรี ยนวัยรุ่นชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ ยง ได้ นาองค์ประกอบอัตลักษณ์แห่งตนของจอร์ จเซลซัน่ (Josselson, 1987) ประกอบ
กับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ย วชาญ กาหนดองค์ประกอบของอัตลักษณ์ แห่งตนออกเป็ น 4
ด้ าน ดังนี ้
1.การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง มี
ความมัน่ ใจในการแสดงออกของตน มีความเข้ าใจในปั ญหาของตนเอง สามารถแก้ ไขปัญหาของ
ตนเองได้
2. การยอมรับตนเอง หมายถึง การยอมรับตนเองด้ วยการรู้สกึ พึงพอใจในตนเอง
ทราบถึงจุดดี จุดด้ อยของตนเอง และมีความสุขที่จะเปิ ดเผยความเป็ นตนเองให้ บคุ คลอื่นรับรู้
3. การปรับตัว หมายถึง การรับรู้ถึงความเครี ยด ความกังวลของตนเองเมื่อต้ อง
เปลี่ยนสถานที่และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ค้ นุ เคย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม และให้ การช่วยเหลือผู้อื่น
4. การรับรู้สถานภาพและบทบาทหน้ าที่ หมายถึง การรับรู้สถานภาพและบทบาท
หน้ าที่ ของตนเองได้ เมื่ออยู่ในสังคมที่แตกต่างกันออกไป สามารถปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนเองได้
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคมได้
จากการศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน ผู้วิจัยดาเนินการสังเคราะห์แบบ
จาแนกข้ อมูล (Typological Analysis) เรี ยงตามองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน รายละเอียด
ดังตาราง 1
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จาการสังเคราะห์ เ อกสาร คัดเลือกองค์ป ระกอบของอัตลัก ษณ์ แห่งตนในด้ านต่างๆ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ตัวแปรที่ใช้ เป็ นแนวทางในการค้ นหาองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน
ของนักศึกษาพยาบาล ผู้วิจยั เลือกพัฒนาองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนตามแนวคิดของมาร์
เซีย ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง การรู้จักตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่มีผ้ ทู ี่นามาใช้ ในการศึกษาอย่างกว้ างขวาง และมีความ
สอดคล้ องกับบริบทของกลุม่ ที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา โดยองค์ประกอบเหล่านี ้มิได้ เป็ นข้ อกาจัดในการค้ นพบ
เพิ่มเติมขององค์ประกอบที่จะได้ จากการศึกษาในระยะที่ 1
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1.1.4 แนวทางการวัดและประเมินอัตลักษณ์ แห่ งตน
แบบวัด The Identity Status Interview (ISI) (Marcia, 1964) มาร์เซียสร้ างวิธีแรกใน
การวัด สถานภาพของอัต ลักษณ์ แห่งตนโดยการสัม ภาษณ์ ซึ่งเป็ น เครื่ องมือที่ สร้ างขึ ้นเพื่ อโดย
อ้ างอิงจากทฤษฎีพัฒนาทางทางจิตสังคมของอิริคสัน ขันที
้ ่ 5 คือ ขันการแสวงหาเอกลั
้
กษณ์ของ
ตนเอง (identity versus role confusion) (Erikson, 1968; Marcia, 1964) มาร์ เซี ย สร้ างแบบ
สัมภาษณ์ ที่เข้ าถึงจิตใจและลักษณะทางสังคม ซึ่งรวบรวมเป็ น 4 ระดับ ของสถานภาพของอัต
ลักษณ์แห่งตน ได้ แก่ 1. การมีความสับสนในอัตลักษณ์ (Identity diffusion) 2. การหาอัตลักษณ์
ของตนไม่สาเร็จและยังต้ องอาศัยแนวคิดจากผู้อื่น (Identity foreclosure) 3.การหาอัตลักษณ์ที่ไม่
แน่ น อน (Identity moratorium) 4. การค้ นหาอัต ลัก ษณ์ ข องตนได้ อย่ า งสมบู ร ณ์ ( Identity
achievement) แบบสัมภาษณ์ใช้ เวลา 30-45 นาที และถูกนามาใช้ ในการศึกษาจานวนมาก
แ บ บ วั ด Extended Objective Measure of Ego Identity Status (EOMEIS-II)
(Bennion & Adams, 1986) แบบวัด EOMEIS-II เป็ นแบบวัดที่มีการใช้ กนั อย่างแพร่หลาย โดยใช้
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 6 อันดับ แบ่งการวัดสถานภาพของอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น
2 ด้ าน คื อ ด้ านมโนคติ แ ละความเชื่ อ (Ideological) และด้ านความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คล
(Interpersonal) รวมทัง้ สิ ้น 64 ข้ อ จาแนกสถานภาพของอัตลักษณ์แห่งตนเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ 1.
ค้ นหาอัตลักษณ์ของตนได้ อย่ างสมบูรณ์ (Identity achievement) 2. ยังหาอัตลักษณ์ของตนไม่
สาเร็จและยังต้ องอาศัยแนวคิดจากผู้อื่น (Identity foreclosure) 3. ยังหาอัตลักษณ์ที่ไม่แน่น อน
(Identity moratorium) 4. ความสับ สนในอัตลัก ษณ์ (Identity diffusion) โดยแบบวัดนี ส้ ามารถ
ด าเนิ น การเป็ น กลุ่ม และใช้ พร้ อมกับ เครื่ อ งมือ วัดอื่ น ๆ เพื่ อ ตรวจสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่าง
สถานภาพของอัตลักษณ์แห่งตน และโครงสร้ างอื่นๆ ที่สนใจศึกษา
แ บ บ วั ด Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) (Balistreri, BuschRossnagel, & Geisinger, 1995) เป็ นแบบสอบถามแบบประเมินตนเอง (self-report) มาตาส่วน
ประเมินค่า ตามวิธีวดั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 6 ระดับ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 32 ข้ อ
เป็ นข้ อคาถามเชิงบวก 20 ข้ อ ข้ อคาถามเชิงลบ12 ข้ อ โดยวัด 2 ด้ าน คือ การสารวจ และการตกลง
ใจ ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. อาชีพ 2.ศาสนา 3. การเมือง 4. ค่านิยม 5. ครอบครัว 6.
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างเพื่ อน 7. การออกเดท 8. บทบาททางเพศ การตรวจสอบคุณ ภาพของ
เครื่ องมือโดยหาค่าความสอดคล้ องภายในเนื ้อหา (Coefficient Alpha) ด้ านการตกลงใจ เท่ากับ
0.80 ด้ านการสารวจ เท่ากับ 0.86 ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa coefficient) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5
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คน เท่ากับ 0.76 (p<0.01) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ (Reliability coefficient) ด้ านการตกลงใจ
เท่ากับ 0.90 (p<0.01) ด้ านการสารวจเท่ากับ 0.76 (p<0.01)
แบบสารวจอัตลักษณ์ พัฒนาโดยจันทร์ เพ็ญ ทัศนียสกุลชัย (2548) เป็ นแบบสารวจ
มาตราส่วนประเมิน ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 60 ข้ อ โดยแบ่ งองค์ป ระกอบของอัต
ลักษณ์ ออกเป็ น 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจตนเอง 2. ด้ านการยอมรับตนเอง
3. ด้ านความมัน่ ใจในตนเอง 4. ด้ านความไว้ วางใจตนเองและผู้อื่น 5. ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง
6. ด้ านความคิ ดริ เริ่ ม 7. ด้ านความขยันหมั่นเพีย ร 8. ด้ านการมีจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิต
ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเที่ ย งตรงเชิ งประจัก ษ์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมกับเนือ้ หาและภาษาที่ใช้ นาไปทดลองใช้ (Try Out) กลับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน
และน าข้ อค าถามที่ผ่านการคัดเลือกหาค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha-Coefficient) เท่ากับ 0.8658
จากแนวทางการวัดและการประเมินอัตลักษณ์แห่งตน ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิด
องค์ป ระกอบของอัตลักษณ์แห่งตนตามแนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์ เซีย (Marcia,
1975) ซี่งแบ่งองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง
การรู้จกั ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งแบบ
วัดที่มีผ้ สู ร้ างขึ ้นแล้ วนันมี
้ ความแตกต่างหลากหลายไปตามกรอบแนวคิดที่ตา่ งๆ ที่ยึดถือ จึงอาจไม่
เหมาะสมในการนาเครื่ องมือเหล่านัน้ มาใช้ ในงานวิจัยนีผ้ ้ วู ิจัยจึงมีการสร้ างแบบวัดขึ ้นเพื่ อให้
เหมาะสม สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้
1.1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ แห่ งตน
ได้ มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนในกลุ่ม นั ก ศึ ก ษาและวั ย รุ่ น
ตัวอย่างเช่น ฟาฮานา (Farhana, 2010) ได้ ศึกษาสถานะทางอัตลักษณ์ของนักศึกษาในประเทศ
มาเลเซีย เนื่องจากมีนกั ศึกษาจานวนมากที่เปลี่ยนสาขาวิชาเรียนของตนเองทังที
้ ่นกั ศึกษาเหล่านี ้
ได้ มีก ารวางแผนการเรี ยนก่ อนที่จะเข้ ามาเรี ยนในระดับ อุดมศึกษาแล้ ว เหตุผลหนึ่งเป็ นเพราะ
นัก ศึก ษายังค้ นหาอัตลักษณ์ ของตนเองไม่พบ การวิจัย นีใ้ ช้ แบบสอบถาม EOMEIS-II ของเบน
เนี ย นและอดัม ส์ ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามแบบลิ เ คอร์ ท (Likert’s Scale) ประชากรคื อ นัก ศึก ษา
มาเลเซียอายุ 18-19 ปี จานวน 100 คน เป็ นเพศหญิงจานวน 54 คน และเพศชายจานวน 46 คน
โดยแบ่งองค์ประกอบของอัตลักษณ์ที่ต้องการศึกษา ได้ แก่ การเลือกอาชีพ เพื่อน การทากิจกรรม
รูปแบบการใช้ ชีวิต ความเชื่อทางการเมือง จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาอยู่ในภาวะสับสนในอัต

34
ลัก ษณ์ มากที่ สุด ร้ อยละ 51 ค้ น หาอัตลัก ษณ์ ของตนได้ อย่ างสมบูรณ์ ร้อยละ 40 อัตลัก ษณ์ ไม่
แน่นอนร้ อยละ 8 และไม่สาเร็จ ต้ องอาศัยแนวคิดจากผู้อื่นร้ อยละ 1 นอกจากนี ้ยังพบว่า นักศึกษา
หญิงค้ นหาอัตลักษณ์ของตนได้ มากกว่านักศึกษาชาย และนักศึกษาชายอยู่ในสถานะสับสนในอัต
ลักษณ์มากกว่านักศึกษาหญิ ง และมีการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตนในกลุ่มวัยรุ่น โดย
พิ มพ์ ช นก กลิ่น สุท โธ (2554) ได้ ศึก ษาอัตลัก ษณ์ แห่งตนของวัย รุ่ น ที่ ครอบครั วแตกแยก เป็ น
การศึกษารายกรณี โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก ที่ศนู ย์ค้นหาสมรรถนะการคิด
สานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1.การสังเกต
(Observation) การบัน ทึก การสังเกต (Observational record) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3.
การเยี่ ย มบ้ าน (Home Visit) 4. อัตชี วประวัติ (Autobiography) 5. บัน ทึก ประจ าวัน (Diary) 6.
สังคมมิติ (Sociometry) 7.แบบสอบถาม (Questionnaire) 8.แบบทดสอบ (Testing) 9. ระเบียน
สะสม (Cumulative Record) ตัวแปรองค์ป ระกอบของอัตลัก ษณ์ แห่งตนที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา ใช้
องค์ประกอบอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์ เซีย 5 ด้ าน ได้ แก่ 1.ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง 2. ด้ าน
การรู้จักตนเอง 3.ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ 4. ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชีวิต 5. ด้ านสัมพันธภาพ
ระหว่า งบุค คล ท าการศึก ษาและให้ ความช่วยเหลื อ โดยการให้ คาปรึ ก ษารายบุคคล การให้
คาปรึกษากลุม่ และการให้ ข้อสนเทศ พบว่าวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยกมีอตั ลักษณ์แห่งตนในแต่ละ
ด้ านเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนในกลุม่ นักศึกษา โดยสุภชั ฌา
ศรีเอี่ยม (2554) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการวิจยั เชิง
บรรยายและการวิจยั กึ่งทดลอง โดยแบ่งองค์ประกอบอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ 1. อัตลักษณ์ด้านเฉพาะบุคคล 2. อัตลักษณ์ด้านสังคม 3. อัตลักษณ์ด้านการดาเนินชีวิต 4.
อัตลัก ษณ์ ด้านวิชาการ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบวัดการมีอัตลักษณ์นิ สิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาและกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองคือ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จานวน 60 คน ใช้ กระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษา
โดยประยุกต์จากแนวคิดด้ านกระบวนการพัฒนาอัตนิสิตนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่านักศึกษากลุม่
ทดลองที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการพัฒนาอัตลักษณ์ นิสิตนัก ศึก ษามีคะแนนเฉลี่ย แตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุม โดยรวมอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 และนัก ศึก ษากลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาหลังการอบรมแตกต่างกับก่อนการอบรมโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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งานวิจัยที่ยกมานัน้ แสดงให้ เห็นว่ามีการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตนทัง้ ใน
กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มนักศึกษา อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งตนโดยใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาในกลุม่ นักศึกษาพยาบาล
1.2 อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ (Professional Identity)
1.2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
อิริคสัน (Erikson, 1968) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เป็ นความรู้สกึ ของ
ตนเองที่ได้ จากการรับรู้บทบาทในงานที่ทา
สตาร์ ค เมาคัม และ บอนนี่ (Stark, Malcolm, & Bonnie, 1986) ให้ ความหมายว่า
อัตลักษณ์วิชาชีพ หมายถึง ระดับของการยอมรับปทัสถานในวิชาชีพของสมาชิ ก
แมนด์ซคั (Mandzuk, 1994) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง ความ
ผูกพันที่บคุ คลได้ แสดงออกซึ่งค่านิยมและมาตรฐานวิชาชีพที่ตนเลือก
สเลย์ และ สมิธ (Slay & Smith, 2011) ให้ นิ ยามว่า อัตลัก ษณ์ท างวิชาชีพ เป็ น อัต
มโนทัศ น์ ที่ ต นมองเห็น ในวิช าชี พ ซึ่งขึน้ อยู่กับ คุณ ลัก ษณะ ความเชื่ อ ค่านิ ย ม แรงจูงใจ และ
ประสบการณ์
ไลริ โ อ พูค าริ และ คูไ ว (Lairio, Puukari, & Kouvo, 2013) ให้ ความหมายว่า อัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง การมีทกั ษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน การมีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทังการมี
้
ทกั ษะด้ านสังคม
พงษ์ สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ (2532) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หมายถึง อัต
ลักษณ์อย่างหนึ่งของบุคคลในบทบาทเฉพาะอย่าง
นั น ทนา น า้ ฝน (2536) ให้ ความหมายว่ า เอกลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ หมายถึ ง
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเกี่ยวกับการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองเป็นบุคคล
ที่มีความสามารถ มีคณ
ุ ค่าในสังคมที่มีความเป็ นเฉพาะแบบตามบทบาทของวิชาชีพนันๆ
้
จากการศึกษาความหมายของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ อัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ การตระหนักรู้
ในตนเองเกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ การมีทกั ษะ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นวิชาชีพ
พัฒนาการของอาชีพเริ่มมาจากการกระจายของงานที่หลากหลาย การมีวิวฒ
ั นาการ
ทางความคิ ด ของอาชี พ การเกิ ด ความคิดที่ ขัดแย้ ง การมีความสนใจที่ แตกต่างกัน และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทาให้ เกิดการแบ่งอาชีพออกเป็ นกลุ่มโดยแต่ละกลุม่ มีประวัติความเป็ นมา
มีเป้าหมายสาหรับอนาคต มีกิจกรรมขององค์กรที่มีสถาบันรับรอง มีข้อตกลงที่ชดั เจนแน่นอนต่าง
จากกลุ่มอื่น และพยายามพัฒนางานของตนให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ ้น (Butcher & Anselm,
1961) นอกจากนี ค้ วามเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีท าให้ เ กิ ดการขยายขอบข่ายความรู้ ทาง
วิชาการในแต่ละสาขาอาชีพ ทาให้ บุคคลต้ องแข่งขันกันพัฒนาสถานภาพของตนให้ มนั่ คงเป็ นที่
ยอมรับของสังคม ทาให้ เกิดกลุ่มอาชีพที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตน ให้ ได้ รับการยอมรับ จาก
สังคมในฐานะของวิชาชีพ (Rueschemeyer, 1983)
กูด (Goode, 1957) ได้ กล่าวถึงวิชาชีพว่า วิ ชาชีพจะต้ องมีการถ่ายทอดทางสังคม
(Socialization) หรื อผ่านการอบรม มีการควบคุมทางสังคม (Social control) มีการประเมินทาง
วิชาชีพ (Professional evaluation) โดยคุณลักษณะของกลุม่ วิชาชีพมีดงั นี ้
1. สมาชิกเชื่อมโยงกันด้ วยความรู้สึกเป็ น อันหนึ่งอันเดีย วกัน หรื อมีความเป็ น
เอกลักษณ์
2. มีสถานภาพยืนยาวในฐานะสมาชิก
3. สมาชิกมีคา่ นิยมพื ้นฐานร่วมกัน
4. มีการกาหนดบทบาทของผู้ที่เป็ นสมาชิกไว้ อย่างชัดเจน
5. มีการปฏิบตั ิหรือแสดงออกในแนวทางเดียวกัน
6. กลุม่ สังคมมีอิทธิพลในการควบคุมสมาชิก
7. มีข้อจากัดที่ชดั เจนและมีเหตุผลทางสังคม
8. สมาชิกรุ่นใหม่ต้องผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมโดยมีกระบวนการฝึ ก
ปฏิบตั ิ และมีการควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงานในวิชาชีพนัน้
โฮโรบิน (Horobin, 2014) กล่าวว่า วิชาชีพแตกต่างจากอาชีพทั่วๆ ไป คือมีการฝึ ก
ปฏิบัติเป็ นระยะเวลายาวนาน มีการศึกษาหาความรู้ลึกลงไปเฉพาะสาขา และมีพฤติกรรมตาม
เอกลักษณ์เฉพาะแบบ คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริ การมากกว่าประโยชน์ตอบแทน
การใช้ เวลาในการฝึ กฝนงานที่ยาวนานอย่างเต็มความสามารถทาให้ เกิดความยึดมัน่ ผูก พัน ต่อ
วิชาชีพ และมีพฤติกรรมตามบรรทัดฐานเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแบบขึ ้น
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ไวเลนสกี (Wilensky, 1964) กล่าวถึงการพัฒนางานอาชีพเข้ าสู่การเป็ นวิชาชี พว่า
ลักษณะของงานอาชีพนันประกอบด้
้
วย
1. การปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ เทคนิคเฉพาะ มีความรู้ทางวิชาการรองรับ มีระบบการ
ฝึ กฝนการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาระดับความสามารถของบุคคล
2. การปฏิบตั ิงานครอบคลุมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ทางด้ านทักษะ
3. การปฏิบัติ งานดาเนิ น ไปด้ ว ยกลุ่มสมาชิ ก ซึ่ งมี ระบบอาวุโ ส การมีอานาจ
เปลี่ย นแปลงไปตามลาดับ ขัน้ ของอาวุโส มีก ารรองรับ สถานภาพในงาน ได้ ค่าตอบแทนตาม
สถานภาพของตน
4. มีวตั ถุประสงค์ กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน อยู่ภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
สมาคมผู้รับผิดชอบสมาชิกในด้ านกฎหมายคุ้มครอง ค่าคอบแทนการทางาน
โคลบ์ รูบิน และ แมคอินธราย (Kolb et al., 1979) อธิบายคุณลักษณะของความเป็น
วิชาชีพไว้ ดังนี ้
1. การตัด สิน ใจในทางวิช าชีพมีพืน้ ฐานอยู่บ นหลัก การ ทฤษฎี และข้ อตกลง
ร่วมกันในวิชาชีพ
2. ให้ ความรู้เฉพาะสาขา ไม่ใช่ความรู้ทวั่ ๆ ไป
3. มีความสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการโดยมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
4. สมาชิกภาพได้ มาด้ วยความสามารถเชิงสมรรถนะ ไม่ใช่ด้วยอานาจหรื อการ
แข่งขัน
5. การตัดสินในทางวิชาชีพส่วนหนึ่งเป็ นของผู้รับบริการ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นของ
ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งตัดสินใจได้ อย่างอิสระตามหลักวิชาการ
6. ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้ องยอมรับอานาจของกลุ่มสมาชิกในการควบคุมความ
ประพฤติของตน
7. ต้ องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปกป้องผู้รับบริการ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นวิชาชีพ ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ วิชาชีพเป็ นอาชีพที่
มี ร ากฐานอยู่บ นหลัก การทางวิ ช าการ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ และทัก ษะ เพื่ อ ให้ สมาชิ ก มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะ สามารถให้ บริการแก่ผ้ รู ับบริการได้ ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
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1.2.3 ความหมายของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพพยาบาล
สเตนเบิร์ก ฮัลท์ (Stenbock-Hult, 1985) ให้ ความหมายว่า อัตลัก ษณ์ ทางวิชาชีพ
พยาบาล เป็ นการรับรู้ของแต่ละบุคคลในบริบทของการปฏิบตั ิการพยาบาล
สเวซเบิร์ก (Svedberg, 1981) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือ
การมีความรู้สกึ ว่าเป็ นคนที่สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลโดยมีทกั ษะและความรับผิดชอบ ตลอดจน
ตระหนักรู้ในตนเองและข้ อจากัดของตน
เลดดี ้ และ เปปเปอร์ (Leddy & Pepper, 1993) ให้ ความหมายว่า อัตลัก ษณ์ ทาง
วิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความรู้สึกตัวในบทบาทของพยาบาล รู้สึกมีอานาจในบทบาท แน่ชัด
เกี่ยวกับอุดมการณ์ และข้ อตกลงในวิชาชีพ
จอห์ น สัน (Johnson et al., 2012) ให้ นิ ย ามว่ า อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ พยาบาล
เกี่ยวข้ องและเกิดขึ ้นจากอัตมโนทัศน์ที่ตนมองเห็นในวิชาชีพ เป็ นวิธีการที่พยาบาลคิดและรู้ สึก
เกี่ยวกับความสามารถของตน
นันทนา นา้ ฝน (2536) ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือ การมี
คุณลักษณะเฉพาะตนเกี่ยวกับการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่สามารถบ่งชี ้หรือระบุได้ ว่า
ตนเองเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่มีคณ
ุ ค่าในสังคม การแสดงออกของ
พฤติกรรมในการให้ บริ การทางสุขภาพแก่ประชาชนในสังคมจะมีความเฉพาะตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพ
กนิ ษ ฐา ตัณ ฑพัน ธ์ (2541) ให้ นิ ย ามว่า อัต ลัก ษณ์ ท างวิชาชีพพยาบาล หมายถึง
คุณลักษณะเด่นเฉพาะตนของพยาบาลในการให้ บริ การตามบทบาทวิชาชีพ 4 ด้ าน ได้ แก่ การ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริม และการคงไว้ ซึ่งสุขอนามัย
จากการศึกษาความหมายของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ พยาบาล ผู้วิจัยสรุปได้ ว่า อัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตนของบุคคลเกี่ยวกับการเป็ นผู้ประกอบ
วิช าชี พการพยาบาล ประกอบด้ ว ย ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลวิช าชี พ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพ
1.2.4 องค์ ประกอบของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
สาหรับการศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลทังใน
้
ประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้วิจยั พบว่ายังมีการศึกษาอย่างจากัด ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้ แก่ คุณลักษณะของพยาบาลที่ ดี
คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่ดี และอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิท ยาลัย
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ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิด องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
รี ส (Reece, 1961) อ้ า งถึ ง ใน (ทัศ นา บุญ ทอง, 2538) ก าหนดคุณ ลัก ษณะของ
พยาบาลที่ดีต่อสมาคมพยาบาลแห่งชาติ (The Nation of Nursing Education) ซึ่งประกอบด้ วย
คุณลักษณะ ดังนี ้ 1. รู้จกั ปรับตัว 2. มีความมัน่ คงทางอารมณ์ 3. ว่องไว 4. กระตือรือร้ น 5. มีความ
สนใจกว้ างขวาง 6. เปิ ดเผย 7. ร่าเริงแจ่มใส 8. มีการตัดสินใจที่ดี 9. มีสติรอบคอบ 10. มีทศั นคติที่
ดีต่อคาวิพากษ์ วิจารณ์ 11. ให้ ความร่วมมือที่ดี 12. มีความเป็ นอิสระ 13. กล้ าหาญ 14. ซื่อสัตย์
15. สุภาพเรี ยบร้ อย 16. มีความเป็ นระเบียบ 17. ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 18. สุขภาพสมบูรณ์
19. มีแผนในการทางาน 20. มีความเฉลียวฉลาด 21. เชื่อมัน่ ในตนเอง 22. มีอารมณ์ขนั 23. มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 24. มีความอดทน 25. มีความคิดลึกซึ ้ง 26. เสียสละ 27. เป็ นที่ไว้ วางใจ
ได้ 28. มีไหวพริบดี 29. รู้จกั การมัธยัสถ์
พิชญ์ นรี พิทักษ์ อวกาศ (2556) ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ ได้ สรุปคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่พึงมี แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านความรู้ความสามารถ นักศึกษาพยาบาลควรจะมีความรู้และทักษะของ
ความเป็ นมนุษย์ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ ทักษะด้ านการให้ คาแนะนาปรึกษาและคัด
กรองโรค (Counseling Skill) ทักษะความเชี่ยวชาญที่ไม่เน้ นด้ านเทคโนโลยีแต่ต้องอาศัยความรู้
ด้ านจิตวิทยา (Psychology) และสังคมวิทยา (Community and Social) มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับระบบบริการและศาสตร์ อื่นๆ มีความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยเน้ นวิชาใหม่ๆ มี
ความรอบรู้และทันเหตุการณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง ทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ให้ ผ้ อู ื่น และทักษะด้ านภาษา
2. ด้ านคุณ ธรรม จริ ย ธรรม การเป็ นนัก ศึ ก ษาพยาบาลควรจะมี คุณ ธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น เมตตากรุณากรุณา ซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน รับผิดชอบ
อดทน มีนา้ ใจ ดูแลช่วยเหลือให้ บริ การ มีทันคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีใจรักการบริ การ มีความสานึ ก
รับ ผิด ชอบต่อสังคม มีจิ ต สานึก ในการช่วยเหลือเพื่ อนมนุษย์ สามารถวิเ คราะห์ พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม (Analytic Competency) ของผู้ประกอบวิชาชีพ และค้ นหาแนวทางปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง
รู้จกั รักตนเองและผู้อื่น
3. ด้ า นทัก ษะการปฏิ บัติก ารพยาบาล การเป็ น นัก ศึก ษาพยาบาลควรจะมี
ความสามารถในการพยาบาลเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันควรจะมีความรู้ความสามารถเบ็ดเสร็จ
รอบรู้ทุกด้ านเข้ ามาเสริ ม ตลอดจนความสามารถที่เน้ นการส่งเสริม ป้องกัน และฟื ้นฟูสมรรถภาพ
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ผู้ป่วย (Promotion, Prevention and Rehabilitation) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีทักษะการดูแลชุมชนและการคืนพลังให้ ประชาชน สามารถดูแล
ตนเอง และช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว ชุมชนได้ ในลักษณะปกติหรือมีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพ
มีความรู้เรื่ องต่างๆ มีความสามารถในการตรวจรักษาเบือ้ งต้ นและส่งต่อได้ สามารถดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม (Holistic Care) โดยมีลกั ษณะการดูแลที่ครบวงจรและต่อเนื่อง
กิตติพร เนาว์สวุ รรณ และคณะ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่องกลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งองค์ประกอบของอัตลักษณ์
ของนักศึกษาพยาบาลออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ หมายถึง การมีภาวะผู้นาที่สง่ ผลต่อความเชื่ อมัน่
ของผู้รับ บริ การ มีทัก ษะการบริ หารจัดการ สามารถทางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีทัก ษะการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ภายใต้ การปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมตามกระบวนการพยาบาล โดย
เห็น ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนเข้ าใจในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ผู้รับบริการ
2. ด้ านการดูแลอย่ างเอือ้ อาทร หมายถึ งการให้ ก ารพยาบาลด้ วยความรู้ สึก
ห่วงใยและเมตตา เห็นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็ นสาคัญ และเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์
3. ด้ า นทัก ษะการคิ ดเชิ งวิ เ คราะห์ หมายถึ ง การมี ค วามสามารถในการจัด
หมวดหมู่ จาแนกแยกแยะข้ อมูลวิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการของผู้รับบริการ แล้ วนามาสรุป
ข้ อมูลที่เป็ นจริงได้ อย่างเป็ นระบบ โดยการเชื่อมโยงข้ อมูลกับความรู้ทางวิชาการและใช้ เหตุผลหรือ
หลักฐานในการแก้ ปัญหาอย่างรอบคอบเพื่อนามาวางแผนให้ บริ การสุขภาพสอดคล้ องกับบริบท
ของผู้รับบริการ
4. ด้ านการยอมรับความแตกต่างของบุคคล หมายถึง การให้ การพยาบาลตาม
ความต้ องการของผู้รับบริ การภายใต้ ขอบเขตของวิชาชีพโดยคานึ งถึงศักดิ์ศรี ของผู้รับบริ การ ไม่
เลือกปฏิบัติ เคารพการตัด สินใจและตระหนัก ในสิทธิ ของผู้รับ บริ การภายใต้ การยอมรับความ
แตกต่างด้ านความเชื่อ ค่านิยม วิถีการดาเนินชีวิต ตลอดจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอื่นๆ ของ
ผู้รับบริการ
วิท ยาลั ย พยาบาล สภากาชาดไทย (2560) ได้ ก าหนดอัตลัก ษณ์ ของบัณ ฑิ ต
พยาบาล ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. ซื่อสัตย์ 2. รับผิดชอบงาน 3. บริ การด้ วยใจ 4. ได้
มาตรฐานวิชาชีพ
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วิ ท ยาลั ย พยาบาลต ารวจ (2560) ได้ ก าหนดอัต ลัก ษณ์ ข องบัณ ฑิ ตพยาบาล
พยาบาล ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1.มีวินยั 2. ใจอาสา
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (2556) ได้ กาหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลของสถาบันไว้ วา่ บริ การสุขภาพ
ด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ คือ การให้ บริ การที่เป็ นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจปั ญหาและ
ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ให้ บริการตามปัญหาและความต้ องการของผู้รับบริ การ
ที่เป็ นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็ นหลัก ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. มีจิตบริการด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (Service mind)
2. มีการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
3. การมีสว่ นร่วมของผู้รับบริการ (Participation)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ ธานี (2560) ได้ กาหนดอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยว่าจะต้ องเป็ นบัณฑิตพยาบาลที่แสดงอัตลักษณ์ 3 ด้ าน
ดังนี ้
1. จิ ต บริ ก าร (Service mind) หมายถึ ง การมี จิ ต ใจของการเป็ น ผู้ใ ห้ บริ ก าร
ประกอบด้ วย 3 คุณลักษณะ คือ การมีจิตสาธารณะ การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมการดูแลที่
ดีตอ่ ผู้รับบริการ
2. มี วิ นัย (Discipline) หมายถึ ง การควบคุม ความประพฤติ ใ ห้ ถูก ต้ อ ง และ
เหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้ อบังคับ ข้ อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรู้จกั ควบคุมตนเองให้
ประพฤติปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ข้ อบังคับ ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ซึ่ง
นามาซึ่งความสุขในชีวิต ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของสังคมและประเทศชาติ
3. ใฝ่ ร้ ู (Eager to know, self-directed learning) หมายถึง คุณลักษณะที่มีความ
พยายามขวนขวายหาความรู้ที่จะศึกษาหาความรู้โดยไม่หยุดนิ่ง และสามารถนาความรู้ที่ได้ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (2560) ได้
กาหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
2. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ษ า ใ น อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม น ้า โ ข ง
(Communication)
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3. เป็ นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้ าใจในวัฒนธรรมท้ องถิ่นสังคมอนุภมู ิภาคลุ่มนา้
โขง (Cultural Understanding)
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2560) ได้ กาหนดอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลไว้ ดังนี ้
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภมู ิร้ ู ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย บู ร พา (2559) ได้ ก าหนดอัตลัก ษณ์ ของ
บัณฑิตพยาบาลไว้ ดังนี ้
บัณฑิตรักษ์ สขุ ภาพ "เป็ นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560) ได้ กาหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. มีจิตสานึกสาธารณะและจิตสานึกการให้ บริ การ (Public mind and service
mind)
2. มีทัก ษะการสร้ างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการท างานเป็ นที ม (Public
relationship and communication skill)
3. มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีความสง่างามในตนเอง (Nursing competence
and nobility)
4. คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความฉลาดทางอารมณ์ (Critical thinking and Ethics, Moral and Emotional Quotient)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม (2560) ได้ ก าหนดอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. จิตอาสา 2. ศรัทธาจรรยาบรรณ
3. มุง่ มัน่ พัฒนาทักษะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560) ได้ กาหนดอัตลักษณ์
ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. ซื่อสัตย์ 2. มีวินยั 3. ใฝ่ เรียนรู้ 4. บริการ
ด้ วยใจเอื ้ออาทร และจิตใจของความเป็ นมนุษย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี (2560) ได้ กาหนดอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. มีนา้ ใจ (Spirit) 2. รับผิดชอบ
(Responsibility) 3. ทาตนให้ เป็ นประโยชน์ (Usefulness) 4. เป็ นระเบียบเรียบร้ อย (Neatness)
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วิทยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (2560) ได้
กาหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. เป็ นนักปฎิบัติ 2.
ถนัดวิชาการ 3. เชี่ยวชาญการสื่อสาร 4. ชานาญการคิด 5. มีจิตสาธารณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโรฒ (2560) ได้ ก าหนดอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล คือ มีทกั ษะสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560) ได้ กาหนดอัตลักษณ์
ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. สร้ างสรรค์ 2. สามัคคี 3. สานึกดีต่อ
สังคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560) กาหนดอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ให้ การพยาบาลบนพื น้ ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่ อ ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิต
2. มีความใฝ่ ร้ ูพฒ
ั นาตนเองและหัวใจใฝ่ สร้ างสรรค์เชิงนวัตกรรม
3. มีความสามารถในการปรับตัวในการทางาน
4. มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาท้ องถิ่น
5. เป็ นนักปฏิบตั ิ มีความอดทน มีพลังมุง่ มัน่ กระตือรือร้ น
6. มีจ ริ ย ธรรมคุณ ธรรม วุฒิภาวะที่ พร้ อมสาหรับ การด ารงตนในสังคมอย่ า ง
เข้ มแข็ง มีความสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560) ได้ กาหนดอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. มีวินยั ใฝ่ ร้ ู 2. สู้งาน 3. พยาบาลด้ วยใจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย รั ง สิ ต (2560) ได้ ก าหนดอัตลัก ษณ์ ข อง
บัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. คิดสร้ างสรรค์ 2. ยึดมัน่ คุณธรรม 3. นาการ
เปลี่ยนแปลง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560) ได้ กาหนดอัตลักษณ์
ของบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ประสิทธิภาพและจริยธรรม (Efficiency and Ethics) หมายถึง ความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีส่กู ารปฏิบัติการพยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีวินยั มีจิตบริการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้อื่นทังในการด
้
ารงตน และการประกอบอาชีพ
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2. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Ability) หมายถึง การปรับตัวเข้ ากับ
สภาวะการทางานที่หลากหลายวัฒนธรรม สังคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความขยัน อดทน
และความพากเพี ย ร มี วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ และมี ภ าวะผู้น าในการผลัก ดัน ให้ เกิ ด จาก
เปลี่ยนแปลงที่ดีในงานและองค์กร
3. ถึงพร้ อมด้ วยปั ญญาอันเป็ นสากล หมายถึง รักษาความก้ าวหน้ า รอบรู้และ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ไม่ปิดกัน้ ตัวเอง มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร และทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ การทางาน และรักการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ผู้วิ จัย ด าเนิ น การสัง เคราะห์ แ บบจ าแนกข้ อ มูล (Typological Analysis) เรี ย งตาม
องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล รายละเอียดดังตาราง 2

จิตบริ การ
มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
จิตอาสา
ทักษะทาง
วิชาชีพ
ทักษะการ
สือ่ สาร
ใฝ่ เรียนรู้

องค์ประกอบ
ของอัต
ลักษณ์ของ
นักศึกษา
พยาบาล

















กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2558)













ตาราง 2 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

Reece (1961)
พิชญ์นรี พิทกั ษ์ อวกาศ (2556)

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (2560)
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ (2560)
วิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก (2556)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี (2560)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2560)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)











มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560)





มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560)





มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560)



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2560)







มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560)



มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2560)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560)





มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560)





มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560)



มหาวิทยาลัยรังสิต (2560)





มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560)

5

6

6
6

7
7

สรุป
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การคิดเชิง
วิเคราะห์
มีวินยั
ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ
การทางาน
เป็ นทีม
ปรับตัวในการ
ทางาน
มีความอดทน

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล

ตาราง 2 (ต่อ)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560)





มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560)



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2560)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2560)



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560)


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560)





มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560)
มหาวิทยาลัยรังสิต (2560)



มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560)

3

3

4
3
3
3

4

สรุป
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เข้ าใจความ
หลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
มีระเบียบ
เรียบร้ อย
มีความคิด
สร้ างสรรค์
เท่าทัน
เทคโนโลยี

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล

ตาราง 2 (ต่อ)



Reece (1961)
พิชญ์นรี พิทกั ษ์ อวกาศ (2556)
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วิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก (2556)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี (2560)



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (2560)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2560)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560)



มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2560)



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560)





มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560)
มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560)


มหาวิทยาลัยรังสิต (2560)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560)

2

2

2

2

2

สรุป
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เป็ นแบบอย่าง
ด้ านสุขภาพ
ความฉลาด
ทางอารมณ์
ว่องไง
กระตือรือร้ น
มีความสนใจ
กว้ างขวาง
เปิ ดเผย

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล

ตาราง 2 (ต่อ)

1







1
1
1
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1

1

สรุป

48

มีการตัดสินใจ
ที่ดี
มีสติรอบคอบ
มีทศั นคติที่ดี
ต่อคา
วิพากษ์ วิจาร
ณ์
ให้ ความ
ร่วมมือที่ดี
มีความเป็ น
อิสระ

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล

ตาราง 2 (ต่อ)
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กล้ าหาญ
ปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนในการ
ทางาน
มีความฉลาด
เชื่อมัน่ ใน
ตนเอง
มีอารมณ์ขนั
มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล

ตาราง 2 (ต่อ)
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มีความคิด
ลึกซึ ้ง
ไว้ วางใจได้
มีไหวพริบดี
มัธยัสถ์

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล

ตาราง 2 (ต่อ)



1
1
1





1



Reece (1961)
พิชญ์นรี พิทกั ษ์ อวกาศ (2556)
กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2558)
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (2560)
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ (2560)
วิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก (2556)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี (2560)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2560)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2560)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560)
มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560)
มหาวิทยาลัยรังสิต (2560)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560)
สรุป
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1. ด้ านความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพพยาบาล


วิชาชีพ


การสือ่ สาร


การคิดเชิง
วิเคราะห์
2. ด้ านคุณลักษณะที่เอื ้อต่อวิชาชีพพยาบาล



จิตบริ การ

คุณธรรม


จิตอาสา
ใฝ่ เรียนรู้

มีวินยั

องค์ประกอบ
ของอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
พยาบาล



























ตาราง 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

Reece (1961)
พิชญ์นรี พิทกั ษ์ อวกาศ (2556)
กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2558)
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (2560)
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ (2560)
วิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก (2556)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี (2560)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2560)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2560)





มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560)







มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2560)



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2560)





มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2560)



มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2560)



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560)





มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560)







มหาวิทยาลัยเชียงราย (2560)



มหาวิทยาลัยรังสิต (2560)





มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560)

7
7
6
5
4

6
6
4

สรุป
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จากตาราง 2 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล พบว่า
คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ได้ แก่ จิตบริ การ คุณธรรมจริ ยธรรม คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ได้ แก่ จิต
อาสา ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 ได้ แก่ ใฝ่ เรียนรู้
นอกจากนัน้ รองลงมา ได้ แ ก่ การคิ ด วิ เ คราะห์ การมี วิ นัย ความซื่ อ สัต ย์ ความ
รับผิดชอบ การทางานเป็ นทีม การปรับตัวในการทางาน ความอดทน จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อย มีค วามคิ ดสร้ างสรรค์ เท่าทัน เทคโนโลยี เข้ าใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เป็ นแบบอย่างด้ านสุขภาพ มีความฉลาดทางอารมณ์ ว่องไว กระตือรือล้ น มีความสนใจ
กว้ างขวาง เปิ ดเผย มีการตัดสินใจที่ดี มีสติรอบคอบ มีทัศนคติที่ดีตอ่ คาวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ ความ
ร่วมมือที่ดี มีความเป็ นอิสระ กล้ าหาญ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีแผนในการทางาน มีความ
ฉลาดเฉลียว เชื่อมัน่ ในตนเอง มีอารมณ์ขนั มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความคิดลึกซึ ้ง ไว้ วางใจได้
มีไหวพริบดี มัธยัสถ์ ตามลาดับ
จากการสังเคราะห์องค์ป ระกอบของอัตลักษณ์ท างวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจัย พบว่าเอกสารและงานวิจัย มีจุดร่ วมกัน ใน 2 ด้ าน คือ 1. ด้ านความรู้ และทัก ษะในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล 2. ด้ านคุณลักษณะที่เอื ้อต่อวิชาชีพพยาบาล ผู้วิจัยจึงนาองค์ประกอบ
ทัง้ หมดมาจัดหมวดหมู่อีกครัง้ ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ
1. ด้ านความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้
ได้ แก่ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
2. ด้ านคุณลักษณะที่เอื ้อต่อวิชาชีพพยาบาลประกอบด้ วย 5 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ จิต
บริการ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ใฝ่ เรียนรู้ มีวินยั แสดงรายละเอียด ดังตาราง 3
ซึ่ ง ผู้วิ จั ย น าองค์ ป ระกอบที่ ท าการวิ เ คราะห์ ม าใช้ เป็ นแนวทางในการค้ นหา
องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยองค์ประกอบเหล่านี ้มิได้ เป็ นข้ อ
กาจัดในการค้ นพบเพิ่มเติมขององค์ประกอบที่จะได้ จากการศึกษาในระยะที่ 1
1.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
โคเฮน (Cohen, 1981) เชื่ อว่านัก ศึก ษาทุก คนจะต้ องผ่าน 4 ขัน้ ตอน เพื่ อที่ จ ะได้
เรียนรู้และพอใจในบทบาทของวิชาชีพ และเกิดการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงวิชาชีพ ซึ่งมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ขัน้ การพึ่งพา (Dependence) ขัน้ นี น้ ัก ศึก ษาจะเรี ย นรู้ ทฤษฎี และหลัก การ
พืน้ ฐานทางวิชาชีพ โดยสิ่งที่จะทาให้ นกั ศึกษาพยาบาลเข้ าสู่ขนตอนนี
ั้
้ได้ ง่ายขึ ้น คือ ความชัดเจน
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ในโครงสร้ างของหลักสูตร การที่นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ ของความรู้และประโยชน์ของ
ความรู้ที่จะนาไปปฏิบตั ิ ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน
กับนักศึกษาจะทาให้ นกั ศึกษาเกิดความไว้ วางใจ และยึดถือเป็ นแบบอย่าง
2. ขัน้ การปฏิ เ สธและความเป็ น อิ ส ระ (Negative and Independence) ขัน้ นี ้
นัก ศึก ษาจะเริ่ มตัง้ ค าถามถึ งสิ่งที่ เ ขาเรี ย นรู้ และเปรี ย บเที ย บข้ อมูล บรรทัดฐาน และค่านิ ย ม
นักศึกษาจะค้ นพบรูปแบบของพฤติกรรมใหม่ที่ควรแสดงออก และพิจารณาถึงพฤติกรรมเก่าที่ควร
ละทิง้ นักศึกษาพยาบาลที่ได้ รับอนุญาตให้ ตงค
ั ้ าถาม ต่อต้ าน และทดสอบสิ่งต่างๆ ได้ จะเป็ นผู้ที่
สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิชาชีพได้ การได้ แสดงความคิดเห็นร่วมกันของนักศึกษาพยาบาลใน
การเรี ย นรู้ การได้ เ ป็ น ผู้น าหรื อสมาชิ ก ของกลุ่ม การได้ รับ การสนับ สนุน จากผู้สอนจะช่วยให้
นัก ศึก ษาพยาบาลเกิ ด ความภาคภูมิใ จในตนเองและเมื่ อ ได้ ท ดลองสวมบทบาทจากการฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน การได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับจากผู้สอนมีความสาคัญต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
3. ขัน้ ความเป็ น อิ ส ระและการช่ว ยเหลื อ ซึ่งกัน และกัน (Independence and
Mutuality) ขันนี
้ น้ ักศึกษาพยาบาลจะได้ เรี ยนรู้ข้อจากัดของบทบาทหน้ าที่ และความเป็ นวิชาชีพ
ค้ นพบรูปแบบของบทบาททางวิชาชีพของเขาที่ตรงกับความต้ องการส่วนบุคคลและความต้ องการ
ทางวิชาชีพ โดยเกิดจากกาที่นกั ศึกษาได้ ทดลองสวมบาทบาทพยาบาลวิชาชีพและมีประสบการณ์
ในคลินิกหรือชุมชน โดยได้ ใช้ ความพยายามในการตัดสินใจเหมือนกับตนเองเป็ นพยาบาลวิชาชีพ
ซึ่งผู้สอนทาหน้ าที่เป็ นผู้ค้ มุ ครองความปลอดภัย เพื่อให้ นั กศึกษาพยาบาลได้ เรี ยนรู้ข้อผิดพลาด
ของตนเอง ประเมินวิธีการปฏิบตั ิตา่ งๆ กับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน กลุม่ เพื่อนจะเป็ นกลุม่ ที่ช่วยชี ้ปัญหา
ข้ อบกพร่ อง และช่วยปรับ ทัศ นคติที่ ไม่ดี นัก ศึก ษาพยาบาลจะได้ แสดงความรับ ผิดชอบตาม
บทบาทหน้ าที่ของพยาบาลวิชาชีพได้ มากขึ ้น
4. ขัน้ การมีอิสระอย่ างมีขอบเขต (Interdependence) ขัน้ นี เ้ ป็ นขัน้ ที่นักศึกษา
พยาบาลสามารถจัด การความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการเป็ น อิส ระและการต้ อ งพึ่ง พาได้
นักศึกษาจะรู้สึกพอใจกับบทบาททางวิชาชีพ โดยยอมรับในความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจใน
การกระทาของตน และละทิ ้งจากบทบาทของการเป็ นนักศึกษาพยาบาลสูก่ ารเป็ นพยาบาลวิชาชีพ
จากการศึก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พของนัก ศึก ษา
พยาบาล ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ การที่นกั ศึกษาพยาบาลได้ มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
วิชาชีพ และการได้ ปฏิสมั พันธ์ทางวิชาชีพกับผู้สอน และกลุ่มเพื่อนนักศึกษาพยาบาล จะช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถทัศนคติ ค่านิยม และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
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ดังนันการวิ
้
จยั ในครัง้ นี ้จึงนาการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ให้ นกั ศึกษาพยาบาลได้ พดู คุยกัน
เป็ นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดความรู้สึก ช่วยเหลือกันในการแก้ ปัญหา เพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพให้ เพิ่มขึ ้น
1.2.6 แนวทางการวั ด และประเมิ น อั ต ลั ก ษณ์ ทางวิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล
แบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (Professional Identity Scale
for Nursing Students (PISNS) พัฒ นาโดย ยู และคณะ (Yu et al., 2014) ซึ่ ง ศึก ษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และประสบการณ์พูดคุยกับนักศึกษาพยาบาลโดยสร้ าง 3 คาถามปลายเปิ ด
ได้ แก่
1. คุณรับรู้เกี่ยวกับการพยาบาลอย่างไร
2.ทาไมและอะไรที่ทาให้ คณ
ุ เลือกเรียนพยาบาล
3. อะไรที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการขัดเกลาทางสังคมวิชาชีพ
นา 3 คาถามดังกล่าวไปสัมภาษณ์นกั ศึกษาพยาบาล 30 คน พบคาตอบที่ถกู กล่าวถึง
ได้ แก่
ค าตอบของค าถามข้ อที่ 1 สถานะทางสังคม โอกาสในการพัฒนาอาชีพน้ อย
หมดไฟ งานหนัก การลาออก ความสูญเสียจากการลาออก
ค าตอบของคาถามข้ อที่ 2 ความง่ายในการได้ งาน และตามความคิดเห็นของ
ครอบครัว ญาติคนอื่นๆ หรือครู การพูดคุยกับเพื่อน
คาตอบของคาถามข้ อที่ 3 ได้ แก่ การได้ รับข้ อมูลจากพยาบาล การเข้ าร่วมเป็ น
อาสาสมัครในการทางาน ความคาดหวังของกิจกรรมทางวิชาชีพ
จากนันน
้ าแนวทางของคาตอบมาสร้ างเป็ นข้ อคาถาม และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในท้ ายที่สดุ ประกอบด้ วยคาถาม 26 ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 อันดับ ได้ แก่ 1=
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 2= ไม่เห็นด้ วย 3=เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย (เป็ นกลาง) 4= เห็นด้ วย 5= เห็น
ด้ วยอย่ างยิ่ ง คะแนนที่ สูงหมายถึ งมีอัตลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ สูง ค่าความเชื่ อมั่น ของเครื่ อ งมื อ
(Reliability) เท่ากับ 0.83
แบบวัด คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องนัก ศึก ษาพยาบาลศาสตร์ พัฒ นาโดย
ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง (2557) โดยแบ่งองค์ประกอบตามลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา

56
พยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แ ห่ ง ชาติ 3 ด้ า นได้ แ ก่ 1.ทัก ษะทางปั ญ ญา 2.ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วยเครื่ องมือจานวน 4 ฉบับ ได้ แก่ 1.ทักษะทางปัญญา 2.
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.ความรับผิดชอบ 4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ ข้ อคาถามเป็ น ปรนัย อัตนัย และพูดตอบ ความเชื่ อมั่น ของ
เครื่ องมือ (Reliability) ทักษะทางปั ญญา เท่ากับ .791 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เท่ากับ
.853 ความรับผิดชอบ เท่ากับ .880 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เท่ากับ .863
จากแนวทางการวัดและการประเมิน อัตลักษณ์ ท างวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจยั พบว่ายังมีการศึกษาอย่างจากัด ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั จึงมีการสร้ างแบบวัดขึ ้นเพื่อให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้
1.2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุม่ นักศึกษา ตัวอย่างเช่น เกอร์
ร่ า และบรุ น การ์ ท (Guerra & Braungart, 1999) ได้ ศึ ก ษาการไม่ ตัด สิ น ใจในอาชี พ (career
indecision) ในนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่าการไม่ตดั สินใจในอาชีพจะระดับ สูงขึ ้นตามระดับ
คะแนนของสถานะอัตลักษณ์ในสถานะพิจารณา และสถานะอัตลักษณ์สบั สน การไม่ยอมรับของ
บิดามารดา และจานวนปี ที่น้อยของการศึกษาในมหาวิทยาลัย การศึกษาของบลูสติน เดวินิส และ
คิดนี่ (Blustein, Devenis, & Kidney, 1989) ได้ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการทาง
อาชีพและกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์แห่งตน โดยทดสอบสมมติฐานที่ว่าพัฒนาการทางอาชีพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พัฒ นาการในการสร้ างอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น นัก ศึก ษาใน
มหาวิท ยาลัย จานวน 99 คน อายุเ ฉลี่ย 19.72 ปี เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย คือ แบบวัดสถานะ
ทางอัตลักษณ์ แบบวัดกิจกรรมในการสารวจ และ แบบวัดการตกลงใจในเรื่ องอาชีพ ผลการวิจยั
พบว่า การตกลงใจทางอาชีพ มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผกผันกับบุคคลที่อยู่ในสถานะของอัต
ลัก ษณ์ ยังไม่แน่น อน (Identity Moratorium) การสารวจทางอาชี พมีความสัมพัน ธ์ ท างบวกกับ
บุคคลที่ อยู่ใ นสถานะของอัต ลัก ษณ์ ยังไม่แน่นอนและบุคคลที่ป ระสบความสาเร็ จในการมีอตั
ลักษณ์ (Identity Achievement) และมีความสัมพันธ์แปรผกผันกับผู้ที่อยู่ในสถานะสับสนในอัต
ลักษณ์แห่งตน (Identity Diffusion) การศึกษาของฮอลแลนด์ จอห์นสัน และ อซามา (Holland,
Johnston, Asama, & Polys, 1993) ทาการศึกษาวิจยั ระยะยาวระหว่างปี ค.ศ. 1980-1992 พบว่า
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ผู้มีคะแนนอัตลักษณ์ทางอาชีพสูงมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะทางบวก ได้ แก่ ผู้ที่มีวฒ
ุ ิภาวะเชิง
อาชีพ มีศกั ยภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เป็ นผู้ที่สามารถจัดการกับปัญหาทางจิตใจได้ ดี มี
ความรอบคอบ มีความหวัง มีความรับผิดชอบ มีการรับรู้อตั ลักษณ์ทางอาชีพของตนอย่างชัดเจน
ไม่ท้อแท้ ง่ายต่ออุปสรรคหรือความยุ่งยากอันเกิดจากสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนี ย้ ัง มีงานวิจัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พในกลุ่มนัก ศึก ษา
พยาบาล ตัวอย่ างเช่น นัน ทนา น า้ ฝน (2536) ได้ ศึก ษาองค์ประกอบบางประการที่สัมพันธ์กับ
เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาล จานวน 366
คน พบว่านักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 มีคา่ เฉลี่ยอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสูงกว่านักศึกษาพยาลชันปี
้ ที่
3 และนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 2 และพบว่าองค์ประกอบที่สมั พันธ์กับเอกลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ แรงจูงใจในการศึกษา ความยึดมัน่
ผูกพันต่อวิชาชีพการพยาบาล ระยะการคงอยู่ในสถาบันการศึกษา ปฏิสมั พันธ์เชิงถ่ายทอดเชิง
วิชาชีพกับอาจารย์พยาบาล ปฏิสมั พันธ์เชิงถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกับพยาบาลวิชาชีพ ปฏิสมั พันธ์เชิง
ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกับเพื่อนนักศึกษาพยาบาล และปฏิสมั พันธ์เชิงถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกับบุคลากร
ในทีมสุขภาพ และอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย และ ศุลีพร เพชรเรี ยง (2558) ได้ ศึกษาการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ ธานี ดาเนินการศึกษา 4
ขันตอนตามแนวคิ
้
ดการพัฒนานักศึกษาของ Chickering และ Reisser ร่วมกับวงจรปฏิบตั ิการ คือ
1. ศึกษาสภาพการณ์ของนักศึกษาพยาบาล 2. สร้ างกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ 3. การทดลองใช้
กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ 4. การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ ธานี จานวน 140 คน ประเมินโดยใช้ แบบ
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ ของนักศึกษาพยาบาล 3 ด้ านตามอัตลักษณ์ของวิท ยาลัย
ได้ แก่ ด้ านจิตบริการ ด้ านมีวินยั ด้ านใฝ่ ร้ ู หาคุณภาพของเครื่องมือ ความเที่ยงตรงได้ คา่ ดัชนีความ
สอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82 ผลการวิจยั พบว่า ผลการสร้ าง
กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ชนั ้ ปี ที่ 1 กิจกรรมเคารพกฎที่ เสริ มสัมพันธ์พี่น้องร่วมกัน ชัน้ ปี ที่ 2
กิจกรรมสร้ างคน ฝึ กฝนนิสยั ใฝ่ ร้ ู ชันปี
้ ที่ 3 กิจกรรมจิตอาสานาพาความรู้สชู่ มุ ชน ชันปี
้ ที่ 4 กิจกรรม
เตรี ยมตนสู่วิชาชีพ ด้ วยสติ สมาธิ ปั ญญา ผลประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและ
หลังการใช้ กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้ านจิต
บริ ก าร ด้ านวินัย ด้ านใฝ่ รู้ หลังการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมพัฒนาอัตลัก ษณ์ สูงกว่าก่ อนเข้ ากิจ กรรม
พัฒนาอัตลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 ทัง้ 3 ด้ าน
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งานวิจยั ที่ยกมานันแสดงให้
้
เห็นว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มในศึกษามหาวิทยาลัย และในกลุม่ นักศึกษาพยาบาล นอกจากนัน้ ยังมี
สร้ างกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ในกลุม่ นักศึกษาพยาบาล อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการนา
รูปแบบโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบบูรณาการมาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์ท างวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่ม (Group Counseling)
2.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
คอเรย์ (Corey, 2012) ให้ ความหมายว่า การให้ คาปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการ
ระหว่างบุค คลที่ม่งุ เน้ นความคิด ความรู้ สึก และพฤติก รรม โดยการค้ นหาศักยภาพในตนและ
ก่อให้ เกิดความงอกงาม โดยส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีการตระหนักรู้ในตนเองเพื่ อแก้ ไขปัญหา
และมุ่งหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิ ดใจรับฟั งและยอมรับซึ่งกันและกันภายใน
กลุม่
ทอมสั น (Thompson, 2003) ให้ ความหมายว่ า การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม หมายถึ ง
กระบวนการระหว่างบุค คล ที่ ท าให้ สมาชิ กกลุ่มได้ สารวจตนเองจากการสร้ างสัมพัน ธภาพกับ
สมาชิกคนอื่นๆ เพื่อก่อให้ เกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนเขตคติและพฤติกรรมของตนเอง
กั ส ดา (Gazda, 1989) กล่ า วถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ว่ า คื อ กระบวนการให้ เกิ ด
ปฏิสมั พันธ์ ทาให้ เกิดการรู้สานึกผ่านพฤติกรรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการรู้สกึ
นึก คิ ด ยอมรับ ความจริ งในเรื่ องความรู้ สึก ความรู้ สึก นึก คิดและพฤติก รรมของผู้รับ บริ ก ารสื บ
เนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้ จากการปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกในกลุม่ ทาให้ เกิดบรรยากาศ
เอือ้ ต่อการพัฒนาทางจิต ใจ เช่น เกิ ดความไว้ วางใจ การยอมรับ การให้ ก าลังใจซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยนความรู้สกึ นึกคิดและเกิดความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
จอร์จ และ คริสเตียนนี่ (George & Cristiani, 1990) ให้ ความหมายว่า การให้ คาปรึกษา
กลุม่ คือ การที่คนมารวมตัวกันตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป และยอมรับว่า กลุม่ ช่วยให้ เขาเข้ าใจตนเอง ส่งผล
ให้ สมาชิกเปลี่ยนแปลงทังความคิ
้
ด ความรู้สกึ และพฤติกรรม
แกรดดิ ง (Gladding, 1998) กล่าวถึ งการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม ว่า เป็ น การที่ สมาชิ ก ที่ มี
ประสบการณ์ปัญหาคล้ ายๆ กันมารวมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อช่วยกันหาวิธีการช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหา
และสถานการณ์นนๆ
ั้
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กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษากลุม่ คือ การให้ คาปรึกษาแก่บคุ คล
ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยไม่เกิน 12 คน ผู้รับ คาปรึ กษาจะมีลักษณะของปั ญหาคล้ ายคลึงกันและ
ต้ องการปรับปรุงตนเอง
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2545) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษากลุม่ หมายถึง กระบวนการของ
กลุม่ บุคคลที่มีปัญหาหรือความต้ องการคล้ ายๆ กัน มาปรึกษาหารือร่วมกัน โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาซึง่
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาร่วมให้ ความช่วยเหลือ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มผู้วิจัยสรุปได้ วา่
การให้ คาปรึกษากลุ่มหมายถึง กระบวนการที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาจัดขึ ้นเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาที่มีปัญหาคล้ ายคลึงกัน หรือมีความต้ องการเหมือนกัน โดยมีการรวมตัวกันตังแต่
้ 3-12
คน เพื่ อมุ่งให้ ผ้ รู ับ ค าปรึ ก ษาได้ ป รับ ปรุ งตนเอง โดยผู้ใ ห้ คาปรึ ก ษาจะคอยเอือ้ อานวยให้ ผ้ ู รับ
คาปรึกษาได้ มีโอกาสสารวจตนเอง แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น กล้ าเผชิญความจริง ยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ภายใต้ เงื่อนไขที่อบอุ่น จริ งใจ ให้ การยอมรับ มีความไว้ วางใจกัน และ
เข้ าใจซึ่งกันและกัน
2.2 จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
คอเรย์ (Corey, 2012) ได้ สรุปจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดังนี ้
1. เพื่อเรียนรู้ที่จะไว้ วางใจตนเองและให้ ความไว้ วางใจผู้อื่น
2. เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และความเข้ าใจในตนเอง และพัฒนาการรับรู้ถึงเอกลักษณ์
ของตนเอง
3. เพื่อยอมรับความต้ องการ และปัญหาที่คล้ ายคลึงกันของสมาชิกกลุม่
4. เพื่ อช่วยสมาชิก กลุ่มให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ที่จะสร้ างความหมายของชีวิตและสร้ าง
ความสัมพันธ์ภายในกลุม่ ให้ ใกล้ ชิดกัน
5. เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ ค้นหาแนวทางจัดการปัญหาในการสื่อสาร
6. เพื่ อเพิ่ มพูน การยอมรับ ตนเอง ความเชื่ อมั่น ในตนเอง การนับ ถื อตนเอง และ
มุมมองใหม่ที่มีตอ่ ตนเองและผู้อื่น
7. เพื่อช่วยสมาชิกให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีแนวทางที่จะแสดงออกทางอารมณ์
ในทางที่ดีขึ ้น
8. เพื่อฝึ กความใส่ใจและรักใคร่ผ้ อู ื่นมากยิ่งขึ ้น
9. เพื่อหาหนทางในการพัฒนาตนเองและการแก้ ไขความขัดแย้ งกับผู้อื่น
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10. เพื่อกาหนดแผนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้
11. เพื่อกาหนดทิศทางตนเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้ มากยิ่งขึ ้น
12. เพื่อตระหนักรู้ตอ่ ทางเลือกของตนเอง และตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม
13. เพื่อวางแผนที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทาสัญญา
กับตนเองว่าจะปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ วางไว้
14. เพื่อเรียนรู้ทกั ษะทางสังคมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
15. เพื่อตอบสนองต่อทังความต้
้
องการและความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่น
16. เพื่ อ เรี ย นรู้ วิ ธีก ารในการแสดงความคิดเห็ น เชิ งแย้ ง กับ ผู้อื่ น ด้ ว ยความใส่ใ จ
ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา
17. เพื่อสร้ างความชัดเจนในค่านิยมของตนเอง และตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
ค่านิยมของตนเองหรือไม่และอย่างไร
2.3 กระบวนการการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
กระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม ตามแนวคิดของคอเร่ย์ (Corey, 2012) ประกอบด้ วย 3
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันเริ
้ ่ มต้ น เป็ นขันที
้ ่ผ้ นู ากลุ่มสร้ างสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ สมาชิกเกิด
ความไว้ วางใจ รู้สกึ ได้ รับการยอมรับและเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่
2. ขัน้ ด าเนิน การ ขัน้ นี เ้ ป็ น ขันที
้ ่ผ้ นู ากลุ่มดาเนินการตามทฤษฎีและเทคนิคการให้
คาปรึกษาที่กาหนดโดยเอื ้ออานวยให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการเรี ยนรู้ว่าพฤติกรรมและทางเลือกที่ไม่
เหมาะสมทาให้ เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากในชีวิตโดยเน้ นพฤติกรรมที่เป็ นปัจจุบนั
3. ขันสรุ
้ ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ นู ากลุ่มเอื ้ออานวยให้ สมาชิกวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
โดยแผนนันต้
้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง
มาร์ เ ร่ อ กล่าวถึ งขึน้ ตอนของการให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่มไว้ ด้วยกัน 5 ขัน้ ตอนด้ วยกัน
ได้ แก่ (กาญจนา ไชยพันธุ์, 2549)
1. ขันเตรี
้ ยมการ (The Preparation) ในขันนี
้ ้ผู้ให้ การปรึกษาจะมีการกาหนดว่ากลุม่
นัน้ มีค วามต้ องการหรื อเป้ าหมายของกลุ่มประเภทใด เช่น กลุ่มเพื่ อพัฒนาตน หรื อ กลุ่มเพื่ อ
แก้ ปัญหา
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2. ระยะเริ่ ม (The Involvement Stage) เป็ นระยะที่ ผ้ ูใ ห้ การปรึ ก ษามี ก ารชี แ้ จง
วัตถุประสงค์ สร้ างสัมพันธภาพให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความคุ้นเคยกัน แจ้ งให้ กลุม่ รับทราบถึงนะยะ
เวลาในการให้ คาปรึกษา มีการสร้ างความไว้ วางใจและการยอมรับกันและกันภายในกลุม่
3. ระยะหัวเลี ้ยวหัวต่อ (The transition stage) ระยะนี ้ผู้รับคาปรึกษาจะเกิดความตึง
เครียด วิตกกังวล และเกิดการต่อต้ าน ดังนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาจะต้ องให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ลองปฏิบัติ
หาทางออกของปัญหาที่หลากหลายเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้สกึ ว่าตนเองมีทางเลือก กระตุ้นให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษานาเอาแนวทางกลุม่ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง
4. ขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา (The Ending stage) ในขันนี
้ ค้ วรให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ มี
การสรุปและช่วยกันสร้ างความเข้ าใจในสิ่งที่กลุม่ ต้ องการอภิปราย มีการสรุปถึงแนวทางออกที่จะ
นาไปปฏิบตั ิตอ่ ไป มีการนัดหมายการเข้ ากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
5. ขัน้ ประเมิน ผลและติดตามผล (Evaluate and follow up stage) ผู้ใ ห้ คาปรึกษา
จะต้ อ งท าการประเมิน ผลหลังจากที่ มีก ารเข้ า กลุ่ม ไปแล้ วด้ ว ยวิ ธี ก ารต่า งๆ เช่ น การสังเกต
สัมภาษณ์เป็ นต้ น
ตามทัศนะของศิริบูรณ์ สายโกสุม (2554) มีความเห็นว่า กลุ่มไม่ว่าจะเป็ นประเภทใด
หรือเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาแบบใด ก็จะต้ องมีอยู่ 3 ระยะด้ วยกัน คือ ระยะเริ่มต้ น ระยะกลางหรือระยะ
ทางาน และระยะยุติหรื อระยะสุดท้ าย และเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาจะต้ องใส่ใจในแต่ละ
ระยะ
1. ระยะเริ่ ม ต้ น (Beginning stage) เป็ น ระยะของการแนะน า การอภิ ป รายถึ ง
เป้ า หมายของกลุ่ม ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในกลุ่ม กฎเกณฑ์ ข องกลุ่ม เนื อ้ หาของกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ รู ับ
คาปรึกษาจะตรวจสอบผู้รับคาปรึกษาอื่นและระดับความสบายใจของตนในการเปิ ดเผยตนเองต่อ
กลุ่ม การเริ่ มต้ นอาจใช้ เวลาครัง้ แรก หรื ออาจใช้ เวลามากกว่า 2 ครัง้ เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้สึก
ไว้ วางใจและสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ ้งมากขึ ้น
2. ระยะทางาน (Working stage) ระยะกลางหรือระยะทางาน ระยะนี ้ผู้รับคาปรึกษา
เรียนรู้เนื ้อหาใหม่ๆ อภิปรายในหัวข้ อที่หลากหลาย เป็ นระยะที่ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ประโยชน์จากการ
เข้ ากลุ่ม พลวัตรหลายอย่างมักเกิดขึ ้นเพราะผู้รับคาปรึกษามีการปฏิสมั พันธ์กันหลายแบบ ผู้ให้
คาปรึกษาต้ องให้ ความสนใจต่อแบบแผนการปฏิสมั พันธ์และเจตคติที่ผ้ รู ับคาปรึกษามีตอ่ กันและ
กันและต่อตัวของผู้ให้ คาปรึกษา ถือเป็ นช่วงเวลาที่ผ้ รู ับคาปรึกษาจะตัดสินใจว่าตนเองมีความ
ต้ องการว่าจะเปิ ดเผยตนเองสู่กลุม่ มากขึ ้นเพียงใด ถ้ ามีประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมผู้ให้
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คาปรึกษาจาเป็ นต้ องใส่ใจอย่างใกล้ ชิดต่อพลวัตรกลุ่ม เพราะผู้รับคาปรึกษาอาจแสดงออกและมี
ปฏิกิริยาแตกต่างกันไป ซึ่งอาจทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาอื่นเข้ าใจผิด
3. ระยะยุติ (Closing stage) สาหรับช่วงนีผ้ ้ รู ับคาปรึกษาจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนได้
เรี ยนรู้ ว่าตนเองนัน้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีความคิดเห็นและตนเองวางแผนที่จะใช้ สิ่งที่ตนได้
เรียนรู้อย่างไร ผู้รับคาปรึกษามีการกล่าวแสดงความรู้สกึ กล่าวอาลาต่อกัน ระยะเวลาในการปิ ดจะ
ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของกลุม่ ระยะเวลาการพบกันและการพัฒนาของกลุม่ กลุม่ ส่วนใหญ่ใช้ เวลาใน
การยุติเพียงครัง้ เดียว
2.4 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยผสมผสานทฤษฎีการให้ คาปรึกษาหลากหลายกลุม่ ทฤษฎี
เพื่ อน ามาพัฒนาคุณ ลัก ษณะหรื อองค์ป ระกอบย่อยของอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งประกอบด้ วย 3 ทฤษฎี ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแนวคิด
พิ จ ารณาความเป็ น จริ ง (Reality Therapy) ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบบุคคลเป็ น ศูน ย์ กลาง
(Person-Centered Therapy) และทฤษฎีการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional
Analysis) โดยมีแนวคิดสาคัญและกระบวนการให้ คาปรึกษา ดังต่อไปนี ้
2.4.1 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแนวคิ ด พิ จ ารณาความเป็ นจริ ง (Reality
Therapy)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง (Corey, 2012) เป็ นวิธีการให้
คาปรึกษาที่พัฒนาโดย วิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (William Glasser) จิตแพทย์ชาวอเมริ กนั ซึ่งเริ่ มแรก
เขาสนใจและศึกษาแนวคิด จิตวิเ คราะห์ ของฟรอยด์แต่ภายหลังลดความสนใจลง และพัฒนา
วิธีก ารซึ่งเรี ยกว่า Reality therapy ซึ่งมีแนวคิดมาจากความเชื่อที่ว่า พวกเราเท่านัน้ ที่สามารถ
ควบคุมสิ่งที่เราทาในปัจจุบัน โดยทฤษฎีเน้ นการปฏิบัติ และการวางแผนดาเนินการ และไม่เน้ น
เจตคติ ความรู้สึก การหยั่งรู้ การถ่ายโยงจากอดีต หรื อแรงขับจากจิตไร้ สานึก เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับ
ค าปรึ ก ษาแก้ ไขปั ญ หาโดยจัด การกับ ความต้ อ งการตามความเป็ น จริ ง โดยมี ท างเลื อ กที่ มี
ประสิทธิภาพ
จากปี ค.ศ.1960 ถึ งในช่วงปลายปี ค.ศ.1970 การให้ คาปรึ ก ษาแนวคิดพิ จารณา
ความเป็ นจริ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีส่กู ารท างานในบริ บทของทัณ ฑ
สถาน โรงเรี ยน การบาบัดส่วนตัว การบัดบัดคู่สมรส การบาบัดครอบครัว การให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่ม ในช่วงต้ นปี ค.ศ.1980 กลาสเซอร์ พัฒนาทฤษฎีการควบคุม (Control Theory) และอธิ บาย
พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งทาหน้ าที่เป็นรากฐานสาหรับการปฏิบตั ิของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแนวคิด
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พิจารณาความเป็ นจริ ง ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1996 เขาเปลี่ยนชื่อทฤษฎีเป็ น ทฤษฎีการเลือก
(Choice Theory)
กลาสเซอร์ ค้ นพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้รับคาปรึกษาคือการขาดความพึงพอใจใน
สัมพันธภาพปัจจุบนั และปัญหาสาคัญคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ ชีวิตอยู่กบั คนอื่นในรูปแบบที่
เขาต้ องการ นอกจากนี ้เพราะหลักของทฤษฎีการเลือกคือทุกสิ่งที่เราทาคือการเลือก เราสามารถ
เรี ย นรู้ ทางเลือกที่ดีก ว่า ทฤษฎีก ารให้ คาปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง เป็ นวิธีก ารเพื่อ
ดาเนินการตามแนวคิดหลักของทฤษฎีการเลือก
ความต้ องการของมนุษย์ และพฤติกรรมที่ม่ ุงหวัง
ทฤษฎีก ารเลือกถูก สร้ างขึน้ จากแนวความคิดที่ ว่าพฤติก รรมของมนุษ ย์ เ ป็ น การ
แสดงออกอย่ า งมี จุด มุ่ง หมาย และก่ อ ก าเนิ ด มาจากแรงผลัก ดัน ภายในตัว บุค คลมากกว่า
แรงผลักดันภายนอก เรามีแรงจูงใจจากแรงผลักดันโดยธรรมชาติ และทุกพฤติกรรมมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่ อตอบสนองความต้ องการขึ ้นพืน้ ฐาน กลาสเซอร์ และ วูบ โบลดิง (Glasser & Wubbolding)
จาแนกความต้ องการของมนุษย์เป็ น 5 องค์ประกอบได้ แก่ การอยู่รอด (Survival) ความรักและการ
เป็ นเจ้ าของ (Love and belonging) อานาจ (Power) อิสรภาพ (Freedom) และความสนุกสนาน
(Fun) ทังหมดของพฤติ
้
กรรมเป็ นพื ้นฐานของความพยายามที่จะควบคุมสิ่งรอบตัวให้ เกิดความพึง
พอใจตามความต้ องการพื ้นฐานดังกล่าว
ภาวะนิยมและปรากฏการณ์ นิยม
ทฤษฎีก ารเลือกมีแนวทางอยู่บ นพืน้ ฐานของแนวคิด ภาวะนิยมและปรากฏการณ์
นิ ย ม เขาเน้ นว่าบุคคลรับ รู้โลกในบริ บทที่เขาต้ องการไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับความเป็ นจริ ง สิ่งสาคัญ
สาหรับที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษากลุม่ คือการเข้ าใจถึงความแตกต่างระหว่างโลกที่พวกเขารับรู้และโลกที่คน
อื่นรับรู้ ทฤษฎีการเลือกยึดถือแนวคิดภาวะนิยมเป็ นพืน้ ฐาน มีมมุ มองว่าการเลือกของบุคคลเป็ น
ความรับผิดชอบของเขา และบุคคลสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าได้
กลาสเซอร์ ได้ พูดถึงพฤติกรรมร้ ายแรง 7 อย่าง ที่เป็ นตัวทาลายสัมพันธภาพ ได้ แก่
การวิจารณ์ (criticizing) การตาหนิ (blaming) การบ่น (complaining) การดุด่า (nagging) การ
คุกคาม (threatening) การลงโทษ (punishing) การให้ รางวัลเพื่อควบคุม (rewarding to control)
และเขาได้ แนะนาให้ แทนที่ด้วยพฤติกรรมใส่ใจ 7 อย่าง ได้ แก่ การให้ การสนับสนุน (supporting)
การส่งเสริม (encouraging) การรับฟัง (listening) การยอมรับ (accepting) การเชื่อใจ (trusting)
การเคารพ (respecting) การจัดการความแตกต่าง (Negotiating differences)
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ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง เน้ นการควบคุมภายในและ
โลกส่วนตัวมีการกาหนดเป้าหมายให้ มีชีวิตอยู่อย่างเข้ มแข็ง พวกเราเป็ นภาพที่ได้ เลือกเป้าหมาย
ของเราเองและเป็ นความรับผิดชอบในโลกที่พวกเราสร้ างขึ ้นมา พวกเราไม่ใช่เหยื่อที่สิ ้นหวังและ
สามารถมีชีวิตที่ดีขึ ้น
พฤติกรรมโดยรวม (Total Behavior)
ทฤษฏีการเลือกมีแนวคิดว่า บุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดยอธิบายได้ ในบริบทของ
พฤติ ก รรมโดยรวมของบุค คลซึ่ง ประกอบด้ ว ย 4 ลัก ษณะ ได้ แ ก่ 1.การปฏิ บัติ (acting) หรื อ
พฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การพูด การวิ่ง 2.การคิด (Thinking) เป็ นการคิดอย่างตังใจหรื
้
อการพูด
เกี่ยวกับตนเอง 3.ความรู้สกึ (Feeling) เช่น ความโกรธ สนุกสนาน ซึมเศร้ า วิตกกังวล 4.สรีรวิทยา
(Physiology) เช่น เหงื่อออก ปวดศีรษะ อาการทางกายที่มีผลมาจากจิตใจ พฤติกรรมที่แสดงออก
มีความสัมพันธ์กัน โดยอาจมีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่เด่นชัดกว่าองค์ประกอบอื่น ซึ่ง
หัวใจสาคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยรวมคือการเปลี่ยนแปลงกระกระทา ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้ องค์ประกอบอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ทฤษฏี การให้ คาปรึกษาแนวคิด
พิจารณาความเป็ นจริ งจึงเน้ นที่การการะทาที่ผ้ รู ับคาปรึกษาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเน้ นการ
กระท าและความคิ ด ในปั จ จุบัน หลีก เลี่ย งการเน้ น พฤติก รรมในอดีต เพราะการเปลี่ย นแปลง
สามารถทาได้ เฉพาะพฤติกรรมในปัจจุบนั เท่านัน้
บทบาทและหน้ าที่ของผู้นากลุ่ม
การสร้ างสัมพันธภาพ ความเข้ าใจ และความไว้ วางใจ เป็ นหลักเบือ้ งต้ นที่จะทาให้
การให้ ค าปรึ กษาแนวคิ ดพิ จารณาความเป็ นจริ งประสบผลสาเร็จ ผู้ใ ห้ คาปรึ กษาตามแนวคิด
พิจารณาความเป็ นจริ งสอนผู้รับคาปรึกษาถึงพืน้ ฐานของทฤษฎีการเลือกและการนาไปใช้ ในชีวิต
การให้ คาปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง สอนคนส่วนใหญ่ให้ สามารถเพิ่มการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพในชีวิต เมื่อพวกเขารับรู้และยอมรับ รับผิดชอบสาหรับพฤติกรรมที่เขาเลือก และทา
การเลือกที่ดีกว่า การทาหน้ าที่ผ้ นู ากลุ่มในฐานะผู้ให้ คาปรึกษาโดยการสนับสนุนสมาชิกกลุ่มไปสู่
ทางเลือกที่แตกต่าง ดังนี ้
- ส่งเสริมการอภิปรายพฤติกรรมปัจจุบนั ของสมาชิกกลุม่ และลดข้ อแก้ ตวั สาหรับ
พฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบหรือไม่ได้ ผล
- ช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ประเมินพฤติกรรมปัจจุบนั ของพวกเขา
- แนะนาและสนับสนุนให้ เกิดกระบวนการประเมินความต้ องการที่สาเร็จได้ ตาม
ความเป็ นจริง
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- สอนให้ สมาชิกกาหนดและดาเนินแผนการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา
- ช่วยประเมินระดับความมุง่ มัน่ ในการวางแผนการกระทา
- ให้ กาลังใจในการระบุวิธีการที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเขาต้ องการ
เมื่อยุติกลุม่
เทคนิคและวิธีการบาบัด
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ
คือ
1.สภาพแวดล้ อมในการให้ ค าปรึ กษา (The Counseling Environment)
ประกอบด้ วย
1.1 การสร้ างความปลอดภัยในกลุม่ เริ่มต้ นโดยการที่ผ้ ใู ห้ การปรึกษาจะต้ อง
สร้ างสัมพันธภาพ ให้ สมาชิกเกิดความไว้ วางใจ โดยผู้นากลุ่มจะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะ คือ มีความ
อบอุ่น ความเข้ าใจ การยอมรับ การรับฟั ง มีความใส่ใจ ให้ ความเคารพ ศรัทธาและเชื่อมัน่ ในตัว
ของผู้รั บ ค าปรึ ก ษา เปิ ดเผย และมี ค วามเต็ม ใจที่ จ ะสนั บ สนุน ให้ ผู้รั บ ค าปรึ ก ษาเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง การสร้ างสัมพันธภาพ ทาได้ โดยการรับฟั งผู้รับคาปรึกษา การพูดคุยเรื่ องราวต่างๆ
ของสมาชิก เมื่อสร้ างสัมพันธภาพได้ แล้ วผู้นากลุ่มจึงใช้ ทักษะและเทคนิคในเพื่อให้ สมาชิกกลุม่
เผชิญกับความเป็ นจริง
1.2 ทัศ นคติ ของผู้ใ ห้ คาปรึก ษา และพฤติก รรมที่ส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลง
นอกจากคุณลักษณะที่ดีของผู้ให้ คาปรึกษาในการสร้ างสัมพันธภาพที่เอื ้อต่อการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงบวก ผู้ให้ คาปรึกษาหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษ วิจารณ์ บังคับ ประณาม หรื อค้ นหาความผิด ให้
ความสาคัญกับการยอมรับผู้รับคาปรึ กษาในสิ่งที่พวกเขาเป็ น และกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาให้
ความสาคัญกับสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ ผู้นากลุม่ สอนให้ สมาชิกเห็นคุณค่าและรับผิดชอบ
ต่อพฤติ ก รรมของพวกเขา ผู้น ากลุ่มจะไม่ยอมรับ ข้ อแก้ ตัวต่อพฤติก รรมที่ไม่รับผิดชอบ แต่จ ะ
พยายามสอนให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาเห็นว่าการแก้ ตวั จะนาไปสู่ความล้ มเหลว ผู้น ากลุ่มจะไม่มีการ
ลงโทษ แต่จะช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ตระหนักและยอมรับผลจากการกระทาของพวกเขา และถ่ายทอด
ทัศนคติที่ดีที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความเข้ มแข็งที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้
สามารถทาตามแผนการที่วางไว้ จนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้
2. กระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (The WDEP System)
กระบวนการ WDEP เป็ นกระบวนการที่นามาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินการกลุ่ม การให้ คาปรึกษา
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง ประกอบด้ วย
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W (wants) คือความต้ องการ ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องใช้ ทักษะการตังค
้ าถาม
เพื่อตรวจสอบ กาหนด และรับรู้ถึงสิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษาต้ องการ
D (doing and direction) คื อ การก าหนดทิ ศ ทางและการกระท า ผู้ ให้
คาปรึกษาช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ประเมินผลการกระทา และประเมินพฤติกรรมโดยรวม และตระหนักรู้
(awareness) ถึงสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ และสิ่งที่ต้องการจะทาให้ เกิดความแตกต่าง
E (self-evaluation) คือ การประเมินตนเอง ผู้ให้ คาปรึกษาให้ ความช่วยเหลือ
ผู้รับ ค าปรึ ก ษาในการตระหนัก ถึ งผลกระทบจากพฤติก รรมของตนเอง โดยให้ ผ้ รู ับ คาปรึ ก ษา
ตรวจสอบว่าอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงให้ เกิดความพึงพอใจในโลกภายในของพวกเขา จากนัน้ ผู้ให้
คาปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาตรวจสอบสิ่งที่ก่อให้ เกิดความล้ มเหลวเพื่อให้ พวกเขาทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง
P (planning) คือ การวางแผน ผู้ให้ คาปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับ คาปรึกษาพัฒนา
แผนส าหรั บ การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม ซึ่ ง แผนควรจะง่ า ย ยั่ง ยื น เฉพาะเจาะจง และผู้รับ
คาปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของผู้รับคาปรึกษา
2.4.2 ทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบบุ คคลเป็ นศู นย์ ก ลาง (Person-Centered
Therapy)
คาร์ ล รอเจอร์ ส (Carl Rogers) (วัช รี ทรัพย์ มี , 2554) เป็ น ผู้น าของทฤษฎีนี ้ โดยมี
แนวคิดว่า โดยพืน้ ฐานของมนุษย์เป็ นผู้มีเหตุผล ได้ รับการอบรมสัง่ สอนขัดเกลาแล้ ว มนุษย์มุ่ ง
ความก้ าวหน้ า และกล้ าเผชิญความจริง ซึ่งเป็ นแนวคิดของนักมนุษยนิยม (humanists)
แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณามนุษย์ ตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคล
เป็ นศูนย์ กลาง
1. มนุ ษ ย์ เ ป็ นผู้ มี ค วามสามารถและมี คุณ ค่ า มนุ ษ ย์ มี ส ติ ปั ญญาและมี
ความสามารถที่ จ ะตัด สินใจได้ ด้ วยตนเอง ทุก คนมีเ สรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และการ
กระท า โดยที่ ก ารกระท านัน้ ไม่ก้ า วก่ า ยสิ ท ธิ ข องบุค คลอื่ น ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสนับ สนุน ให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาเป็ นตัวของตัวเอง ตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้
2. มนุษย์มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาตนเอง ธรรมชาติของชีวิต คือการมีปฏิสมั พันธ์กับ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อความคงอยู่และการพัฒนาตนเอง มนุษย์มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ เมื่อ
ออยู่ในสภาพการณ์ที่เหมาะสม กระบวนการให้ คาปรึกษาจึงมีจดุ มุง่ หมายในการจัดสภาพการณ์ที่
เหมาะสมให้ ผ้ รู ับบริการได้ พฒ
ั นาความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
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3. โดยพื น้ ฐานแล้ วมนุษย์เป็ น คนดีและน่าเชื่อถือ รอเจอร์ สเห็นว่าโดยพืน้ ฐาน
มนุษย์เป็ นคนดีและน่าเชื่อถือ แต่การที่คนทาสิ่งที่ไม่เหมาะสม เนื่องมาจากความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่างความรู้สกึ นึกคิดที่มีตอ่ ตนเองและสภาพความเป็ นจริง ซึ่งทาให้ บคุ คลใช้ กลวิธีป้องกันจิตใจ
ตนเองต่างๆ ถ้ าผู้ให้ คาปรึกษาสามารถช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาลดการใช้ กลวิธีป้องกันทางจิตใจลง
จะทาให้ เขาสามารถพัฒนาตนเองเป็ นคนดีได้
4. มนุษย์มีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้ อม ตามประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล การที่บคุ คลรับรู้สิ่งต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อการกระทา การจะเข้ าใจบุคคลต้ องพยายามเข้ าใจ
ว่าเขารับ รู้ สิ่งต่างๆ อย่ างไร ต้ องเข้ าใจความรู้สึก นึกคิด ทัศนคติ ค่านิ ย ม และการจะให้ บุคคล
เปลี่ยนพฤติกรรมจะต้ องเปลี่ยนการรับรู้ของบุคคลนัน้
5. มนุษย์ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และการยอมรับจากผู้อื่น ธรรมชาติ
ของมนุษย์ทกุ คนต้ องการความรัก ความเอาใจใส่และการยอมรับจากผู้อื่น ผู้ให้ คาปรึกษาจึงควรมี
ทัศนคติที่ดีและยอมรับผู้รับการปรึกษาโดยปราศจากเงื่อนไข
จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
1. เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษายอมรับความจริง พิจารณาตนเองและสภาพแวดล้ อมได้
สอดคล้ องกับความเป็ นจริง ไม่ใช้ กลวิธีป้องกันจิตใจตนเองในการแก้ ปัญหา
2. เพื่ อให้ ผ้ รู ับ คาปรึ กษาเปิ ดรับ ประสบการณ์โดยพิ จารณาสิ่งต่างๆ ในหลาย
แง่มมุ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ตรงต่อข้ อเท็จจริง และเกิดความคิดริเริ่มขึ ้นได้
3. เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มขึ ้น มีกาลังใจ พร้ อ มที่จ ะ
ตัดสินใจแก้ ปัญหา โดยใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองมีความเชื่อมัน่ ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของ
ตนเอง
4. เพื่ อให้ ผ้ รู ับ ค าปรึ ก ษารู้ สึก ว่าตนเองมี คุณ ค่าเพิ่ ม ขึน้ และพยายามพัฒ นา
ตนเอง
5. เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จุดประสงค์ระยะยาวของการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง คือเพื่อ
พัฒนาผู้รับคาปรึกษาให้ เป็ นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (fully functioning person) คือ เป็ นคนที่ร้ ูจกั
ตนเอง ใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข มีสขุ ภาพจิตที่ดี สามารถใช้ ศกั ยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่
บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
โรเจอร์ ส (Corey, 2012) ได้ กล่าวถึงบทบาทที่มีความสาคัญของผู้ให้ คาปรึก ษาไว้
ดังนี ้
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1. ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องมีความเชื่อถื อในกระบวนการกลุ่มและเชื่อว่ากลุ่มจะ
สามารถดาเนินไปได้ โดยปราศจากการนาทาง
2. ควรใช้ การฟังอย่างระมัดระวัง รอบคอบและไวต่อความรู้สกึ ของผู้รีบคาปรึกษา
แต่ละคน
3. ทาทุกอย่างที่จะช่วยทาให้ เกิดบรรยากาศที่อบอุน่ ปลอดภัยภายในกลุม่
4. พยายามที่จะเข้ าใจยอมรับบุคคลและยอมรับกลุม่
5. ควรมีการแสดงออกถึงความรู้สกึ ต่อสถานการณ์ที่มีความเป็ นปัจจุบนั
6. กระตุ้น ให้ ผ้ รู ับ คาปรึ ก ษามีก ารแสดงความคิดเห็น ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และ
ข้ อเสนอแนะที่มีความเหมาะสม ชื่นชม ท้ าทายผู้รับคาปรึกษาในบางพฤติก รรม หลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจและพูดแทนคนอื่น หรือการพูดที่จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้อื่น
7. ส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับ คาปรึ กษาแสดงความคาดหวังและความรู้ สึกของเขาอย่าง
เปิ ดเผย
8. สอนให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความมุง่ เน้ นในตนเองและความรู้สกึ ของตนเอง
9. ให้ การสนับสนุนผู้รับคาปรึกษาที่พยายามทาพฤติกรรมใหม่
10. ดูและผู้รับคาปรึกษาโดยเน้ นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับคาปรึกษากับผู้รับ
คาปรึกษามากกว่าการเน้ นที่ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้รับคาปรึกษากับผู้ให้ คาปรึกษา
11. ช่วยผู้รับคาปรึกษาในการเอาชนะอุปสรรคในการสื่อสารโดยตรง
12. ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถเอาสิ่งที่ได้ จากกลุม่ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
13. ส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีการประเมินสิ่งที่เกิดขึ ้นภายในกลุม่ และตรวจสอบ
ว่าอะไรที่พวกเขาต้ องการให้ มีการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคในการให้ คาปรึกษา
1. เทคนิ ค การฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) คือ เทคนิ คที่ผ้ ฟู ั งที่ดีควรจะมี
ความใส่ใจและสนใจในสิ่งที่ผ้ พู ูดกาลังพูด พร้ อมทังมี
้ การตอบสนองต่อสิ่งที่พดู เพื่อแสดงถึงความ
ใส่ใจทังอากั
้ ปกริยาที่อบอุน่ ผ่อนคลาย มีการประสานสายตา การใช้ น ้าเสียงตอบสนองและมีความ
กระตือรื อร้ นที่จะฟั ง โดยการฟังอย่างตังใจช่
้ วยให้ สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกและสิ่งที่ซ่อน
อยู่ภายในจิตใจของผู้พดู ได้ เป็ นอย่างดี
2. เทคนิ ค การยอมรับ โดยปราศจากเงื่ อนไข (Unconditional Positive Regard
and Acceptance) เป็ นเทคนิคที่ช่วยสร้ างบรรยากาศของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกัน
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และกัน ในทางบวก มีก ารสื่อสารโดยปราศจากเงื่ อนไข โดยที่ สมาชิกในกลุ่มจะไม่มีก ารตัดสิน
ความคิดหรือความรู้สกึ ของบุคคลอื่น
3. เทคนิ ค การยื น ยันทางบวก (Positive Affirmation) เป็ น เทคนิ คที่ เอือ้ ให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาเกิดความผาสุกในตนและเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มขึ ้น เหมาะที่จะใช้ ในการพัฒนา
ผู้รับคาปรึกษาที่มีความคิดต่อตนเองในเชิงลบ เช่น “ฉันไม่สามารถทาได้ ” “ฉันไม่สมควรได้ รับ ”
เป็ นต้ น ซึ่งความเชื่อต่อตนเองในเชิงลบ จะส่งผลไม่ให้ เกิดการกระทาทางบวกได้
4. เทคนิคการถาม (Questioning) เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
สารวจตนเองในด้ าน ความคิด ความรู้สึก และทาให้ เกิดความกระจ่างชัด คาถามควรเป็ นแบบ
ปลายเปิ ดมากกว่าปลายปิ ด โดยการตังค
้ าถามนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาไม่ควรถามมากจนเกินไปซึ่งจะทา
ให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบต่อผู้ให้ คาปรึกษาได้
5. การให้ ก าลัง ใจ (Encouragement) เป็ น การเสริ ม แรงผ่า นการแสดงออก
ทางด้ านคาพูด ลักษณะท่าทาง สีหน้ า แววตา เพื่อให้ บคุ คลรอบข้ างเกิดความสบายใจ มีพลังที่จะ
กระทาสิ่งต่างๆ ต่อไป
6. เทคนิ ค การเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure) เป็ นเทคนิ ค ที่ ช่ ว ยให้ ผู้รั บ
คาปรึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรื่องราว ความคิด ความรู้สกึ ประสบการณ์ของตนเองที่ในบางครัง้ อาจจะ
เป็ นเรื่ องราวที่ยังไม่มีใครรู้ ให้ สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มฟั ง การเปิ ดเผยตนเองจะมีส่วนช่วยในการ
สร้ างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นกับบุคคลอื่น การได้ รับการยอนรับจากเพื่อนในกลุม่ จะช่วยเสริมสร้ าง
การยอมรับตนเอง การเข้ าใจตนเอง การเป็ นคนที่เปิ ดเผย ความเชื่อและไว้ วางใจ และการมอง
บุคคลอื่นในแง่บวกเพิ่มมากยิ่งขึ ้นด้ วย
7. เทคนิ ค การเปลี่ย นแปลงความรู้ สึกภายใน (Inner Processing of Personal
Feelings) เป็ นการช่วยให้ สมาชิกได้ รับรู้ความรู้สึกภายในของตนเองไม่ว่าจะเป็ นความรู้สึกวิตก
กังวล ความเครียด ความขัดแย้ งภายในของบุคคล
8. เทคนิ ค การท าให้ ก ระจ่า ง (Clarifying) เป็ น เทคนิ ค ที่ ผ้ ูน ากลุ่ม ใช้ เพื่ อช่วย
สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้ าใจและเกิดความกระจ่างชัดในสิ่งที่ยังสับสน และได้ สารวจปั ญหาของ
ตนเองได้ ชดั เจนมากขึ ้น
9. เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เป็ นเทคนิคที่ผ้ นู ากลุม่
ใช้ เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ รับรู้และมีความเข้ าใจในอารมณ์ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้ นภายในตนเอง
ผ่านการสะท้ อนออกมาเป็ นคาพูดที่ชดั เจนและการสะท้ อนความรู้สึกยังเป็ นการแสดงถึงความใส
ใจ สนใจรวมทังความเข้
้
าใจที่ผ้ นู ากลุม่ มีตอ่ สมาชิกภายในกลุม่
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10. เทคนิคการสรุป (Summarizing) การสรุปความเป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ สมาชิก
กลุ่มได้ รวบรวมความคิด และเนือ้ หาที่กระจัดกระจายออกมาเป็ นประเด็นสาคัญในการพูดคุยกัน
ภายในกลุ่มโดยใช้ คาพูดที่กระชับและได้ ใจความ การสรุปนัน้ ผู้นากลุ่มอาจจะเป็ นผู้สรุปหรื อให้
สมาชิกช่วยกันสรุปถึงสิ่งที่ได้ รับจากการพูดคุยภายในกลุม่ ก็ได้ การสรุปจะนามาใช้ เมื่อต้ องการยุติ
การสนทนาหรือเปลี่ยนความคิดความสนใจจากสมาชิกคนหนึ่งไปสูส่ มาชิกคนอื่น
2.4.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล (Transactional Analysis)
ทฤษฎีการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลเป็ นทฤษฎีทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับ
ภาษา พฤติกรรม และการบาบัดแบบจัดระบบในการปฏิสมั พันธ์ ซึ่งพัฒนาโดย อีริค เบิร์น (Eric
Berne) ทฤษฏีนี ้เชื่อว่า มนุษย์เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ค่า บุคลิกภาพและชีวิตส่วนตัวสามารถปรับปรุ ง
ด้ วยการเปิ ดเผยตัวตนที่แท้ จริ งของตนเองออกมาหรือการค้ นให้ พบถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่ง
บุคคลที่มีความเป็ นตัวเองจะเป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพด้ านการตระหนักรู้ในตนเอง (Awareness)
ลัก ษณะของความเป็ น ธรรมชาติ (Spontaneity) รวมถึ งมีความใกล้ ชิ ดสนิ ท สนมกับ บุคคลอื่น
(Intimacy) ทฤษฏีนีศ้ รัทธาในความสามารถของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมของ
ตนเองใหม่ เบิร์นมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะเลือกแต่น้อยคนนักที่จะตระหนัก ถึ ง
ความจาเป็ นของการมีอิสระแก่ตน รูปแบบของการสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนันใช้
้ เป็ นสิ่งที่ทานาย
ได้ ถึงความมีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์สภาวะจิตของบุคคล ระบบความคิดที่แยกออกมา
ความรู้สกึ และพฤติกรรมในบุคลิกภาพเป็ นสิ่งที่กระตุ้นให้ เกิดแบบแผนพฤติกรรม ซึ่งสภาวะจิตที่ดี
และสามารถที่จะตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเชื่ อว่าจานวนและลักษณะของการได้ รบั
ความเอาใจใส่กับ ค าสั่งที่ บุค คลได้ รั บ ในวัย เด็ก เป็ น ตัว แปรส าคัญ ในการก าหนดบุคลิก ภาพ
ประกอบกับการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสัมพันธภาพความสมดุลระหว่างสภาวะอีโก้ จะเป็ น
ตัวกาหนดบุคลิกภาพและผลัดดันพฤติกรรม (ดวงมณี จงษ์ รักษ์ , 2549)
โครงสร้ างบุคลิกภาพ
อีริค เบิ ร์น ได้ อธิ บ ายโครงสร้ างแห่งบุคลิก ภาพ สัมพัน ธภาพระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการด้ านการปรับตัวของบุคคล โดยเบิร์นได้ แบ่งโครงสร้ างทางบุคลิกภาพออกเป็ น 3 ระบบ
คือ ระบบความเป็ นเด็ก (The Child Ego State) ระบบความเป็ นพ่อแม่ (The Parent Ego State)
และระบบความเป็ นผู้ใหญ่ (The Adult Ego state) การกระทาของบุคคลในแต่ละช่วงเวลาขึ ้นอยู่
กับว่าระบบใดทางานในขณะนัน้
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1. ระบบความเป็ น เด็ก (The Child Ego State) เป็ น ความรู้ สึก และการกระทา
เหมือนกับที่เคยมีประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น ดีใจ กระโดโลดเต้ น กรี๊ ดกร๊ าด ซึ่งเป็ นการแสดง
ออกแบบเด็กๆ ระบบความเป็ นเด็กนี ้แบ่งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.1 เด็กแบบธรรมชาติ (Natural Child) เป็ นการแสดงอารมณ์แบบเด็กๆ โดย
ปราศจากการควบคุม มีการแสดงออกอย่างอิสระ
1.2 เด็กพัฒนา (The adapted Child) เป็ นส่วนของความเป็ นเด็กที่ได้ รับการ
ปรุงแต่งจากสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ รับการอบรมหรื อได้ รับประสบการณ์ จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรื อ
สังคมแล้ ว
1.3 เด็กเจ้ าปัญหา (The little Professor) เป็ นส่วนของความเป็ นเด็กที่ริเริ่มมี
ความคิดวิเคราะห์ที่จะหาเหตุผล และมีความคิดสร้ างสรรค์
2. ระบบความเป็ นพ่อแม่ (The Parent Ego State) เป็ นส่วนที่มีพฤติกรรมเหมือน
ผู้ที่เป็ นพ่อแม่คน เป็ นการกระทา ทัศนคติและความรู้สกึ ได้ มาจากบุคคลในสิ่งแวดล้ อมซึ่งอาจเป็ น
พ่อแม่ หรือบุคคลอื่นที่ได้ เลี ้ยงดูมา โดยระบบนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 พ่ อ แม่ ที่ ช อบวิ จ ารณ์ (Critical Parent) เป็ นพฤติ ก รรมที่ แ สดงการ
วิพากษ์ วิจารณ์การประเมิน อาจใช้ อานาจ การออกกฎเกณฑ์หรือออกคาสัง่ ให้ ผ้ อู ื่นทา เหมือนพ่อ
แม่ที่วิจารณ์การกระทาของลูกหรือสัง่ ลูก
2.2 พ่อแม่ผ้ ปู กป้อง (Nurturing Parent) เป็ น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนพ่อแม่ที่มีเมตตา
3.ระบบความเป็ นผู้ใหญ่ (The Adult Ego state) ส่วนนี ้เป็ นส่วนที่มีการประมวล
ข้ อมูลที่แม่นตรง ไม่บิดเบือน มาวิเคราะห์และตัดสินใจโดยใช้ วิจารณญาณ เป็ นความสามารถที่ใช้
ความคิดอย่างมีเหตุผล
กระบวนการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีการวิเคราะห์ สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล
พงษ์ พันธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2556) กล่าวถึง กระบวนการของ
การให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลว่า ผู้ให้ คาปรึกษาตามทัศนะของ T.A.
นัน้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความชานาญในการรับฟังและสามารถบอกได้ ทนั ทีว่าข้ อความที่กาลังสื่อสาร
นันมาจากสภาวะตนเองในสภาวะใด
้
นอกจากนี ้แล้ วจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความชานาญในการวิเคราะห์
การสื่อสารว่ามีลกั ษณะการสื่อสารเป็ นรู ปแบบใด เกมที่ใช้ นนั ้ เป็ นลักษณะแบบใด ผู้ใช้ ต้องการ
อะไร หรื อผู้ใช้ กาลังวางกรอบ (Frames) อะไรเพื่อแสวงหาความเอาใจใส่ (Stroke) และมีบทชีวิต
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(Life script) เป็ นอย่างไร โดยในกระบวนการของการให้ คาปรึกษาตามทัศนะคติของเบิร์นมีความ
เชื่อว่าการให้ คาปรึกษาเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของชีวิต ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ
1. การวิเคราะห์โครงสร้ าง (Structural analysis) คือการช่วยให้ บุคคลเข้ าใจถึง
โครงสร้ างของตนเองว่าสภาวะของตนเป็ นเช่นไร เพื่อให้ บคุ คลนันสามารถใช้
้
สภาวะของตนเองใน
แต่ละสภาวะได้ อย่างเหมาะสม
2. การวิเ คราะห์ ก ารสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional analysis) เป็ น การ
ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจถึงวิธีสื่อสารที่ตนเองใช้ ในการแสวงหาความเอาใจใส่จากผู้อื่น และ
ปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
3. การวิเ คราะห์ เ กม (Game analysis) ผู้ใ ห้ คาปรึ ก ษาจะต้ องมีก ารวิเ คราะห์
เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นว่า ผู้รับคาปรึกษาได้ ใส่ความหมายอะไรลงไป
ในเกมและเหตุการณ์นนั ้ และผู้รับคาปรึกษาต้ องการอะไรจากเกมนัน้ ต่อจากนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาจะ
พยายามให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเลิกเล่นเกมที่เคยใช้ มาเพื่อแสวงหาการเอาใจใส่จากผู้อื่น และกระตุ้นให้
ผู้รับคาปรึกษาทราบว่ายังมีวิธีการอื่นๆที่มีความเหมาะสมกว่าที่จะทาให้ ได้ มาซึ่งการเอาใจใส่และ
วิธีการที่ก่อให้ เกิดสุขภาพจิตที่ดี
4. การวิเคราะห์บทชีวิต (Script analysis) การวิเคราะห์บทบาทชีวิตนีจ้ ะต้ องมี
การดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งต้ องอาศัยความระมัดระวัง เพราะหากมีการอธิบายบทบาทนัน้
ย่างผิดพลาด และกระทาในขณะที่ผ้ รู ับคาปรึกษายังไม่พร้ อมที่จะเผชิญความจริ ง ก็อาจส่งผลให้
ผู้รับคาปรึกษาเกิดความท้ อแท้ เบื่อหน่อยชีวิต ซึ่งยิ่งเป็ นอันตรายต่อผู้รับคาปรึกษายิ่งขึ ้น
จากการศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกับ แนวคิดทฤษฏีก ารให้ คาปรึ ก ษา ผู้วิจัย สรุ ป
แนวคิด เป้าหมาย และเทคนิคสาคัญ ดังตาราง 4

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แนวคิด
กลุ่ม
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
1. พฤติ ก รรมของบุ ค คลมี เ ป้ า หมายเพื่ อ
แนวคิดพิจารณาความเป็ น ตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
จริง (Reality Therapy)
2. บุคคลรับ รู้ สิ่งแวดล้ อมตามบริ บ ทความ
ต้ องการของตนเองไม่ใ ช่ตามสภาพความ
เป็ นจริ ง นอกจากนัน้ บุคคลเลือกเป้าหมาย
ของตนเองและรั บ ผิ ด ชอบต่อ สิ่ ง ที่ บุ ค คล
สร้ างสรรค์ขึ ้นเพื่อตนเอง
3. การที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยรวม
ได้ จาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ก าลัง
กระทาและคิด
4.วิธีก ารเดีย วที่ บุคคลจะสามารถควบคุม
เหตุการณ์ตา่ งๆได้ ก็คือการที่บคุ คลเลือกใน
สิ่งที่จะกระทา โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นใน
อดีต และวางแผนชีวิตด้ วยสิ่งที่เป็ นปัจจุบนั

เทคนิค
WDEP
W (wants) คือความต้ องการ
D (doing and direction) คือการ
กาหนดทิศทางและการกระทา
E (self-evaluation) คือ การ
ประเมินตนเอง
P (planning) คือ การวางแผน

เป้ าหมาย
1. เพื่ อให้ สมาชิ ก กลุ่มเลือกในสิ่ ง ที่
ตนเองต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงอย่ าง
จริงจังมากที่สดุ
2. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ม พิ จ ารณาถึ ง
พฤติ ก รรมของตนเองในปั จ จุบัน ที่
ส่งผลต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่น
3. เพื่ อให้ สมาชิ กกลุ่ ม ค านึ ง ถึ ง
ความรู้สึกของตนเองที่ดีขึ ้นหลังจาก
การเปลี่ยนแปลง และเลือกกระทาใน
สิ่งที่ เ ป็ น ปั จ จุบัน และท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง

ตาราง 4 สรุปแนวคิด เป้าหมาย และเทคนิคสาคัญของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่นามาใช้
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ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
(Person-Centered
Therapy)

ตาราง 4 (ต่อ)
เป้ าหมาย
- สร้ างบรรยากาศที่ ป ลอดภั ย ให้
สมาชิกสารวจความรู้สกึ ได้ อย่างเต็มที่
- ช่ ว ยให้ สมาชิ ก เปิ ดเผยตนเองต่อ
ประสบการณ์ใหม่และมีความเชื่อมัน่
ในตนเองและการตัดสินใจของตนเอง
- ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก ด ารงชี วิต อยู่ใ น
ปัจจุบนั
- พั ฒ นาการเปิ ดเผยตนเอง ความ
ซื่อสัตย์ และความเป็ นธรรมชาติ
- เพื่ อ ให้ สมาชิ ก เผชิ ญ กับ ผู้อื่ น และ
เอาชนะความรู้สกึ แปลกแยก

แนวคิด
- ความไว้ วางใจในกระบวนการกลุ่ม โดย
การเปิ ดเผยตนเองและค้ นหาความสามรถ
ของตนเอง
- สิ่งที่ ช่วยให้ การให้ คาปรึ กษาเจริ ญงอก
งามคือมีความจริ งแท้ ความใส่ใจและการ
ยอมรั บ ทางบวกอย่ า งไม่มีเ งื่ อ นไข และ
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง

- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เทคนิคการยอมรับโดย
ปราศจากเงื่อนไข
- เทคนิคการยืนยันทางบวก
- เทคนิคการถาม
- การให้ กาลังใจ
- เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง
- เทคนิคการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สกึ ภายใน
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ
- เทคนิคการสรุป

เทคนิค
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ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ทฤษฎีการวิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล (Transactional
Analysis)

ตาราง 4 (ต่อ)

แนวคิดสาคัญ 6 ประการ
1. สภาวะอีโก้
2. ความต้ องการการเอาใจใส่
3. การออกคาสัง่ และการโต้ แย้ งคาสัง่
4. การตัดสินใจและการตัดสินใจใหม่
5. เกม
6. สถานะชีวิตและบทบาทชีวิต

แนวคิด
- ช่วยให้ สมาชิ ก เป็ น อิสระจากบท
ชี วิ ต และการเล่ น เกมในการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
- ช่ ว ยให้ สมาชิ ก ตรวจสอบการ
ตัดสินใจโดยอยู่บนพื ้นฐานของการ
ตระหนักรู้

เป้ าหมาย

- การวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ
- การวิเ คราะห์การสื่อสารระหว่าง
บุคคล
- การแสดงบทบาทสมมติ

เทคนิค
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จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี และเทคนิคในการให้ คาปรึกษา ผู้วิจยั
ประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษาในรูปแบบการบูรณาการโดยการผสมผสาน
ทางเทคนิค (technical eclecticism) (นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ , 2557) โดยนาเทคนิคจากทฤษฎี
การให้ ค าปรึ ก ษาต่างๆ มาใช้ เ พื่ อสร้ างตัวอย่ างโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้ องค์ประกอบของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพเป็ นแนวทางในการสร้ างโปรแกรม ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง
การรู้จักตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การตังเป้
้ าหมายในชีวิต ความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ จิตบริการ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ใฝ่ เรียนรู้ มีวินยั มีรายละเอียด ดังนี ้
1. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่ อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ เทคนิค
การถาม การให้ กาลังใจ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านการรู้จกั ตนเอง ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ เทคนิคการถาม การ
ให้ กาลังใจ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป
3. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึ ก ษา
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ เทคนิค WDEP W (wants) การสารวจ
ความต้ องการของตนเอง D (doing and direction) การกาหนดทิศทางและการกระท า E (selfevaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการวิเคราะห์
สัม พัน ธภาพระหว่างบุค คล (Transactional Analysis) โดยใช้ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ าง
บุคลิกภาพ การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล
5. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชีวิต ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ เทคนิค WDEP W (wants) การสารวจ
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ความต้ องการของตนเอง D (doing and direction) การกาหนดทิศทางและการกระท า E (selfevaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
6. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล ด้ านความรู้ และทัก ษะทางวิช าชี พ ผู้วิจัย ใช้ ท ฤษฎี ก ารให้
คาปรึ ก ษาแนวคิ ดพิ จารณาความเป็ นจริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ เ ทคนิค WDEP W (wants)
การสารวจความต้ องการของตนเอง D (doing and direction) การกาหนดทิศทางและการกระท า
E (self-evaluation) การประเมิ น ตนเอง P (planning) การวางแผนส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
7. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านจิตอาสา ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิคการถาม เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ การให้
กาลังใจ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป
8. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านจิตบริการ ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิคการถาม เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ การให้
กาลังใจ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป
9. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิช าชี พของนักศึกษาพยาบาล ด้ านระเบี ย บวินัย ผู้วิจัย ใช้ ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแนวคิด
พิ จ ารณาความเป็ น จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ เ ทคนิ ค WDEP W (wants) การสารวจความ
ต้ องการของตนเอง D (doing and direction) การก าหนดทิ ศ ทางและการกระท า E (selfevaluation) การประเมินตนเอง P (planning) การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
10. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
บุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิคการถาม เทคนิคการฟั งอย่าง
ตังใจ
้ การให้ กาลังใจ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการสรุป
ผู้วิจัยสรุปการประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มในการ
สร้ างตัวอย่ างโปรแกรมการให้ ค าปรึ กษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล แสดงดังตาราง 5
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ตาราง 5 สรุปการประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่ ในการสร้ างตัวอย่าง
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
องค์ ประกอบ
ความเป็ นตัวของตัวเอง

การรู้จกั ตนเอง

วุฒิภาวะทางอารมณ์

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
เทคนิคการให้ คาปรึกษา
ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบ - เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง - เทคนิคการถาม
(Person-Centered Therapy) - การให้ กาลังใจ
-เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ
- เทคนิคการสรุป
ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบ - เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง - เทคนิคการถาม
(Person-Centered Therapy) - การให้ กาลังใจ
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ
- เทคนิคการสรุป
ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า WDEP
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง W (wants) คือความต้ องการ
(Reality Therapy)
D (doing and direction) คือ
การกาหนดทิศทางและการ
กระทา
E (self-evaluation) คือ การ
ประเมินตนเอง
P (planning) คื อ ก า ร
วางแผน
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
ทฤษฎีการวิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
(Transactional Analysis)

การตังเป้
้ าหมายในชีวิต

ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง
(Reality Therapy)

ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง
(Reality Therapy)

เทคนิคการให้ คาปรึกษา
- การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ าง
บุคลิกภาพ
- การวิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคล
WDEP
W (wants) คือความต้ องการ
D (doing and direction) คือ
การกาหนดทิศทางและการ
กระทา
E (self-evaluation) คือ การ
ประเมินตนเอง
P (planning) คื อ ก า ร
วางแผน
WDEP
W (wants) คือความต้ องการ
D (doing and direction) คื อ
การก าหนดทิ ศทางและการ
กระทา
E (self-evaluation) คื อ การ
ประเมินตนเอง
P (planning) คื อ ก า ร
วางแผน
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
จิตอาสา

จิตบริการ

ระเบียบวินยั

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
เทคนิคการให้ คาปรึกษา
ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ กษาแบบ - เทคนิคการถาม
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง - เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
(Person-Centered Therapy) - การให้ กาลังใจ
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ
- เทคนิคการสรุป
ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ กษาแบบ - เทคนิคการถาม
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง - เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
(Person-Centered Therapy) - การให้ กาลังใจ
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ
- เทคนิคการสรุป
ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า WDEP
แนวคิ ด พิ จ ารณาความเป็ น W (wants) คือความต้ องการ
จริง (Reality Therapy)
D (doing and direction) คื อ
การก าหนดทิ ศทางและการ
กระทา
E (self-evaluation) คื อ การ
ประเมินตนเอง
P (planning) คือ การวางแผน
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
คุณธรรมจริยธรรม

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
เทคนิคการให้ คาปรึกษา
ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ กษาแบบ - เทคนิคการถาม
บุ ค ค ล เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง - เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
(Person-Centered Therapy) - การให้ กาลังใจ
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความรู้สกึ
- เทคนิคการสรุป

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มและทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนาการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มมาใช้ ในกับนักศึกษาในการ
เลือกอาชี พ เช่น คูเ ปอร์ และ มาทร์ (Cooper & Matre, 1986) ที่ศึก ษาผลของการปรึ ก ษาเชิ ง
จิ ตวิท ยาทางอาชี พแบบกลุ่มและรายบุคคลที่ มีต่อการตัดสิน ใจเลือกอาชี พ กลุ่มตัวอย่ างเป็ น
นักศึกษาชาย 15 คน หญิง 9 คนที่ยงั ตัดสินใจเลือกอาชีพไม่ได้ การจัดกลุม่ จะจัดตามระดับ ความ
ไม่แน่ใจในการเลือกอาชีพ ซึ่งวัดโดยแบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale:
CDS) และแบบสารวจความสนใจในอาชี พ (Strong Campbell Interest Inventory: SCII) การ
ปรึกษาแบ่งออกเป็ นช่วงๆ ทัง้ แบบกลุ่มและรายบุคคล การออกแบบการทดลองเป็ นแบบวัดก่อน
และหลังการทดลอง ผลปรากฏว่า ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มและแบบ
รายบุคคล ทาให้ ระดับการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ และกีโด (Guido, 1988) ที่
ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพทัง้ แบบกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อความภาคภูมิใจ
ในตนเองและความวิตกกังวล กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจานวน 40 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบรายบุคคล การปรึกษาเชิงจิตวิท ยาทางอาชีพแบบกลุ่ม และ
กลุม่ ควบคุม โดยใช้ แบบวัดการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Career Decision Scale: CDS) แบบสารวจ
พัฒนาการด้ านอาชีพ (Career Development Inventory: CDI) แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
และแบบวัดความวิตกกังวล ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ได้ รับการปรึกษาเชิงจิตวิท ยาทางอาชีพ
แบบกลุ่มและรายบุคคลมีระดับคะแนนความภาคภูมิในในตนเองสูงขึ ้น และคะแนนความวิตก
กังวลลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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สาหรับ ในกลุ่มของนัก ศึก ษาพยาบาลมีก ารน าการให้ คาปรึ กษากลุ่มมาใช้ เช่น การ
ศึกษาวิจัยของจันทร์ เพ็ญ อินทร์ ไชยา (2537) ที่ศึกษาผลของการปรึกษาจิตวิทยาแบบกลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาพยาบาล
ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 2 จานวน 16 คน ที่อยู่
ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย แยกเป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน โดยการสุ่มอย่ างง่าย กลุ่ม
ทดลองได้ เ ข้ าร่วมโปรแกรมการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิ จารณาความเป็ นจริ ง
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า 1.นักศึกษาที่เข้ ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุม่ มีคะแนนความเครียดในด้ านคุกคามต่ากว่าก่อนการเข้ ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่ม อย่าง
มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 2. นัก ศึก ษาที่ เ ข้ ารับ การปรึ ก ษาเชิ งจิ ตวิท ยากลุ่มมีคะแนน
ความเครี ย ดในด้ านท้ าทายสูงกว่าก่ อนการเข้ า รับ การปรึ ก ษาเชิ งจิ ต วิท ยากลุ่มที่ ร ะดับ 0.01
3.นัก ศึก ษาที่ เ ข้ ารับ การปรึ ก ษาเชิ งจิตวิท ยากลุ่มมีคะแนนความเครี ย ดในด้ า นคุก คามต่ากว่า
นัก ศึก ษาที่ ไ ม่ไ ด้ เ ข้ า รับ การปรึ ก ษาเชิ งจิ ต วิ ท ยากลุ่ม อย่ า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01
4.นัก ศึก ษาที่ เ ข้ ารับ การปรึ ก ษาเชิงจิตวิท ยาแบบกลุ่มมีคะแนนความเครี ย ดในด้ านท้ าทายไม่
แตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ได้ เข้ ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และ การศึกษาของภัทรสุดา ฮามคาไพ (2539) ที่ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่
ตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงต่อกลวิธีเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 3 จานวน 16 คน สุ่มจากนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัดการเผชิ ญ
ปัญหาในด้ านการมุง่ แก้ ปัญหาในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย และคะแนนในด้ านมุง่ เน้ นทางด้ านอารมณ์
ที่ไม่สนับสนุนการแก้ ปัญหาและด้ านหลีกหนีปัญหาระดับตังแต่
้ ค่าเฉลี่ยขึ ้นไป สุม่ เป็ นกลุม่ ทดลอง
8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองได้ เข้ ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ ตามแนวคิด
พิ จ ารณาความเป็ นจริ งเป็ น เวลา 5 สัป ดาห์ สัป ดาห์ ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวัดการเผชิญปัญหา (The Cope Inventory) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการเผชิญปั ญหาด้ วยวิธีการทดสอบค่าที (ttest) ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักศึกษาพยาบาลที่เข้ ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มมีค ะแนนการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่งเน้ น การแก้ ปั ญ หาและแบบมุ่งเน้ น ทางด้ านอารมณ์ ที่
สนับสนุนการแก้ ปัญหาสูงกว่าก่อนเข้ ากลุ่มและสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ เข้ ากลุม่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลังการทดลองนักศึกษาพยาบาลที่เข้ ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มมีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้ นทางด้ านอารมณ์ที่ไม่สนับสนุนการแก้ ปัญหาและแบบ
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หลีกหนีปัญหาต่ากว่าก่อนเข้ ากลุม่ และต่าว่านักศึกษาที่ไม่ได้ เข้ ากลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาวิจยั ที่นาการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ มา
ใช้ ใ นกลุ่มนักเรี ยน นัก ศึก ษา และกลุ่มวัย รุ่ น ตัวอย่ างเช่น การศึก ษาของ ทัศไนย วงศ์สุวรรณ
(2542) ที่ศกึ ษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมต่อความโกรธของนักเรียนวัยรุ่น กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนที่มีประวัติจากฝ่ ายปกครองว่า
มีปั ญ หาทางพฤติก รรมจานวน 16 คน สุ่มเป็ น กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่ม
ทดลองได้ เ ข้ าร่ ว มการปรึ ก ษาเชิ งจิ ต วิท ยาแบบกลุ่มตามแนวพิ จ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ครัง้ ละ 1.30 - 2 ชั่วโมง รวม 20
ชั่วโมง เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ แบบวัดประสบการณ์ความโกรธและการแสดงความโกรธ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลองและในระยะติดตาม
ผล นัก เรี ย นที่ เ ข้ าร่ วมการปรึ ก ษาเชิงจิตวิท ยาแบบกลุ่มมีคะแนนความโกรธโดยทั่วไปต่ากว่า
นักเรี ยนที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ นักเรียนที่เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ มีคะแนนความโกรธโดยทั่วไปต่ากว่าก่ อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาของดาราณี พฤกษยาชีวะ (2548) ได้
ศึก ษาอัต ลัก ษณ์แห่งความสาเร็ จในการเรี ย นของนักเรี ยนโรงเรี ยนอาชีวศิลปศึกษาด้ วยการใช้
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง ซึ่งเป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง กลุม่
ตัวอย่ างที่ ใช้ เป็ นนัก เรี ย นที่มีปั ญหาพฤติกรรมในการเรี ยน ใช้ วิธีก ารเลือกแบบเจาะจง ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 13 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 6 คน และกลุ่มควบคุม 7 คน กลุ่มทดลองเข้ าร่วม
โปรแกรมการให้ คาปรึกษา 8 ครัง้ ครัง้ ละ1.30 – 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย ได้ แก่ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง โดยให้ สมาชิ กได้
เรี ยนรู้เกี่ยวกับการตอบสนองความต้ องการของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง มีความรับผิดชอบ
เผชิ ญ ความเป็ นจริ ง มีก ารประเมิน พฤติกรรมปั จจุบัน วางแผนการกระท าที่ เป็ น รู ปธรรม และ
ดาเนินการตามแผน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลคือแบบบันทึกความรับผิดชอบในการเรียน โดย
เก็ บ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะก่ อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ
ติดตามผลกลุม่ ทดลองหลังจากสิ ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา
กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มแนวพิจารณาความเป็ นจริ ง มีคะแนน
ความรับผิดชอบในการเรียนสูงขึ ้นภายหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาของจันทร์เพ็ญ ทัศนียสกุลชัย (2548) ที่ศกึ ษา
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และพัฒนาอัตลักษณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้ านปราณี ประชากร
ที่ใช้ ในการศึกษาคือเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิ งบ้ านปราณี อายุ 12-18 ปี
จานวน 52 คน กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมอัตลักษณ์ จานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบ
ส ารวจอัต ลัก ษณ์ และโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มตามทฤษฎี เ กสตัลท์ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารให้
คาปรึกษาปรึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จกั และเข้ าใจตนเองยอมรับตนเอง ไม่ปล่อยให้ ตนเองติดอยู่กบั
อดีตหรือหวาดกลัวถึงอนาคตที่ยงั มาไม่ถึง ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ เยาวชนหญิงบ้ านปราณีมีอตั ลักษณ์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของอัศนีย์ ณ. คีรี (2558) ศึกษาผลของการให้ คาปรึกษากลุม่
เพื่อเสริมสร้ างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง กลุม่ ตัวอย่างเป็ นวัยรุ่นชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา อายุระหว่าง 12-16 ปี จานวน 16 คน แบ่งเป็ น กลุม่
ทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน เครื่ องเมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน
และโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม โดยใช้ ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบยึ ดบุคคลเป็ น
ศูน ย์ ก ลาง (Person-Centered Group Counseling Theory) ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่ม
วิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล (Transaction Analysis Group Counseling Theory) ทฤษฎี
การให้ คาปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความจริ ง (Reality Group Counseling Theory) และทฤษฎีการ
ให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling Therapy) ผลการวิจัยพบว่า
วันรุ่นชาวกระเหรี่ ยงกลุ่มทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งงตนโดยรวมหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
สูงขึ ้นกว่าก่อนเข้ าร่วมการให้ ค าปรึ กษากลุ่มอย่ างมีนับ สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และวันรุ่ น
ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงกลุม่ ทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งตนโดยรวมหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มสูง
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มและทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ การให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ นวิธีการที่สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิผล
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3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพยาบาล
3.1 ความเป็ นมาของวิชาชีพพยาบาล
สถาบันทางศาสนาเป็ นศูนย์กลางของการพยาบาลในยุคเริ่มต้ น เนื่องจากเป็ นสถาบันที่มี
อิท ธิ พลในการสอนให้ คนมีความรัก ความเมตตากรุณาต่อกัน สตรี ที่ มีศรัทธาจะอุทิศตนในการ
ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่ วยดังการดูแลของมารดาต่อบุตรด้ วยความรักและเมตตา จากนันได้
้ มีการจัดตัง้
โรงเรี ยนฝึ กหัดพยาบาล โดยรับผู้หญิงที่อายุ 18 ปี มีสขุ ภาพและความประพฤติดี ให้ ทดลองเรียน
ว่าจะสามารถเป็ นพยายาลได้ หรื อไม่เป็ นเวลา 3 ปี จากนัน้ ศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติโดยการ
ดูแลผู้ป่ วย และการเรี ย นรู้ พิ ธีก ารทางศาสนาอีก 3 ปี ซึ่งการพยาบาลในยุคเริ่ มแรกจึง อยู่ใ น
ขอบข่ายที่ถกู ควบคุมจากสถาบันทางศาสนา มีกฏเกณฑ์ที่เข้ มงวด และไม่มีค่าตอบแทน
ต่อมาได้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนพยาบาลขึ ้นโดยมิสไนติงเกล ซึ่งเน้ นในเรื่องทักษะความเป็ น
วิชาชีพ มีแผนการศึกษาและหลักการพยาบาลที่ชดั เจน โดยในยุคก่อนอานาจในการตัดสินใจต่างๆ
นัน้ ขึ ้นอยู่กบั แพทย์ พยาบาลให้ การพยาบาลผู้ป่วยตามที่แพทย์เห็นสมควร ต่อมามีการนาความรู้
จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความก้ าวหน้ าเพิ่มขึ ้นมาใช้ เป็ นพื ้นฐานในการศึกษาพยาบาล
ทาให้ พยาบาลมีการพัฒนาทางวิชาการ แต่ พยาบาลยังคงขาดอานาจในการตัดสินใจ ถึงแม้ ว่ามี
การพัฒนาให้ มีพยาบาลเวชปฏิบตั ิ แต่ยงั คงอยู่ในการควบคุมของแพทย์ (นันทนา น ้าฝน, 2536)
ในปั จจุบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลมีการพัฒนารูปแบบของการศึกษาไปในลักษณะ
ของการศึกษาวิชาชีพ (Professional Education) และมีการศึกษาต่อขันสู
้ งเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น
มีก ารสร้ างทฤษฎีท างการพยาบาล มีก ารวิจัย ทางการพยาบาล และก าหนดเอกสิท ธิ์ ทางการ
พยาบาล เป็ นการพัฒนาการพยาบาลให้ มีความก้ าวหน้ าในความเป็ นวิชาชีพ และมีเอกลักษณ์
ทางวิชาชีพชัดเจนขึ ้น
3.2 เอกลักษณ์ ของวิชาชีพพยาบาล
วิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่มีเอกลักษณ์ของวิชาชีพ 5 ประการ ดังนี ้
1. มีหลักวิชาการ คือมีการนาเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์
จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นพืน้ ฐานของความรู้เพื่ อปฏิบัติงานในวิช าชีพ มีการพัฒนา
วิช าการพยาบาลให้ ก้ าวหน้ าขึน้ มีองค์ความรู้ ทางการพยาบาลที่ ลึก ซึง้ ท าให้ สามารถมีก าร
ตัดสินใจได้ อย่างอิสระในวิชาชีพตามหลักการพื ้นฐานทางวิชาการ
2. มีมาตรฐานการศึกษาของสมาชิกในวิชาชีพ ผู้ที่เป็ นสมาชิกในวิชาชีพการพยาบาล
จะต้ องเป็ นผู้ที่ผ่านกระบวนการศึก ษาอบรมตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล ต้ อง
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ศึก ษาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีป ระสบการณ์ ในการฝึ ก ปฏิบัติงานในวิชาชี พนานเพียง
พอที่จะเรียนรู้บรรทัดฐาน ค่านิยม จริยธรรม และทักษะในวิชาชีพ
3. มีสมาคมพยาบาลและสภาการพยาบาล ทัง้ ในระดับ ชาติและนานาชาติ เ พื่ อ
ควบคุมความประพฤติของสมาชิก โดยคัดเลือก กลัน่ กรอง และรับรองผู้มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ให้ การรับรองตามกฎหมาย และรักษาระดับคุณภาพของสมาชิก
เช่น การออกใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ การให้ ความคุ้มครองการกระท าตามกฎหมาย การ
เผยแพร่วิชาการในวิชาชีพ และเป็ นศูนย์กลางการประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในวิชาชีพ
4. มีจ รรยาบรรณวิช าชี พ คือมีจ รรยาบรรณวิช าชี พการพยาบาลที่ ก าหนดข้ อ พึ ง
ปฏิ บัติ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลไว้ อ ย่ า งชัด เจน เพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุษ ยชนของ
ผู้รับบริการ และป้องกันความเสื่อมเสียอันอาจเกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาล
5. มีก ารก าหนดบทบาทของสมาชิก เพื่ อเป็ น แนวทางในการปฏิบัติอันจะน าไปสู่
ความมีมาตรฐานในวิชาชีพ คือการมีบทบาทเป็ นนักปฏิบตั ิการพยาบาล นักบริหารการพยาบาล ผู้
ถ่ายทอดทางวิชาชีพ เพื่อการเรี ยนรู้ของสมาชิกใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล และเป็ นผู้สนับสนุน
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพโดยการให้ ความร่วมมือทังในการวิ
้
จยั และกิจกรรมวิชาการอื่นๆ
3.3 จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล เป็ นบรรทัดฐานของวิชาชีพการพยาบาลที่พยาบาลวิชาชีพ
ยึดถือไว้ เป็ นแนวในการปฏิบตั ิงานการพยาบาล ใช้ เป็ นมาตรฐานในการประเมินการกระทาว่าสิ่ง
ใดถูก สิ่งใดผิด และใช้ เ ป็ นหลักในการตัดสินใจสาหรับการกระทาต่อผู้มารับบริ ก าร โดยความ
รับผิดชอบเบื ้องต้ นของพยาบาลมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐ อเมริ ก า (The America Nurses Associations A.N.A.) ได้
กาหนดสาระสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไว้ ดงั นี ้ (สภาการพยาบาล, 2560)
1. พยาบาลพึง ให้ บ ริ ก ารพยาบาลด้ วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยไม่จากัดในเรื่องสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพ
ปัญหาทางด้ านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย
2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ป่ วยโดยรักษาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้ เป็ น
ความลับ
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3. พยาบาลพึงให้ ก ารปกป้ องคุ้มครองแก่ ผ้ ปู ่ วย สังคม ในกรณี ที่ มีก ารให้ บ ริ ก าร
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ถูกกระทาการที่อาจเกิดจากความไม่ร้ ู ขาดศีลธรรม จริยธรรม
หรือการกระทาที่ผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด
4. พยาบาลมีหน้ าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและให้ การพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยแต่ละราย
5. พยาบาลพึงดารงไว้ ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบตั ิการพยาบาล
6. พยาบาลพึงตัดสินใจด้ วยความรอบคอบถี่ถ้วน ใช้ ข้อมูลสมรรถนะและคุณสมบัติ
อื่นๆ เป็ นหลักในการขอคาปรึกษาหารื อ ยอมรับในหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง การมอบหมาย
กิจกรรมการปฏิบตั ิการพยาบาลให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิ
7. พยาบาลพึงมีสว่ นร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพ
8. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริ มมาตรฐาน
การปฏิบตั ิการพยาบาล
9. พยาบาลพึงมีส่วนร่ วมในการที่ จ ะก าหนดและดารงไว้ ซึ่งสถานะภาพของการ
ทางานที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพสูง
10. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สังคม จากการเสนอข้ อมูลที่ผิด
และดารงไว้ ซึ่งความสามัคคีในวิชาชีพ
11. พยาบาลพึงร่วมมือและเป็ นเครื อข่ายกับสมาชิกด้ านสุขภาพอนามัยและบุคคล
อื่นๆในสังคมเพื่อส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความต้ องการด้ านสุขภาพอนามัยของสังคม
ในประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ กาหนดจรรยาบรรณวิชาชี พของ
สมาคม พ.ศ. 2528 มุ่งเน้ นให้ พยาบาลได้ ประพฤติปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบ โดยกาหนดเป็ น
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและต่อตนเองดังนี ้
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่ อประชาชน
1. ประกอบวิชาชีพด้ วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
2. ปฏิบัติต่อประชาชนด้ วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่คานึงถึ ง
เชื ้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล
3. ละเว้ นการปฏิบตั ิที่มีอคติ และการใช้ อานาจหน้ าที่เพื่อผลประโยชน์สว่ นตน
4. พึงเก็ บ รัก ษาเรื่ องส่วนตัวของผู้รับ บริ การไว้ เป็ นความลับ เว้ น แต่ด้วยความ
ยินยอมของผู้นนหรื
ั ้ อเมื่อต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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5. พึงปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยและการ
แก้ ไขปัญหาสุขภาพอนามัยอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
6. พึงป้องกันภยันตรายอันจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่ อสังคมและประเทศชาติ
1. พึ ง ประกอบกิ จ แห่ ง วิ ช าชี พ ให้ สอดคล้ อ งกับ นโยบายอัน ยัง ประโยชน์ แ ก่
สาธารณชน
2. พึงรับผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเริ่ ม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดสันติ
สุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
3. พึงอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ
4. พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริ มความมัน่ คงของชาติ ศาสนา และสถาบัน
กษัตริย์
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่ อวิชาชีพ
1. พึงตระหนักและถือปฏิบัติในหน้ าที่ความรับผิดชอบตามหลักการแห่งวิชาชีพ
การพยาบาล
2. พัฒนาความรู้และวิธีปฏิบตั ิให้ ได้ มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
3. พึงศรัทธาสนับสนุนและให้ ความร่วมมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพ
4. พึงสร้ างและธารงไว้ ซึ่งสิทธิอนั ชอบธรรม ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5. พึงเผยแพร่ชื่อเสียงและคุณค่าแห่งวิชาชีพให้ เป็ นที่ปรากฏแก่สงั คม
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่ อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
1. ให้ เกียรติ เคารพในสิทธิและหน้ าที่ของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้อื่น
2. เห็นคุณค่าและยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาต่างๆ
3. พึงรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อนั ดี กับผู้ร่วมงานทังภายในและภายนอกวิ
้
ชาชีพ
4. ยอมรับความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ และชักนาให้ ประพฤติปฏิบตั ิในทางที่
ถูกที่ควร
5. พึงอานวยความสะดวกและให้ ความร่วมมือแก่ผ้ รู ่วมงานในการปฏิบัติภารกิจ
อันชอบธรรม
6. ละเว้ น การส่งเสริ มหรื อปกป้องผู้ป ระพฤติผิด เพื่ อผลประโยชน์ แห่งตนหรื อ
ผู้กระทาการนันๆ
้
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จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่ อตนเอง
1. ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย
2. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี ทังในด้
้ านการประกอบกิจแห่งวิชาชีพ
และส่วนตัว
4. ใฝ่ ร้ ูพฒ
ั นาแนวคิดให้ กว้ าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. ประกอบกิจแห่งวิชาชีพด้ วยความเต็มใจ และเต็มกาลังความสามารถ
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความมีสติ รอบรู้ เชื่อมัน่ และมีวิจารณญาณอันรอบคอบ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ วิชาชีพพยาบาล
เป็ นวิชาชีพที่สาคัญในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย วิชาชีพพยาบาลมีความเป็ นวิชาชีพ คือ มีหลักการ
มีมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่พยาบาลจะต้ องยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิด
มาตรฐานทางวิชาชีพ ทาให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็ นการส่งเสริ มยกระดับวิชาชีพ
พยาบาล
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4. กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 1
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้วิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
สังเคราะห์องค์ประกอบอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีอตั ลักษณ์ แห่ง
ตนของมาร์เซีย (Marcia, 1975) ซี่งแบ่งองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ความเป็ นตัวของตัวเอง การรู้จกั ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล
n

ความเป็ นตัวของตัวเอง

การรู้จกั ตนเอง

n
n

n

อัตลักษณ์แห่งตน

วุฒิภาวะทางอารมณ์

n
n

การตังเป้
้ าหมายในชีวิต

n
n

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

n
n

n

n
n

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
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5. กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
งานวิจัยนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้ องพบว่าการศึก ษาองค์ ป ระกอบและแบบวัดเกี่ ย วกับ อัตลัก ษณ์ แห่งตนส่วนใหญ่ เ ป็ น
การศึก ษาเกี่ ย วกับสถานะทางอัตลัก ษณ์แห่งตนตามทฤษฎีของมาร์ เ ซีย (Marcia, 1975) และ
การศึกษาองค์ประกอบและแบบวัดของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลยังมีอยู่
อย่างจากัด
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีจดุ มุ่งหมายในการวิจัยระยะที่ 1 ในการศึกษาองค์ประกอบและพัฒนา
แบบวัด อัต ลัก ษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้ วิธีก ารวิจัย
ผสานวิธีแบบสารวจตามลาดับ (Exploratory Design: Instrument Development Model) ศึกษา
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง คุณ ภาพโดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Depth Interview) นัก ศึก ษาพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล เพื่อค้ นหาหาความหมาย องค์ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ง
ตนและอัต ลัก ษณ์ทางวิชาชีพ จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้ มาสรุ ปและสร้ างแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน
และอัต ลัก ษณ์ ท างวิชาชีพของนัก ศึก ษาพยาบาล ท าการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมือวิจัยเชิง
ปริ มาณและนาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ จากนัน้ นาแบบวัดไปเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเพื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพ
จากนัน้ ในระยะที่ 2 ผู้วิจัยมีจุดมุง่ หมายในการวิจัยเพื่อสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม เพื่ อ พัฒนาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล โดยน า
องค์ป ระกอบที่ ได้ จ ากการศึก ษาระยะที่ 1 มาเป็ น กรอบแนวคิดในการสร้ างโปรแกรมการให้
คาปรึกษา ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้ คาปรึกษาในรูปแบบการบูรณาการ
โดยการผสมผสานทางเทคนิค (Technical Eclecticism) (นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, 2557) โดยนา
เทคนิคจากทฤษฎีการให้ คาปรึกษาต่างๆ มาใช้ เ พื่อสร้ างตัวอย่างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่
เพื่ อพัฒนาอัต ลัก ษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชี พของนักศึกษาพยาบาล จากนัน้ น าร่าง
โปรแกรมการให้ คาปรึกษาเสนอเพื่อตรวจสอบและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านจิตวิทยาการ
ให้ คาปรึกษา นามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ และนาไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และเนือ้ หา จากนัน้ นาข้ อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ ไข
ก่อนนาไปใช้ จริง
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ระยะที่ 3 เป็ น การศึก ษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัต
ลัก ษณ์ แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล ผู้วิจัย ใช้ ก ารวิจัย กึ่ งทดลอง
(Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - Group Pretest Posttest
Design โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เปรี ยบเทียบในระยะก่อน
การทดลอง และระยะหลังการทดลอง สรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 2

ตัวแปรจัดกระทา

โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนา
อัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy)
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแนวคิดพิจารณาความ
เป็ นจริง (Reality Therapy)
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional
Analysis)

ตัวแปรตาม

อัตลักษณ์แห่งตน
(Ego Identity)

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
(Professional Identity)

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
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6. สมมติฐานในการวิจยั
1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หลังการทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพสูงขึ ้นกว่าก่อนทดลอง
2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หลังการทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพสูงกว่านักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชีพของนัก ศึกษาพยาบาล สร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อเปรียบเทียบผล
การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยผู้วิจยั มีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยใช้ การวิจยั แบบผสานวิธี พหุระยะ (Multiphase Mixed Methods
Research) ประกอบด้ วยการวิ จัย แบบส ารวจตามล าดับ ( Exploratory Design: Instrument
Development Model) เพื่อสร้ างเครื่ องมือเชิงปริ มาณด้ วยข้ อค้ นพบเชิงคุณภาพ และการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รูปแบบ Non-Randomized Control - Group Pretest
Posttest Design เพื่อศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 3 การศึก ษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
โดยผู้วิจัยได้ สรุปกระบวนการวิจัยทัง้ 3 ระยะ เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงานวิจยั
ดังนี ้
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ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและใช้ วิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) ศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 1. ศึกษาจากนักศึกษา
พยาบาลระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน 5 คน 2. ศึก ษาจากพยาบาลวิช าชีพและอาจารย์
พยาบาลจานวน 5 คน เพื่อหาความหมาย องค์ ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
2. การพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
หาค่าความเชื่อมัน่ ความเที่ยงตรง จากนักศึกษาพยาบาล 100 คน
3. วิเ คราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืน ยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) อัต ลัก ษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากนักศึกษาพยาบาล 450 คน

ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
4. นาองค์ประกอบที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบแนวคิดในการสร้ างโปรแกรม
การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ พัฒ นาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด วิธีการ และเทคนิคต่างๆ จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
5. เสนอให้ ผ้เู ชี่ยวชาญแนะนาและปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
6. น ารู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นัก ศึก ษาพยาบาลกลุ่ม ที่
คล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
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ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

7. น าโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลไปใช้ กบั นักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลอง จานวน 8 คน

8. สรุปผลที่ได้ จากการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

9. สรุปองค์ความรู้และข้ อเสนอแนะ

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวทางการดาเนินงานวิจยั
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ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
1. ค้ นหาคุณลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และใช้ วิธีเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล โดยใช้ วิธีการ
เลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษา
พยาบาลระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพและปริ มณฑลที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี ได้ แก่ มีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริ การ ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น จานวน 5 คน ผู้ให้ ข้อมูลรอง คือ พยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล จานวน 5 คน เพื่อหา
ความหมาย องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ โดยทาการสัมภาษณ์
จนได้ ข้อมูลที่อิ่มตัว (Data Saturation) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มาก
ที่สดุ
2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องสร้ าง
กรอบการสัมภาษณ์ เ บื อ้ งต้ น ค าถามที่ ใ ช้ เ ป็ น คาถามที่ ส ะท้ อ นถึ ง คุณ ลัก ษณะของนัก ศึก ษา
พยาบาลที่มีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ และนาข้ อมูลที่ได้ มาสรุป วิเคราะห์ เพื่อ
ตรวจสอบองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
และนาผลที่ได้ ไปสร้ างแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. นาข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 2 มาพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิช าชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่ อ
พิ จ ารณาความสอดคล้ องเหมาะสมของข้ อค าถาม ด้ านความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content
Validity) โดยใช้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องกับ เนื อ้ หา จากนัน้ น าแบบวัดไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นัก ศึก ษา
พยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
4. เก็ บ รวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึก ษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล จ านวน 450 คน ซึ่งคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างไม่น้ อยกว่า 5 เท่าของ
จานวนตัวแปรเพื่อให้ องค์ประกอบมีความน่าเชื่อถือ จานวน 450 คนเป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่
อยู่ใ นระดับ ดี (Comrey & Lee, 1992) ท าการวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน (Confirmatory
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Factor Analysis: CFA) เพื่ อ ตรวจสอบและยื น ยัน องค์ป ระกอบของอัต ลั ก ษณ์ แ ห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพ
ในระยะที่ 1 นี ้ ผู้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบ Exploratory Design: Instrument
Development Model ซึ่งเป็ นรูปแบบการวิจัยที่ใช้ ในการสร้ างเครื่องมือเชิงปริ มาณด้ วยข้ อค้ นพบ
เชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) โดยจะ
เริ่มศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อสร้ างและออกแบบเครื่องมือที่จะนาไปใช้ ใ นเชิงปริ มาณ
(อัจศรา ประเสริฐสิน, 2557 อ้ างอิงจาก Creswell, & Plano Clark, 2007)
การเก็บข้ อมูล
เชิ งคุณภาพ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
เชิ งคุณภาพ

ผลลัพธ์
เชิ งคุณภาพ

การพัฒนา
เครื่องมือ

การตีความ
เชิงคุณภาพ
ไปสู่
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
เชิงปริมาณ

การเก็บข้ อมูล
เชิงปริมาณ

Exploratory Design: Instrument Development Model
รูปแบบการวิจยั แบบผสานวิธีแบบ Exploratory Design: Instrument Development Model
ที่มา: อัจศรา ประเสริฐสิน (2557)
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นัก ศึก ษาพยาบาลระดับ ปริ ญญาตรี หลัก สูตร
ภาษาไทย ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย เอกชนจังหวัดกรุงเทพและปริ มณฑลที่มีบัณฑิตสาเร็ จ
การศึก ษาแล้ ว จ านวน 10 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพธนบุรี มหาวิ ท ยาลัย คริ ส เตีย น
มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต
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วัชรพล มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จานวน 4,495 คน แสดงรายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
รายชื่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รวม

จานวนนักศึกษาพยาบาล (คน)
544
386
303
351
620
358
451
590
398
494
4,495

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2560)
กลุ่ ม ผู้ให้ ข้อมู ล เพื่อใช้ ในการค้ นหาคุณ ลักษณะของอัตลั กษณ์ แห่ งตนและอัต
ลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 5 คน ซึ่งเป็ นผู้ที่สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนความ
คิดเห็นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
ผู้ใ ห้ ข้อมูลรอง คื อ อาจารย์ พยาบาล และ พยาบาลวิช าชี พ จ านวน 5 คน ที่ เ ป็ นผู้ที่มี
คุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ พยาบาลได้ มี ขัน้ ตอนและเกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
ดังต่อไปนี ้
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1. ผู้วิจยั เลือกทาการเลือกผู้ให้ ข้อมูลรองคืออาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
วิธีการเลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
2. วิจัยทาการติดต่อผู้ให้ ข้อมูลเพื่อแนะนาตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และความสาคัญของ
การวิจัยนี ้ เมื่อผู้ให้ ข้อมูลตกลงให้ การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทาการนัดมายวันเวลาและสถานที่ในการ
สัมภาษณ์
3. ด าเนิ น การสัมภาษณ์ เ ชิ งลึก กับ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล รองเป็ น รายบุค คล จนได้ ลัก ษณะและ
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และข้ อมูลมี
ความอิ่มตัว (Data saturation) คือมีประเด็นที่ซ ้ากันของข้ อมูล ผู้วิจยั จึงยุติการสัมภาษณ์
4. ผู้วิจยั ให้ อาจารย์พยาบาลเลือกนักศึกษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ลักษณะทางวิชาชีพพยาบาล
ที่ดี ได้ แก่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีจิต
บริการให้ การบริการด้ วยใจ มีระเบียบวินยั ในการเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิช าชี พในการดูแลผู้ป่วย จ านวน 5 คน เป็ น ผู้ใ ห้ ข้อมูลหลัก โดยเป็ น ผู้ที่ สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพได้
5. ผู้วิจัย ติ ด ต่อผู้ใ ห้ ข้อมูลที่ ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว และท าการแนะแนะตัว ชี แ้ จง
วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการวิจยั และสอบถามความสมัครใจและเต็มใจในการเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลหลัก เมื่อผู้ให้ ข้อมูลตกลง ผู้วิจยั ทาการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
6. ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กับ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก เป็ น รายบุค คล โดยแต่ล ะคนจะ
ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจนข้ อมูลถึงจุดอิ่มตัว คือไม่มีข้อมูลหรือมุมมองอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ผู้วิจยั
จึงยุติการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ใช้ ในการพั ฒ นาแบบวัด อัต ลั ก ษณ์ แห่ งตนและอัต ลั ก ษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองใช้ (Try Out) แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล คือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จานวน
100 คน ซึ่งเป็ นกลุม่ นักศึกษาที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) คือ นักศึกษาพยาบาล
มหาวิท ยาลัย เอกชนในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล ชัน้ ปี ที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 3 และชัน้ ปี ที่ 4 รวม 2 แห่ง
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จานวน 450 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วยเครื่องมือ 2 ฉบับ ได้ แก่ 1. แบบ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนาของอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และ 2. แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. แบบสั ม ภาษณ์ ความคิด เห็นเกี่ ย วกั บ ความหมาย องค์ ป ระกอบ และการ
พัฒนาของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
เป็ นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured Interview) แบ่งเป็ น 3 ตอนได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อคาถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะของอัตลักษณ์ แห่งตนและอัตลักษณ์ ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 2 ข้ อคาถามเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 ข้ อคาถามเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
1. ศึกษาความหมายองค์ประกอบ และการพัฒนาพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ อง จากนันน
้ าความรู้มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคาถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง
2. น าแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับ ความหมาย องค์ป ระกอบ และแนวทางการพัฒนา
พัฒนาอัต ลัก ษณ์ แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิชาชี พของนักศึก ษาพยาบาลเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหา ข้ อคาถามและภาษาที่ใช้ ในข้ อ
คาถามของแบบสัมภาษณ์ เมื่อได้ ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว จึงนามาปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะ
3. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างขึ ้นและปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะแล้ วไปสัมภาษณ์
นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล โดยผู้วิจัยติดต่อล่วงหน้ า
เพื่อนัดวันและเวลาที่จะทาการสัมภาษณ์ จากนันผู
้ ้ วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองทุกคน
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ตัวอย่ างแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหมาย องค์ ประกอบ และการพัฒนา
ของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์....................................................................................................................
อาชีพปัจจุบนั .........................................................................................................................
สถานที่ทางาน........................................................................................................................
วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ........ เวลา.................น. สถานที่...................................
ประเด็นการสัมภาษณ์
ประเด็นที่ 1 ข้ อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลควรมีอะไรบ้ าง
2. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอะไรที่แสดงความโดดเด่นของวิชาชีพพยาบาล
ประเด็นที่ 2 ข้ อคาถามเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นสิ่งที่ทาให้ ท่านรู้สกึ ว่าเป็ นพยาบาลอย่างเต็มตัว
2. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอะไรในตัวท่านที่สะท้ อนความเป็ นวิชาชีพพยาบาล
3. ท่านคิดว่าการประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลสามารถทาได้ อย่างไร
ประเด็น ที่ 3 ข้ อค าถามเกี่ ย วกับ การพัฒนาอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของ
นักศึกษาพยาบาล
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชีพของนัก ศึก ษา
พยาบาล
1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะใดที่ช่วยพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อคาถามเหล่านี ้เป็ นเพียงแนวทางคาถาม ซึ่งผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนตามบริ บทและ
สถานการณ์ของการสัมภาษณ์ได้ ตามความเหมาะสม
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2. แบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
1. นาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เ ชิ งลึก (In-Depth Interview) ในการสัมภาษณ์ นัก ศึก ษาพยาบาลระดับ ปริ ญ ญาตรี
พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล มาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาความหมาย องค์ประกอบของอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
2. น าข้ อมูลที่ ได้ มาใช้ ใ นการพัฒนาแบบวัดอัตลัก ษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบือ้ งต้ นด้ านความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา (Content Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability)
3. นาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักศึกษาที่คล้ ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน จากนัน้ นาไปใช้
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จานวน
450 โดยแบบวัดเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปาน
กลางน้ อย น้ อยที่สดุ
ตัวอย่ างแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
คาชีแ้ จง แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้ วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 แบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
กรุณากรอกข้ อความหรือใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ..........ปี
3. ชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ปี 2
ปี 3
ปี 4
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คาชีแ้ จง แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยในแต่ละข้ อ
คาถามกาหนดค่าระดับของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ ดังนี ้
มากที่สดุ หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนันใน
้
ระดับบ่อยที่สดุ
มาก
หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนันใน
้
ระดับบ่อย
ปานกลาง หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนันใน
้
ระดับบางครัง้ มากบางครัง้ น้ อย
น้ อย
หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนันใน
้
ระดับน้ อย
น้ อยที่สดุ หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนันใน
้
ระดับน้ อยที่สดุ หรือไม่เคยปฏิบตั ิเลย
โปรดพิจารณาข้ อคาถามทุกข้ อโดยละเอียดและใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริง
ของท่านมากที่สดุ
ตอนที่2 แบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อ

ข้ อคาถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง

1
2

ฉันสามารถตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ
ด้ วยตนเอง
ฉันมักแสดงความคิดเห็นเมื่อ
ต้ องทางานกลุม่ กับเพื่อนๆ
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

ด้ านการรู้ จกั ตนเอง

3
4

ฉันรู้วา่ ตนเองเป็ นคนอย่างไร
ฉันรู้ดีวา่ ตนเองมีข้อบกพร่อง
อะไรบ้ าง

ด้ านวุฒภิ าวะทางอารมณ์

5
6

ถ้ ามีคนทาให้ โกรธ ฉันสามารถ
ควบคุมตนเองได้
เมื่อรู้สกึ ไม่สบายใจ ฉันมีวิธี
ผ่อนคลายอารมณ์ได้

ด้ านการตัง้ เป้ าหมายในชีวิต

7
8

ฉันรู้วา่ อะไรคือเป้าหมายในชีวิต
ของฉัน
ฉันมีการวางแผนเป็ นขันตอน
้
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในชีวิต

ด้ านสัมพันธภาพระหว่ างบุคคล

9

ฉันไม่ลงั เลที่จะผูกมิตรกับ
บุคคลอื่น
10 ฉันมักคิดว่าเพื่อนไม่ชอบฉัน

ตอนที่ 3 แบบวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อ

ข้ อคาถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ด้ านความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ

1
2

ฉันมีความรู้ในหลักการ
พยาบาล
ฉันสามารถสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

การได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยทาให้ ฉนั
มีความสุข
ฉันยินดีที่จะทาเพื่อผู้ป่วย ถึงแม้
จะต้ องเสียประโยชน์สว่ นตัวไป
บ้ าง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ด้ านจิตอาสา

3
4

ด้ านจิตบริการ

5
6

ฉันเอาใจใส่ในการพยาบาลแก่
ผู้ป่วย
ฉันดูแลผู้ป่วยด้ วยความเข้ าอก
เข้ าใจ

ด้ านระเบียบวินัย

7
8

ฉันปฏิบตั ิตามกฏระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยตาม
ขันตอน
้

ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม

9

ฉันให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยความ
เสมอภาคและยุติธรรม
10 ฉันรักษาข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ น
ความลับ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ข้ อคาถาม
มากที่สุด
ข้ อคาถาม
5
ทางบวก
ข้ อคาถามทางลบ
1

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อยที่สุด
1

2

3

4

5
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การคิดคะแนนรวม คิดคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนโดยรวมคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน
เป็ นคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา นักศึกษาที่ได้ คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีอตั ลักษณ์
แห่งตนสูงกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนต่ากว่า และคิดคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมคะแนน
จากแบบวัด อัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ เป็ น คะแนนอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล
นักศึกษาที่ได้ คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีอตั ลักษณ์ ทางวิชาชี พสูงกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนต่า
กว่า
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัย ท าการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลการวิจัย เชิงคุณ ภาพ โดยการน าแบบ
สัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษาปริ ญญานิ พนธ์เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ อง ความสมบูรณ์
ความเข้ าใจ และการใช้ ภาษา รวมถึงความครอบคลุมของข้ อคาถามในแบบสัมภาษณ์ จากนันท
้ า
การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้ อเสนอแนะ แล้ วจึงนาแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้ องเหมาะสมของข้ อคาถามในแบบสัมภาษณ์ โดยแต่ละข้ อต้ อง
ได้ รับความเห็นพ้ อง 2 ใน 3 ท่าน จึงสามารถนามาใช้ ในการสัมภาษณ์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื อ้ หาโดยน าแบบวัด ที่ ส ร้ างขึน้ เสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พนธ์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบแก้ ไขเบือ้ งต้ น และนาข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ ไข จากนัน้ นา
แบบวัดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านทาการตรวจสอบซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา ด้ าน
จิตวิทยา ด้ านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
ในเรื่ องความถูกต้ อง ขอบเขตของเนื อ้ หา ความเหมาะสมในการใช้ ภาษา การตีความหมายของ
ข้ อความและข้ อคาถาม จากนันน
้ าข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ แบบวัดมี
ความถูกต้ อง เหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุม โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์สาหรับระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ให้ คะแนน +1 หมายถึง
แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับเนื ้อหา
ให้ คะแนน 0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับเนื ้อหา
ให้ คะแนน -1
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับเนื ้อหา
จากนัน้ นาคะแนนที่ได้ จากการให้ ค่าข้ อคาถามของผู้เชี่ย วชาญแต่ละข้ อไปหาค่าดัช นี
ความสอดคล้ อง (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อตรวจสอบความ
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สอดคล้ อ งของข้ อ ความกับ นิ ย ามที่ ก าหนดไว้ โดยข้ อ ค าถามทัง้ หมดจะต้ อ งมีค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงถือว่าข้ อคาถามนัน้ มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่ต้องการ
วัด และเหมาะสมกับการวิจยั
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยนาแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน วิเคราะห์หาค่าความชื่อมัน่ (Reliability)
โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยต้ องมีค่าไม่ต่ากว่า
0.70 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2548) ซึ่งแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลมีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84 และแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิ ช าชีพของนัก ศึกษาพยาบาลมีค่า ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อ ทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ที่คณะพยาบาลศาสตร์
2. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ เก็บข้ อมูล ผู้วิจัยทาการนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูล และเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
2.1 สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาพยาบาล จานวน 5 คน และผู้ให้ ข้อมูล
รอง คือ พยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาล จานวน 5 คน โดยทาการสัมภาษณ์จนได้ ข้อมูลที่
อิ่มตัว คือไม่มีข้อค้ นพบเพิ่มเติม
2.2 นาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100
คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัด
2.3 นาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากข้ อ 2.2 ไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 450 คน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิง ลึก เพื่ อ ค้ น หาความหมายและ
องค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ผู้วิจัย ติ ด ต่อขอสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล จากนัน้ ผู้วิจัยนัดหมายเข้ าพบผู้ใ ห้ ข้อมูลเพื่อ
แนะนาตัว สร้ างสัมพันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั อธิบายบทบาทของผู้ให้ ข้อมูลที่เข้ า
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ร่วมการวิจัย และขออนุญาตให้ ลงนามในเอกสารยินยอมเข้ าร่วมเป็ นผู้ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์
จากนันท
้ าการนัดหมายวันเวลาที่จะทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. เมื่อถึงวันนัดหมาย ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลตามสถานที่ที่นัดหมาย
เครื่องมือที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ได้ แก่ เครื่องบันทึกเสียง และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างที่ผา่ นการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ ว
3. เริ่ มดาเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้วิ จัยเป็ นผู้สมั ภาษณ์ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
ดังนี ้
ช่วงที่ 1 การพูดคุยอย่างเป็ นกันเองเพื่อสร้ างสัมพันธภาพให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้สกึ ผ่อนคลาย
และยอมรับผู้วิจยั ได้ มากขึ ้น ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที
ช่วงที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยั ถามผู้ให้ ข้อมูลตามแนวคาถามการสัมภาษณ์โดย
เน้ นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล กระบวนการที่ทา
ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล และแนวทางการ
พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ เวลาแต่ละ
ครัง้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายหลังจากการดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลทันทีใน
วันที่สมั ภาษณ์ โดยการถอดเทปแบบคาต่อคาและทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดด้ วยการหา
ประเด็นของคุณลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชี พของ
นักศึกษาพยาบาล และนามาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่ายังขาดข้ อมูลสาคัญในเรื่ องใด
อีกบ้ างเพื่อที่จะทาการสอบถามเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์เชิงลึกในครัง้ ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อหาความหมาย องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ และจากการ
สัมภาษณ์ เ ชิ งลึก (In-Depth Interview) นัก ศึก ษาพยาบาลระดับ ปริ ญ ญาตรี พยาบาลวิช าชี พ
อาจารย์ พยาบาล ใช้ ก ารวิเ คราะห์ เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) คือ น าข้ อมูลที่ ได้ จ ากเครื่ อง
บันทึกเสียงมาทาการถอดความแบบคาต่อคา (Verbatim) ออกมาเป็ นบทสนทนาที่เป็ นตัวอักษร มี
การตรวจสอบความถูกต้ องด้ วยการฟังซ ้าเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องที่สดุ (Conformability) (Patton,
2002)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเชิงปริ มาณ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี ้
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2.1 การวิ เ คราะห์ ผ ลจากแบบสอบถามด้ วยค่ า สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2.2 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพ
2.2.1 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่ า น โดยใช้ การหาค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อง ( The Index of Item Objective
Congruence: IOC)
2.2.2 การวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่น (Reliability) วิ เ คราะห์ ห าค่า ความชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2.3 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้ ว ย
โปรแกรม LISREL เพื่ อตรวจสอบความกลมกลืน ของรู ป แบบการวัดอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัต
ลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ง
ตนและการพัฒนาอัตลักษณ์ท างวิช าชีพนักศึกษาพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการให้
คาปรึกษาที่นามาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
โดยรวบรวมข้ อมูลทังหมดมาใช้
้
เป็ นแนวทางในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
2. ผู้วิจยั สร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยนาองค์ประกอบที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษา โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ประกอบด้ วย
แนวคิด วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการให้ คาปรึกษา ซึ่งผู้วิจยั นาแนวคิดทฤษฎี เทคนิคต่างๆ ของการ
ให้ คาปรึกษาที่สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของการปรึกษามาใช้ ในแต่ละครัง้
3. นาร่างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาลที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ เสนอต่อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความชัดเจนของโปรแกรม
การให้ ค าปรึ ก ษา ความเหมาะสมกับ วัตถุป ระสงค์ โดยตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content Validity) ในส่ว นของแนวคิ ดทฤษฎี เทคนิ ค วัต ถุป ระสงค์ และกระบวนการกลุ่มที่
นามาใช้ จากนันผู
้ ้ วิจยั นามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

111
4. นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่ อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยทาการทดลองทุกกระบวนการของการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และเนือ้ หา จากนัน้ นา
ข้ อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง
5. ผู้วิจัยทาการกาหนดรูปแบบโปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ใช้ เวลาดาเนินการกลุม่ จานวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1
ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 ครัง้ จานวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ คาปรึกษาทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบคุณ ภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความ
ชัดเจนของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษา ความเหมาะสมกับ วัตถุป ระสงค์ โดยตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content Validity) ในส่วนของแนวคิดทฤษฎี เทคนิ ค วัตถุป ระสงค์ และ
กระบวนการกลุ่มที่ น ามาใช้ หาค่าดัช นี ความสอดคล้ องของเนื อ้ หา (Index of Item Objective
Congruence: IOC) โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์สาหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ให้ คะแนน +1 หมายถึ ง แน่ใ จว่าเนื อ้ หาสอดคล้ องกับทฤษฎี วัตถุป ระสงค์ และกลุ่ม
ตัวอย่าง
ให้ คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื ้อหาสอดคล้ องกับทฤษฎี วัตถุประสงค์ และกลุ่ม
ตัวอย่าง
ให้ คะแนน -1 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื ้อหาสอดคล้ องตามทฤษฎี วัตถุประสงค์ และกลุ่ม
ตัวอย่าง
จากนัน้ ผู้วิจัย ท าการวิเ คราะห์ ค่าความสอดคล้ อง โดยเลือกข้ อที่ มีความสอดคล้ อง
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 จากนัน้ ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษาเพื่อให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากขึ ้น
ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล
มหาวิท ยาลัย เวสเทิร์น วัช รพล ชัน้ ปี ที่ 3 ซึ่งมีลัก ษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่ างแต่ไม่ใช่กลุ่ม
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ตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยทาการทดลองทุกกระบวนการของการให้ คาปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และเนือ้ หา จากนัน้ นาข้ อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ ไข
ก่อนนาไปใช้ จริง
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ทด ล อง (Quasi – Experimental Designs) รู ป แ บ บ NonRandomized Control - Group Pretest Posttest Design โดยการใช้ ก ลุ่มตัวอย่ าง 2 กลุ่ม เป็ น
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ซึ่งทังสองกลุ
้
ม่ มีลกั ษณะเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน แล้ วทาการทดสอบ
ทัง้ สองกลุ่มด้ วยแบบวัด อันเดีย วกัน จากนัน้ ทัง้ สองกลุ่มได้ รับ การจัดสภาพการณ์เกี่ ยวกับการ
ทดลองให้ เหมือนกัน ยกเว้ นการทดลองที่จัดกระทากับกลุ่มทดลองเท่านัน้ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มี
การจัดกระทา เมื่อทดลองเสร็จแล้ วทาการวัดอย่า งเดียวกันกับก่อนการทดลองทัง้ 2 กลุ่ม และทา
การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลต่างระหว่างคะแนน (อรพินทร์ ชูชม, 2552)
Quasi – Experimental Designs: Non-Randomized Control - Group Pretest Posttest Design
กลุม่
E
C

ทดสอบก่อน
T1
T1

ทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
T2
T2

ความหมายแทนสัญลักษณ์
X แทน การทดลองหรือการจัดกระทา
T แทน การวัดที่สงั เกตได้ อาจเป็ นวัดก่อนหรือหลังการจัดกระทา
E แทน กลุม่ ทดลอง
C แทน กลุม่ ควบคุม
การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รู ป แบบ Non-Randomized Control Group Pretest Posttest Design
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง
คื อ มหาวิ ท ยาลัย เวสเทิ ร์น วัช รพล ผู้วิ จัย เลื อกกลุ่มตัว อย่ า งเป็ น นัก ศึก ษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 2
เนื่องจากเป็ นชันปี
้ ที่เริ่มได้ ทาการสวมบทบาทของวิชาชีพพยาบาลจากกการได้ ฝึกปฏิบตั ิจริง ซึ่งทา
ให้ นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 เป็ นชันปี
้ ที่เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Johnson et
al., 2012) โดยมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจัยกาหนด ได้ แก่ 1. เป็ นผู้ที่มีคะแนนจากแบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพอยู่ในระดับต่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 โดยแบ่งเป็ นกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมจานวนกลุ่มละ 8 คน 2. เป็ น ผู้ที่มีความสมัครใจเข้ าร่ วมการทดลองใช้
โปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลจนเสร็จสิ ้นการทดลอง
การค านวณขนาดตัวอย่ างในการวิจัย กึ่ งทดลอง ผู้วิจัย ใช้ โปรแกรม G*Power 3.1.2
(Erdfelder, Fau, & Buchner, 2007) ในการคานวณ โดยเลือกการทดสอบ t-tests ใช้ สถิติ Means:
Wilcoxon-Mann Whitney test (two groups) อ้ างอิงขนาดอิทธิพล (Effect size) จากการศึกษาที่
ใกล้ เคียงกับการศึกษาครัง้ นี ้ของ อัศนีย์ ณ. คีรี (2558) ที่ทาการศึกษาผลของการให้ คาปรึกษากลุม่
เพื่อเสริมสร้ างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งคานวณค่าขนาดอิทธิพลของการ
ให้ คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้ างอัตลักษณ์แห่งตนอยู่ในระดับสูง มีคา่ ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 3.80 ผู้วิจยั
นาค่าขนาดอิทธิพลจากการวิจยั ดังกล่าวมาคานวณขนาดตัวอย่างโดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่
0.05 อานาจการทดสอบ 0.80 ได้ จ านวนขนาดตัวอย่างทัง้ หมด 6 คน เพื่ อให้ งานวิจัยสามารถ
อ้ างอิงไปสู่ประชากรได้ มากขึ ้น ผู้วิจัยจึงกาหนดจานวนตัวอย่างสูงขี ้น โดยใช้ ตวั อย่างทังหมด
้
16
คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 8 คน และกลุม่ ควบคุม 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในระยะที่ 3 ประกอบด้ วย
1. แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ได้ จาก
การศึกษาระยะที่ 1 ซึ่งทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแล้ ว โดยนาแบบวัดมาใช้ วดั อัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุม่ ตัวอย่าง ระยะก่อนและหลังการทดลอง
2. โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ พัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษา
พยาบาลที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 2 ที่ผา่ นการทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ ไขจนมีความสมบูรณ์ จึง
นามาใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่างในระยะที่ 3
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวบข้ อมูล 2 ช่วง คือ ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ก่ อนการทดลอง ผู้วิจัย ดาเนิ น การวัดอัตลัก ษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์ท างวิชาชีพ
นักศึกษาพยาบาลในกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Pretest) โดยใช้ แบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่พฒ
ั นาขึ ้นในระยะที่ 2
2. หลังการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Posttest) โดยใช้ แบบวัดอัตลักษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเช่นเดียวกับก่อนการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณเพื่อเปรี ยบเทียบผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผู้วิจยั เลือกวิเคราะห์โดย
สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก (Nonparametric) ในการทดสอบความแตกต่า งภายในกลุ่ม ก่ อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง ผู้วิจัย ใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-pairs
Signed-rank Test) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับของวัตถุประสงค์ในการ
วิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์
แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 1 การศึก ษาลัก ษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของ
นักศึกษาพยาบาล
ส่วนที่ 3 ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 2 การพัฒนาแบบวัด อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
ส่วนที่ 1 การสังเคราะห์นิยามปฏิบตั ิการและพัฒนาข้ อคาถาม
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื ้องต้ น
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ มเพื่ อ
พัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณ ภาพของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 การสรุ ป ทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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ระยะที่ 3 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ในระยะก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้ รับโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่ม
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ และนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่
ตอนที่ 2 การเปรี ย บเที ย บอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาลภายในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ และภายในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้
รับการให้ คาปรึกษากลุม่ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ ง
ตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ส่ว นที่ 2 ความหมาย ลัก ษณะและองค์ ป ระกอบของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนของ
นักศึกษาพยาบาล
ส่ว นที่ 3 ความหมาย ลัก ษณะ องค์ ป ระกอบ กระบวนการที่ ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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ระยะที่ 1 ตอนที่ 1 การศึก ษาลั กษณะและองค์ ประกอบของอัตลั กษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทีละคน โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยั เลือกผู้ให้
ข้ อมูลแบบเฉพาะเจาะจง และท าการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรองก่อน คือ อาจารย์ พยาบาลและ
พยาบาลวิ ช าชี พ จ านวน 5 คน จากนัน้ จึง ให้ อาจารย์ พ ยาบาลเป็ น ผู้เ ลื อ กผู้ใ ห้ ข้ อ มูลหลัก ที่
เข้ าเกณฑ์ คือ นักศึกษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ ดี จานวน 5 คน
ก่ อนท าการสัมภาษณ์ ผู้วิจั ย แนะน าตนเอง ชี แ้ จงวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย อธิ บ าย
บทบาทของผู้ให้ ข้อมูลที่เข้ าร่วมการวิจัย ขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อนามาตรวจสอบข้ อมูล โดย
เครื่องมือที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ได้ แก่ เครื่องบันทึกเสียง และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างที่ผา่ นการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ ว
การด าเนิ น การสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย เป็ นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในช่วงแรก เป็ น การ
พูดคุยอย่างเป็ นกันเองเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ และเพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้สกึ ผ่อนคลาย จากนันเป็
้ นการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก โดยผู้วิจัยถามผู้ให้ ข้อมูลตามแนวคาถามจากแบบสัมภาษณ์ โดยเน้ นคาถาม
เกี่ ย วกับ คุณ ลัก ษณะของอัต ลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล
กระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และ
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ
1-2 ชั่วโมง โดยในการสัมภาษณ์เชิ งลึกนี ้มีข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูลหลักและผู้ให้ ข้อมูลรอง ดัง
แสดงในตาราง 7 และตาราง 8
ตาราง 7 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ ข้อมูล
B1
B2
B3
B4
B5

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ
21
23
23
23
21

ชัน้ ปี ที่ศึกษา
นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4
นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 3
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ตาราง 8 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลรอง
ผู้ให้ ข้อมูล
A1

เพศ
หญิง

อายุ
35

A2

หญิง

54

A3

หญิง

34

A4

หญิง

42

A5

หญิง

39

ประสบการณ์
พยาบาลวิชาชีพ 3 ปี
อาจารย์พยาบาล 10 ปี
พยาบาลวิชาชีพ 25 ปี
อาจารย์พยาบาล 7 ปี
พยาบาลวิชาชีพ 2 ปี
อาจารย์พยาบาล 6 ปี
พยาบาลวิชาชีพ 10 ปี
อาจารย์พยาบาล 10 ปี
พยาบาลวิชาชีพ 15 ปี

ส่ วนที่ 2 ความหมาย ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบของอั ต ลั ก ษณ์ แห่ ง ตนของ
นักศึกษาพยาบาล
ความหมายของอัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ วา่ อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะ
เฉพาะที่ดีของนักศึกษาพยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเป็ นตัวของตัวเอง รู้จัก
เข้ าใจและยอมรับ ตนเอง มีเ ป้ าหมายในการดาเนิ น ชี วิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“อัตลักษณ์ แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลเป็ นบุคลิ กลักษณะเฉพาะตัวที่ดีของนักศึกษา
พยาบาล ที่นกั ศึกษาพยาบาลต้องยึดมัน่ นาจุดเด่นนัน้ มาก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอื่น
ต่อสังคม” (A1)
“อัต ลัก ษณ์ แห่งตนของนักศึ ก ษาพยาบาลคื อสิ่ งที่เป็ นตัวตนของนัก ศึ กษาพยาบาลที่
แสดงออกมา ทัง้ นิ สยั ใจคอ ความรู้สึกนึกคิ ด การกระทา บุคลิ กภาพทัง้ หมด โดยผู้ที่มีอตั ลักษณ์
แห่งตนที่ดีตอ้ งมีความเป็ นตัวของตัวเอง และมีทกั ษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น” (A4)
“อัต ลัก ษณ์ แห่งตนของนักศึ กษาพยาบาลคื อลัก ษณะหรื อจุดเด่นในตัวของนัก ศึกษา
พยาบาล รวมทัง้ ข้อดี และข้อเสี ย ซึ่ งนักศึกษาต้องรู้จักเข้าใจในตนเอง มี จุดมุ่งหมายของตัวเอง
และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้” (B4)
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“อัตลักษณ์ แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลคือลักษณะเฉพาะของนักศึกษาพยาบาลแต่
ละคน ทัง้ รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง นิ สยั ใจคอ ความคิ ด ความสามารถต่างๆ” (B5)
ลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล สรุ ป ได้ ว่า อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนของนัก ศึก ษาพยาบาล
ประกอบด้ วย 5 คุณลักษณะ ดังนี ้
1. ความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความมัน่ ใจในตนเอง เชื่อมัน่
ในความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไม่หวัน่ ไหวไปกับสิ่งรอบข้ าง กล้ าคิด กล้ าแสดงความคิดเห็น
มีความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล
ดังนี ้
“พอรู้ข้อดี ของตัวเองก็ส่งเสริ มข้อดี อนั นัน้ ได้อย่างมัน่ ใจ ไม่กลัวคาครหานิ นทา มัน่ ใจใน
ตนเอง ไม่หวัน่ ไหวไปกับสิ่ งรอบข้าง” (A1)
“จะต้องเป็ นตัวของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเอาแต่ตวั เองเป็ นศูนย์กลางนะ คือ
มีบคุ ลิ กเฉพาะของตัวเอง” (A2)
“ก็ตอ้ งมัน่ ใจในตนเอง มีความจริ งใจ” (B2)
2. การรู้ จักตนเอง เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสยั และ
คุณสมบัติของตนทังด้
้ านบวกและด้ านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ งและยอมรับได้ แม้ วา่
ตนจะมีจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อตนและนามาแก้ ไขปรังปรุ ง
ตนเอง ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ต้องเป็ นคนที่ยอมรับตนเองก่อนว่าตนเองมีขอ้ ดีขอ้ เสียอะไร” (A1)
“เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้าใจบริ บท สามารถปรับตัวได้ ทาให้ตวั เองมี ความสุขได้”
(A2)
“ต้องตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองว่าตนเองมี จุดเด่นหรื อจุดด้อยตรงไหน รู้ว่าตนเองเป็ นคน
ยังไง ลักษณะของตนเองเป็ นยังไง ความคิ ดของเราเป็ นยัง และเรามีจุดมุ่งหมายยังไง” (B5)
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง
รู้ จัก จัด การกับ อารมณ์ และความคิดของตนเอง มีก ารแสดงออกทางอารมณ์ อย่ างเหมาะสม
สามารถผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้ กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลเพื่อหาข้ อสรุปหรือแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสม ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
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“เมื่อมีปัญหาก็หาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานัน้ ให้มากทีส่ ดุ แล้วก็มาเลือกว่าวิ ธีไหนส่งผลเสีย
น้อยที่สดุ ” (A1)
“อย่างตอนเป็ นน้องพยาบาลเราก็ไม่อยากโดนพี่คนไหนดุด่าว่า พี่เค้าก็จะสอน เราก็จะ
ยิ นดีรับเพื่อไปปรับปรุงตัวเราเอง เวลาที่เราโตขึ้นมาจะไปสอนน้อง พี่ก็จะไม่ดไุ ม่ด่าก็จะสอน” (A4)
“ก็ พ ยายามปรั บ ความคิ ด และควบคุม อารมณ์ ตัว เอง ไม่ อ ย่ า งนั้น เราก็ จ ะทุก ข์ คื อ
บางอย่ างถ้าเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่ป ล่อยผ่านไปได้ ไม่ได้ส่งผลต่อตัวเราหรื อคนอื่น มากก็จะ
พยายามไม่เอามาคิ ดมากจนเกิ นไป” (B3)
4. การตั ้ง เป้ าหมายในชี วิ ต เป็ น การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลรั บ รู้ ถึ ง สิ่ ง ที่ ต นเองให้
ความสาคัญและปรารถนาจะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการปฏิบตั ิเป็ นขันตอนอย่
้
างชัดเจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ดังคากล่าวของ
ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ตอนนี้ก็พยายามสร้าง พยายามบอกกับตัวเองว่าไม่จาเป็ นว่าเราต้องทาทุกอย่างแล้วคน
จะมาชื่นชมเรา เราทาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีที่สดุ คนก็ชื่นชมเราได้ ทาได้เท่าที่เราทา” (A1)
“แต่ก็ยงั ต้องมีการพัฒนาต่อไป วางไว้ในอนาคตว่าอาจจะต้องลงเรี ยนเพิ่ ม” (A5)
“ต้องรู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไร และจะไปถึงได้อย่างไร” (B5)
5. สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นด้ วยความเป็ นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ไม่ค้ นุ เคย มีการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ต้องมีทกั ษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น สื่อสารกับคนอื่นได้” (A4)
“ยอมรับและให้เกี ยรติ คนอื่น สื่อสารกับคนอื่นได้ดี เป็ นมิ ตรกับคนอื่น ” (A5)
“ก็ เ ริ่ มจากการมองคนอื่นในแง่ดี การเข้าไปพูดคุย กันก็ท าให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ท าให้
เข้าใจคนอื่นมากขึ้น มี เพื่อนเพิ่ มมากขึ้น เพราะเวลาเราทางานเราก็ทาคนเดียวไม่ได้ เราก็จะต้อง
ช่วยเหลือกัน” (B2)
สรุ ป คุณ ลัก ษณะของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนของนัก ศึก ษาพยาบาล ประกอบด้ ว ย 5
คุณลักษณะ ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง การรู้จกั ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมาย
ในชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สรุปเป็ นแผนภาพที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ดังภาพประกอบ 5
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ความเป็ นตัวของตัวเอง

การรู้จกั ตนเอง
อัตลักษณ์ แห่ งตน
ของนักศึกษาพยาบาล

วุฒิภาวะทางอารมณ์

การตังเป้
้ าหมายใน
ชีวิต
สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล

ภาพประกอบ 4 แสดงคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
ส่ วนที่ 3 ความหมาย ลั ก ษณะ องค์ ป ระกอบ กระบวนการที่ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางการพัฒนาอัต
ลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ความหมายของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
จากการสัม ภาษณ์ ส รุ ป ได้ ว่า ความหมายของอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษา
พยาบาล หมายถึ ง ลัก ษณะเฉพาะของนัก ศึก ษาพยาบาลที่ เกี่ ย วข้ องกับการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล โดยเป็ นการที่ นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความ
เสียสละ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ให้ การบริ การด้ วยใจ มีความความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
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“อัต ลัก ษณ์ ของวิ ช าชี พของนัก ศึ ก ษาพยาบาลก็ คือคุณ ลัก ษณะที่จ าเป็ นของวิ ช าชี พ
พยาบาล ก็คงจะเป็ นการเสียสละ ช่วยเหลือ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ความถูกต้อง ความดีงาม แล้ว
ก็ตอ้ งระมัดระวังต้องรอบคอบ” (A1)
“อัตลักษณ์ ของวิ ชาชี พของนักศึกษาพยาบาลน่าจะเป็ นเรื่ องของลักษณะที่แสดงออกมา
ว่าคนนี้คือพยาบาล เช่น เรื่ องของความเมตตามนุษยสัมพันธ์ ที่ดี หรื อความเอาใจใส่ที่จะให้กบั
คนไข้” (A3)
“อัต ลัก ษณ์ ของวิ ช าชี พของนัก ศึ ก ษาพยาบาลก็ คือในเรื่ องของภาระหน้าที่งาน ด้วย
วิ ชาชี พพยาบาลคือดูแลคน เท่ากับชี วิตคนทัง้ ชี วิต เค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์และก็รับผิ ดชอบที่จะ
ให้การดูแลมีจริ ยธรรมทางวิ ชาชี พ นอกจากนี้คือในเรื่องของความรู้และทักษะในการปฏิ บตั ิ ซึ่งต้อง
มีอยู่แล้ว” (A5)
“อัตลักษณ์ ของวิ ชาชี พของนักศึกษาพยาบาลเป็ นลักษณะเฉพาะของวิ ชาชี พพยาบาล
คือการช่วยเหลือคนอื่น มีความจริ งใจในการที่จะดูแลคนไข้ รวมถึงญาติ คนไข้ดว้ ย” (B2)
ลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสรุ ป ได้ ว่ า อัตลัก ษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ประกอบด้ วย 5 คุณลักษณะ ดังนี ้
1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู้ที่ถกู ต้ องในหลัก
ทฤษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพพยาบาล ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“พยาบาลเป็ นศาสตร์ และศิ ลป์ ต้องมี ทงั้ ความรู้และหัวใจที่จะทาให้มนั ออกมาอย่างดี
ที่สดุ ” (A1)
“มีความรู้และทักษะในการปฏิ บตั ิ เมื่อจบไปทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” (A5)
“ต้องเป็ นคนมีความรู้และทักษะในการประกอบวิ ชาชี พ” (B1)
2. จิตอาสา เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
อย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีน ้าใจเอื ้ออาทร
ด้ วยความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ มีความสุขพ้ นจากความทุกข์
ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ต้องเป็ นคนที่มีจิตวิ ญญาณของความเป็ นพยาบาลคือความเสียสละ” (A1)
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“คนที่จะเป็ นพยาบาลจะต้องมีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ ”
(A3)
“วิ ชาชี พนี้คนที่จะมาเป็ นพยาบาลได้จะต้องใจดี มีน้าใจ มี ความเมตตากรุณา มี ความ
เข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ ” (B3)
3. จิต บริ ก าร เป็ น การที่ นักศึกษาพยาบาลมีความเข้ าอกเข้ าใจ เอาใจใส่ในการดูแล
ผู้ป่วย มีความกระตือรื อล้ นในการให้ บ ริ การ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ คาพูดและภาษา
ท่าทางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความพึงพอใจและไว้ วางใจ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี หรื อความเอาใจใส่ที่จะให้กบั คนไข้” (A3)
“สีหน้าท่าทางและการให้บริ การ ลักษณะการกระทาต้องมีความเป็ นมิ ตร” (A5)
“เห็นอกเห็นใจ เข้าใจเค้า คิ ดถึงใจเค้าใจเราในการช่วยเหลื อดูแลให้การพยาบาลคนไข้”
(B2)
4. ระเบียบวินัย เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตังใจปฏิ
้
บตั ิงาน
ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่ คงหนักแน่นไม่
ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ต้องขยัน ต้องอดทน ต้องตรงต่อเวลา ต้องมีระเบียบวิ นยั ” (A1)
“มีความรับผิ ดชอบต่องานของตนเอง ปฏิ บตั ิ ออกมาให้ได้ดีโดยมีความใส่ใจ” (A4)
“มีความรับผิ ดชอบสูง มีวินยั อยู่ในกฎเกณฑ์ ของมหาวิ ทยาลัย มีความตรงต่อเวลา” (B5)
5. คุณธรรมจริยธรรม เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความซื่อสัตย์ ให้ การดูแลผู้ป่วย
ด้ วยความเสมอภาคยุติ ธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิช าชี พซึ่งเป็ น บรรทัดฐานของวิ ช าชี พ
พยาบาล การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ ดังคากล่าวของ
ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ต้องมีความซื่อสัตย์ มีจริ ยธรรม” (A5)
“ปฏิ บตั ิ ตามกฏระเบียบจรรยาบรรณวิ ชาชี พ” (B1)
“ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนไข้ มีการรักษาความลับคนไข้” (B2)
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สรุ ป คุณ ลัก ษณะของอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชีพของนัก ศึก ษาพยาบาล ประกอบด้ วย 5
คุณ ลัก ษณะ ได้ แก่ ความรู้ และทัก ษะทางวิช าชีพ จิ ตอาสา จิ ตบริ ก าร ระเบี ย บวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม สรุปเป็ นแผนภาพที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ดังภาพประกอบ 6
ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ
จิตอาสา
อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล

จิตบริการ

ระเบียบวินยั
คุณธรรมจริยธรรม
ภาพประกอบ 5 แสดงคุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
กระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ วา่ กระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. การขึน้ ฝึ กปฏิบัติ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสรุป ได้ ว่า การได้ ขึน้ ฝึ ก ปฎิบัติเป็ น การที่ท าให้ นักศึกษา
พยาบาลได้ เกิดการเรี ยนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริ งในการดูแลผู้ป่วย เมื่อได้ ฝึกปฏิบัติจะทาให้
นักศึกษาพยาบาลตระหนักว่าตนเองได้ เริ่มเป็ นพยาบาลแล้ ว และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล
เริ่มเด่นชัดมากขึ ้น ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
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“การฝึ กปฏิ บตั ิ บนแหล่งฝึ ก ทาให้เค้าได้เจอผู้ป่วยจริ ง ทาให้เค้าได้เอาความรู้ที่เค้านัง่
เรี ยนมาใช้ คาถามต่างๆตอนที่เรี ยนจะหายไปเมื่อเค้าได้เจอประสบการณ์ จริ ง แล้วมันจะทาให้เค้า
มีทศั นคติ ที่ดีต่อวิ ชาชี พมากขึ้น และในขณะเดียวกัน อัตลักษณ์ ในตัวเค้าจะเด่นชัดมากขึ้น ” (A3)
“ตอนที่เริ่ มขึ้นวอร์ ด เราก็ทางานทุกอย่างเหมือนที่พี่ๆ พยาบาลทา ทัง้ การขึ้นเวร เราต้อง
มาเขียน nursing care ต้องเอาแผนการพยาบาลไปกรอกก่อนที่จะให้การพยาบาลเค้าในวันต่อไป
ท าให้คิ ด ว่าเราเริ่ มที่จ ะเป็ น พยาบาลแล้ว ในการดูแลคนไข้เราจึ ง ต้องเตรี ยมความรู้ ของเราให้
พร้อม” (B1)
“ก็เป็ นตอนที่ขึ้นวอร์ ดค่ะ คือจะเป็ นตอนที่ได้ลงมือทาจริ งๆ อย่างเวลาที่จะไปทาหัตถการ
ให้กบั คนไข้ก็จะรู้ว่าตัวเองตอนนี้ทากับคนแล้ว พอทากับคนแล้วเราก็จะต้องมีความระมัดระวังมาก
ขึ้น เหมื อนกับได้เป็ นพยาบาลแล้วจริ งๆ เราจะต้องระมัดระวังจะต้องไม่ประมาท เพราะนี่คือคน
จริ งๆ แล้ว” (B3)
2. ตัวแบบจากอาจารย์ รุ่นพี่ และพยาบาลที่ดูแลตอนฝึ กปฏิบัติ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสรุปได้ วา่ อาจารย์ รุ่นพี่ และพยาบาลที่ดแู ลตอนฝึ กปฏิบัติ
เป็ นตัวแบบที่สาคัญในถ่ายทอดความรู้และทักษะทางวิชาชีพพยาบาล และเป็ นแบบอย่างในการ
ปฎิบตั ิตนในบทบาทพยาบาล ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“กระบวนการหล่อหลอมอันแรกเลยก็คงจะเป็ นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ถ่ายทอดกันที่บอกต่อกันมา
โดยเฉพาะรุ่ น พี่ ที่จ บไปแล้ว ที่ก ลับ มาเล่ า ว่า มัน สาคัญ มัน ต้อ งท าตัว แบบนี้ จะท าให้รุ่ น น้อง
กระตื อรื อล้น ที่จ ะเป็ นพยาบาลที่ดี อยากเป็ นเหมื อนพี่เ ค้า เพราะเค้าใกล้ชิ ด กว่าครู อาจารย์
กระบวนการถัดมาเป็ นเรื่องของอาจารย์ที่เป็ นเหมือนตัวแบบว่าอาจารย์บอกว่าอย่างนี้คือถูกอย่าง
นี้คือผิ ด เราเดิ นตามทางที่อาจารย์บอกประกอบกับที่รุ่นพี่ก็เคยพูดไว้” (A1)
“อาจารย์เป็ นแบบอย่างให้นกั ศึกษาในการฝึ กปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพราะการเรี ยนในห้องเรี ยนทา
ทากับหุ่นแตกต่างจากการได้ทากับคนไข้จริ งๆ รุ่นพี่ที่จบไปแล้วถ้าพี่เค้าสอบได้ใบประกอบวิ ชาชี พ
เราก็ อยากได้เหมื อนเค้า รุ่ น พี่บ างคนได้ใบประกอบวิ ชาชี พแล้วก็ยงั มาทบทวนให้ท าให้รู้สึกว่า
อยากจะสอบให้ได้” (B2)
“ก็มีเพื่อนหลายๆ คนที่ตอนแรกไม่ได้อยากจะมาเรี ยนพยาบาลแต่ความคิ ดเปลี่ย นไป
หลังจากขึ้นฝึ ก อาจจะเป็ นเพราะอาจารย์ ด้วย พี่พยาบาลที่วอร์ ดที่คอยแนะนาและเป็ นตัวแบบ
ด้วย” (B4)
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แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสรุปได้ ว่า การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองใน
ด้ านต่างๆ จะเป็ นการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะติดตัวนักศึกษาไปเมื่อสาเร็จการศึกษา
และประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต และการให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จะทา
ให้ นักศึกษาได้ เกิดการเรี ยนรู้และมีทักษะการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพตามมา ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ถ้าเป็ นกิ จกรรมที่ทาให้มองเห็นอัตลักษณ์ ของวิ ชาชี พ ก็น่าจะเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาตัวเอง เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมที่จะไปสู่การประกอบวิ ชาชี พต่อไป เช่น อย่างคนที่อารมณ์
ร้อนก็น่าจะมี กิจกรรมที่ทาให้รู้จักควบคุมอารมณ์ ตนเองเพื่อที่เมื่อได้ป ฏิ บตั ิ งานจริ งต้องเจอกับ
คนไข้กับญาติ คนไข้แล้วเค้าสามารถจัดการอารมณ์ ของตนได้ หรื อปรับทัศนคติ ของตนเอง อย่าง
บางคนเค้าอาจไม่ได้มาเรี ยนเพราะเค้าชอบจริ งๆ ที่บา้ นเค้าอาจจะอยากให้เรี ยน ก็อยากให้ปรับให้
เค้าอยู่กบั วิ ชาชี พนี้ได้อย่างมีความสุข” (B3)
“การจัดนิ ทรรศการเกี่ยวกับวิ ชาชี พพยาบาล อย่างเช่นตรวจสุขภาพประจาปี ก็จะเป็ นการ
ฝึ กให้น ัก ศึ ก ษาได้ป ฏิ บ ัติ เช่ น การชั่ง น้ าหนัก วัด ส่วนสูง วัด ความดัน การเจาะเลื อด การให้
คาปรึ กษาทางโภชนาการ การดูแลตนเอง และทางการแพทย์ ให้นกั ศึกษาได้เกิ ดการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ จริ ง” (B5)
“กิ จ กรรมที่เคยทาและสาหรับตนเองคิ ดว่าได้ผลคื อการให้เค้าลงชุมชนตั้งแต่เค้าเป็ น
นัก ศึ ก ษาก่ อนที่เ ค้าจะจบไป คื อให้เ ค้าได้มีบ ทบาทเห็น คนไข้จ ริ งๆ แต่เ ป็ นคนไข้ที่ไม่ได้อ ยู่ ที่
โรงพยาบาล นัน่ ก็คือคนในชุมชน เค้าจะทาอย่างไรก็ได้ช่วยเหลื อคนในชุมชนในฐานะที่เค้าเป็ น
พยาบาล เช่น ไปช่วยคัดกรองผูป้ ่ วย ไปช่วยให้กาลังใจ ไปช่วยทาบุญ ไปช่วยสร้างโรงเรี ยน ไปช่วย
ทาอาหาร ไปช่วยทาอะไรก็ได้ที่แสดงถึงความเสียสละ ความเข้าใจคนอื่น ความเห็นอกเห็นใจคน
อื่น และก็ให้เห็นปัญหาที่มนั มีอยู่จริ งๆ” (A1)
2. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ท่ ีดีระหว่ างเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ร่ ุน
น้ อง
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้ อ มูล สรุ ป ได้ ว่า การจัดกิ จ กรรมที่ ส่งเสริ มความสัมพัน ธ์ ที่ ดี
ระหว่างเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่รุ่นน้ องจะทาให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
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เพราะเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้ องที่มีความใกล้ ชิดกัน มีความสาคัญที่จะบอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์
รวมถึงการเป็ นตัวแบบทางวิชาชีพที่ดีให้ แก่กนั ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“กิ จ กรรมนั้น จะต้องเป็ นกิ จ กรรมที่ท าให้เ กิ ดความสัมพัน ธ์ ที่ดี ต่อกัน อย่ างเช่ น ของ
ภาควิ ชาก็จะมี กิจกรรมทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ มี ปีละ1ครั้ง เป้าหมายคือเอานิ สิตทุกชัน้ ปี
มาเจอกัน ทากิ จกรรมที่ทาให้เค้ารู้สึกว่าสนิ ทกันมากขึ้นรักกันมากขึ้น มี ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน”
(A2)
“กิ จกรรมที่รุ่นพี่มาเล่าให้นอ้ งฟัง ปี ที่กาลังฝึ กอยู่มาลองเล่าประสบการณ์ ให้รุ่นน้องฟังว่า
จะต้องทาอย่างไรบ้าง รุ่นน้องจะได้ทาอะไรในอนาคต” (B2)
“กิ จกรรมที่ให้รุ่นพี่ได้พบและพูดคุยกับรุ่นน้อง ทาให้เกิ ดการถ่ายทอดประสบการณ์ ต่างๆ
ของการเรี ยนจากรุ่นพี่ และรุ่นพี่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั รุ่นน้อง” (B4)
ระยะที่ 1 ตอนที่ 2 การพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
ส่ วนที่ 1 การสังเคราะห์ นิยามปฏิบัติการและพัฒนาข้ อคาถาม
ผู้วิจยั ได้ ทาการสังเคราะห์นิยามเชิงปฏิบตั ิการโดยพิจารณาจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่
ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ ทาการสร้ างข้ อคาถามตามนิยามเชิงปฏิบั ติการ และพบว่าอัต
ลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง
การรู้จกั ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริ การ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริ ยธรรม ในขันเริ
้ ่ มต้ นผู้วิจัยได้ สร้ างข้ อ
คาถามองค์ประกอบละ 5 ข้ อ รวมแบบวัดละ 30 ข้ อ เป็ นข้ อคาถามปลายปิ ด มาตรวัดแบบประเมิน
ค่าลิเ คิ ร์ทมีข้อเลือกตอบ 5 ระดับ (5 Point Likert Scale) ได้ แก่ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อย
น้ อยที่สดุ
จากนัน้ ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยนาแบบวัดที่สร้ างขึ ้น เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ ไขเบื ้องต้ น และนาข้ อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ ไข จากนัน้ นาแบบวัดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านทาการ
ตรวจสอบซึ่งเป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านการศึก ษา ด้ านจิ ตวิท ยา ด้ านการวัดและประเมิน ผล เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (The
Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อความกั บ
นิยามที่กาหนดไว้ โดยข้ อคาถามทังหมดจะต้
้
องมีค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่า 0.50 จึงถือว่า
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ข้ อคาถามนัน้ มีความสอดคล้ องกับเนือ้ หาที่ต้องการจากการตรวจสอบ พบว่า แบบวัดอัตลักษณ์
แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีข้อคาถาม จานวน 27 ข้ อ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีข้อคาถาม จานวน 28 ข้ อ ที่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา ผู้วิจยั
ยังไม่ได้ ทาการตัดข้ อคาถาม แต่นาข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ แบบวัดมี
ความถูกต้ อง เหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุม จากนันเสนอต่
้
ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีก
ครัง้ และนาไปตรวจสอบคุณภาพเชิงปริมาณในขันต่
้ อไป
ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบือ้ งต้ น
ผู้วิจยั นาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน จานวน 30 ข้ อ และแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล จานวน 30 ข้ อ ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาต่อผู้เชี่ยวชาญ
แล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จานวน 100
คน โดยเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ ใช้ ในการศึกษาจริ งแต่มีความใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่ างที่จ ะศึกษา นา
ข้ อมูลที่ ได้ จ ากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์ค่าสหสัมพัน ธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ คะแนนรวม
(Corrected Item-Total Correlation : CITC) และหาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha - Coefficient)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีค่าที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จานวน 6 ข้ อ คือมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ติดลบ และ มีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ คะแนนรวม น้ อยกว่า 0.20 เมื่อพิจารณาร่วมกับ ค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และค่าความเชื่อมัน่ ที่ได้ จากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และความสอดคล้ อง
กับนิยามที่กาหนดไว้ แล้ ว จึงพิจารณาตัดข้ อคาถามดังกล่าวออก คงเหลือข้ อคาถามจานวน 24 ข้ อ
และทาการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม และหาค่าความเชื่อมัน่
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอีกครัง้ พบว่า แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา
พยาบาลมีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.64 ด้ านความ
เป็ นตัวของตัวเองมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.37 - 0.44 ด้ านการรู้จกั ตนเองมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.49 ด้ าน
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.64 ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชี วิตมีค่าอยู่ระหว่าง
0.22 - 0.48 ด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.38 และมีค่าความเชื่ อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.84
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบบวัด อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล มี ค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.77 ด้ านความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.59 ด้ านจิตอาสามีคา่ อยู่ระหว่าง 0.37 - 0.67 ด้ านจิตบริการมี
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ค่าอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.77 ด้ านระเบียบวินยั มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.75 ด้ านคุณธรรมจริยธรรมมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.66 - 0.74 และมีค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิท ธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.95
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ส่ วนที่ 3 การวิเ คราะห์ ข้อมูล ของแบบวัดอัต ลักษณ์ แห่ งตนและอัต ลักษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และแปลความหมายของผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ผู้วิ จัย ก าหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
หมายถึง
จานวนตัวอย่าง
M
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยคะแนนของตัวแปร
S.D.
หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

R2
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
หมายถึง
ค่าสถิติไค-สแควร์
2
GFI
หมายถึง
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
CFI
หมายถึง
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ
NFI
หมายถึง
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ์
TLI
หมายถึง
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของทัคเกอร์ลิววิส
RMSEA
หมายถึง
ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
SRMR
หมายถึง
ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน
BO
หมายถึง
องค์ประกอบความเป็ นตัวของตัวเอง
SU
หมายถึง
องค์ประกอบการรู้จกั ตนเอง
EM
หมายถึง
องค์ประกอบวุฒิภาวะทางอารมณ์
GS
หมายถึง
องค์ประกอบการตังเป้
้ าหมายในชีวิต
IR
หมายถึง
องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
KP
หมายถึง
องค์ประกอบความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
SM
หมายถึง
องค์ประกอบจิตอาสา
VS
หมายถึง
องค์ประกอบจิตบริการ
DC
หมายถึง
องค์ประกอบระเบียบวินยั
MV
หมายถึง
องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรม
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ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามลักษณะข้ อมูลทั่วไป
ผู้วิจัยนาข้ อมูลข้ อมูลที่ได้ จากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชี พของ
นักศึกษาพยาบาลที่ผา่ นการตรวจสอบจากการทดลองใช้ แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักศึกษา
พยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ชันปี
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 จานวน
450 คน แล้ วจึงนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จานวนและร้ อยละของนักศึกษาพยาบาล
โดยจาแนกตามเพศ อายุ และชันปี
้ ที่ศกึ ษา ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาพยาบาล จาแนกตามเพศ อายุ และชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ลักษณะข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
19-24 ปี
25-31 ปี
รวม
ชัน้ ปี ที่ศึกษา
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

11
439
450

2.4
97.6
100.0

433
17
450

96.2
3.8
100.0

183
135
132
450

40.7
30.0
29.3
100.0

ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลตามตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างซึ่งเป็ น นัก ศึก ษาพยาบาล
จานวน 450 คน เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 439 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 97.6 และเป็ นเพศชาย จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 19-24 ปี จ านวน 433 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.2 และมีอายุระหว่าง 25-31 ปี
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จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 และเมื่อพิจารณาตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา พบว่า ส่วนใหญ่กาลังศึกษา
อยู่ในชัน้ ปี ที่ 2 จานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.7 รองลงมา คือ ชัน้ ปี ที่ 3 จานวน 135 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 30.0 และชันปี
้ ที่ 4 จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3
3.2 ค่ าสถิติพืน้ ฐานของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ ในภาพรวม
และรายองค์ ประกอบของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิ จัย น าข้ อ มูล จากแบบสอบถามอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ มา
วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แสดงในตาราง 10
และตาราง 11
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
องค์ ประกอบ
ความเป็ นตัวของตัวเอง (BO)
การรู้จกั ตนเอง (SU)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EM)
การตังเป้
้ าหมายในชีวิต (GS)
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (IR)
อัตลักษณ์ แห่ งตน (SFI)

M

SD

3.83
4.15
3.71
4.14
3.56
3.87

0.51
0.52
0.52
0.54
0.53
0.38

ระดับอัตลักษณ์ แห่ ง
ตน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลตามตาราง 10 พบว่า คะแนนอัตลัก ษณ์ แห่งตนของนัก ศึกษา
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ 5 องค์ประกอบ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ การรู้จกั
ตนเอง (M = 4.15) การตังเป้
้ าหมายในชีวิต (M = 4.14) ความเป็ นตัวของตัวเอง (M = 3.83) วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ (M = 3.71) และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (M = 3.56)
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
องค์ ประกอบ
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (KP)
จิตอาสา (SM)
จิตบริการ (VS)
ระเบียบวินยั (DC)
คุณธรรมจริยธรรม (MV)
อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ (PFI)

M

SD

3.93
4.18
4.19
4.16
4.43
4.18

0.53
0.48
0.52
0.51
0.52
0.42

ระดับอัตลักษณ์ ทาง
วิชาชีพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 11 พบว่า คะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ 5 องค์ประกอบ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ คุณธรรม
จริ ยธรรม (M = 4.43) จิตบริ การ (M = 4.19) จิตอาสา (M = 4.18) ระเบียบวินัย (M = 4.16) และ
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (M = 3.93)
3.3 การวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยื น ยั นของโมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบอัต
ลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
อัตลักษณ์ แห่ งตน (Ego Identity) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถแบ่งอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็ นตัวของ
ตัว เอง (Being one’s own self) การรู้ จัก ตนเอง (Self-understanding) วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์
(Emotional maturity) การตัง้ เป้ าหมายในชี วิต (Goal-setting) และสัมพัน ธภาพระหว่างบุคคล
(Interpersonal relations) รวมจานวนตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
24 ตัวบ่งชี ้ การวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้ อง
เตรี ยมเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณา
ได้ จากค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) โดยควรมีคา่ มากกว่า
0.5 ขึ ้นไป และดูคา่ Bartlett’s Test of Sphericity ต้ องมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงได้ ทาการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบวัดด้ วยวิธีก ารวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน สาหรั บ
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง สาหรับโมเดล
การวัดอัตลักษณ์แห่งตนด้ วยโปรแกรม LISREL โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
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3.3.1 โมเดลการวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนด้ วยการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยื นยั น
อันดับที่หนึ่ง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี ้ในโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน จานวน 24 ตัว
บ่งชี ้ พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.88 และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงว่า ตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ผลการวิเ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่งของตัวบ่ งชี ใ้ นโมเดลการวัดอัต
ลักษณ์แห่งตน พบว่า โมเดลยังไม่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (2 ) เท่ากับ 814.65 ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.00 คือมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ค่าองศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 235 ค่าสถิติไค-สแควร์ สมั พันธ์ (2 / dƒ) เท่ากับ 3.48 ค่า
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.83 ค่าดัชนีทกั เกอร์ลอู ิส (TLI) เท่ากับ
0.80 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.074 และดัชนี
รากที่สองกาลังเฉลี่ย (SRMR) เท่ากับ 0.088 แสดงว่า โมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ยงั ไม่มีความกลมกลืนกัน
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ในโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน พบว่า
มีคา่ เป็ นบวกอยู่ระหว่าง 0.18-0.85 ทุกตัวบ่งชี ้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดตัวบ่งชี ้ที่มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบต่ากว่า 0.40 ออก (Hair, Black, Bain, Anderson, & Tatham, 2006) ซึ่งมีทงั ้ หมด 6
ตัวบ่งชี ้ แล้ วจึงทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใหม่อีกครัง้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี ้ในโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน จานวน 18 ตัว
บ่งชี ้ พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.90 และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงว่า ตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ผลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชีใ้ นโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่ งตน
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (2 ) เท่ากับ
334.98 ค่าองศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 125 ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พันธ์ (2 / dƒ) เท่ากับ 2.67 ค่าดัชนี
วัดระดับ ความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัช นี ทักเกอร์ ลูอิส (TLI) เท่ากับ
0.97 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.061 และดัชนี
รากที่สองกาลังเฉลี่ย (SRMR) เท่ากับ 0.045 แสดงว่า โมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ มีความกลมกลืนกัน รายละเอียดแสดงดังตาราง 12
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน
ตัวบ่ งชี ้

นา้ หนักองค์ ประกอบ


การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
องค์ ประกอบความเป็ นตัวของตัวเอง (BO)
EI1 ฉันสามารถตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง
EI2 ฉันมักแสดงความคิดเห็นเมื่อต้ องทางานกลุม่ กับเพื่อนๆ
EI4 ฉันกล้ าที่จะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนทาสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง
องค์ ประกอบการรู้ จกั ตนเอง (SU)
EI6 ฉันรู้ว่าตนเองเป็ นคนอย่างไร
EI7 ฉันรู้ดีว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรบ้ าง
EI8 ฉันรู้ว่าตนเองมีความถนัดในเรื่องใด
EI9 ฉัน รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของเพื่ อ นเกี่ ย วกับ ตัว ฉั น และน ามา
ปรับปรุงตนเอง
องค์ ประกอบวุฒภิ าวะทางอารมณ์ (EM)
EI10 ถ้ ามีคนทาให้ โกรธ ฉันสามารถควบคุมตนเองได้
EI11 ฉันรับรู้ได้ ว่าขณะนี ้ฉันกาลังมีความรู้ สกึ และอารมณ์อย่างไร
EI12 เมื่อรู้สกึ ไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
องค์ ประกอบการตัง้ เป้ าหมายในชีวิต (GS)
EI16 ฉันรู้ว่าสิง่ สาคัญของการดาเนินชีวิตควรเป็ นอย่างไร
EI17 ฉันรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของฉัน
EI19 ฉัน ดาเนิ น ชี วิ ตโดยคานึง ถึง เป้ า หมายที่ สาคัญในชี วิ ต เป็ น
อันดับแรก
EI20 ฉันมีการวางแผนเป็ นขั ้นตอนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในชีวิต
องค์ ประกอบสัมพันธภาพระหว่ างบุคคล (IR)
EI21 ฉันไม่ลงั เลที่จะผูกมิตรกับบุคคลอื่น
EI22 ฉันกล้ าที่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจาเป็ น
EI23 ฉันมักคิดว่าเพื่อนไม่ชอบฉัน
EI24 ฉันมักรู้สกึ ลาบากใจเมื่อต้ องอยู่กบั คนที่ไม่ค้ นุ เคย

0.70
0.53
0.51

0.49
0.28
0.26

0.77
0.78
0.64
0.50

0.59
0.61
0.41
0.25

0.61
0.82
0.69

0.37
0.67
0.47

0.76
0.73
0.63

0.57
0.54
0.40

0.62

0.39

0.69
0.69
0.85
0.78

0.48
0.48
0.73
0.61

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

 มีคา่ มากกว่า 0.40 ขึ ้นไป

R2
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ภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัดอัตลักษณ์
แห่งตน
จากตาราง 12 และภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ ที่หนึ่ง
ของโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 18 ตัว
บ่งชี ้ มีคา่ เป็ นบวก มีขนาดตังแต่
้ 0.50-0.85 โดยในองค์ประกอบที่ 1 ความเป็ นตัวของตัวเอง พบว่า
มีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวบ่งชี ้อยู่ระหว่าง 0.51-0.70 และมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัวบ่งชีท้ ี่มีความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันสามารถตัดสินใจทาสิ่ง
ต่า งๆ ด้ ว ยตนเอง” (EI1) โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐาน เท่ า กับ 0.70
รองลงมาคือ “ฉันมักแสดงความคิดเห็นเมื่อต้ องทางานกลุม่ กับเพื่อนๆ” (EI2) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 และ “ฉันกล้ าที่จะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนทาสิ่งที่ ไม่
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ถูกต้ อง” (EI4) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 ซึ่งตัวบ่งชี ้ดังกล่าว
มี ค วามแปรผัน ร่ ว มกับ องค์ ป ระกอบความเป็ น ตัวของตัว เอง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 49, 28 และ 26
ตามลาดับ
ในองค์ ป ระกอบที่ 2 การรู้ จัก ตนเอง พบว่า มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานของตัวบ่งชีอ้ ยู่ระหว่าง 0.50-0.78 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัว
บ่ ง ชี ท้ ี่ มี ค วามส าคัญ มากที่ สุด คื อ “ฉัน รู้ ดี ว่า ตนเองมี ข้ อ บกพร่ อ งอะไรบ้ าง” (EI7) โดยมี ค่า
สัมประสิท ธิ์ น า้ หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ “ฉัน รู้ ว่าตนเองเป็ นคน
อย่างไร” (EI6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 “ฉันรู้ว่าตนเองมี
ความถนัดในเรื่องใด” (EI8) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 และ
“ฉัน รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ นเกี่ ย วกับ ตัว ฉัน และน ามาปรั บ ปรุ ง ตนเอง” (EI9) โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 โดยตัวบ่งชี ้ดังกล่าวมีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบการรู้จกั ตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 61, 59, 41 และ 25 ตามลาดับ
ในองค์ประกอบที่ 3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวบ่งชีอ้ ยู่ระหว่าง 0.61-0.82 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัว
บ่งชีท้ ี่ มีความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันรับรู้ได้ ว่าขณะนีฉ้ ันกาลังมีความรู้สึกและอารมณ์อย่างไร”
(EI11) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 รองลงมาคือ “เมื่อรู้สกึ ไม่
สบายใจ ฉันมีวิธีผอ่ นคลายอารมณ์ได้ ” (EI12) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.69 และ “ถ้ ามีคนทาให้ โกรธ ฉันสามารถควบคุมตนเองได้ ” (EI10) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.61 โดยตัว บ่ ง ชี ด้ ัง กล่ า วมี ค วามแปรผัน ร่ ว มกับ
องค์ประกอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 64, 47 และ 37 ตามลาดับ
ในองค์ประกอบที่ 4 การตังเป้
้ าหมายในชีวิต พบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวบ่งชีอ้ ยู่ระหว่าง 0.62-0.76 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัว
บ่งชีท้ ี่มีความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันรู้ว่าสิ่งสาคัญของการดาเนินชีวิตควรเป็ นอย่างไร” (EI16)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ “ฉันรู้ว่าอะไรคือ
เป้าหมายในชีวิตของฉัน” (EI17) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.73
“ฉันดาเนินชีวิตโดยคานึงถึงเป้าหมายที่สาคัญในชีวิตเป็ นอันดับแรก” (EI19) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 และ “ฉัน มีก ารวางแผนเป็ น ขันตอนเพื
้
่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายในชีวิต” (EI20) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 โดยตัว
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บ่งชีด้ งั กล่าวมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการตังเป้
้ าหมายในชีวิต คิดเป็ นร้ อยละ 57, 54,
40 และ 39 ตามลาดับ
ในองค์ ป ระกอบที่ 5 สัม พัน ธภาพระหว่า งบุค คล พบว่า มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวบ่งชีอ้ ยู่ระหว่าง 0.69-0.85 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทุก ตัว ซึ่งตัวบ่ งชีท้ ี่มีความสาคัญมากที่สุด คือ “ฉัน มัก คิดว่าเพื่อนไม่ชอบฉัน ” (EI23) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 รองลงมาคือ “ฉันมักรู้สึกลาบากใจเมื่อ
ต้ องอยู่กบั คนที่ไม่ค้ นุ เคย” (EI24) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.78
“ฉันไม่ลงั เลที่จะผูกมิตรกับบุคคลอื่น ” (EI21) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.69 และ “ฉันกล้ าที่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจาเป็ น ” (EI22) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 และ โดยตัวบ่ งชี ด้ ังกล่าวมีความแปรผัน ร่ วมกับ
องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล คิดเป็ นร้ อยละ 73, 61, 48 และ 48 ตามลาดับ
สาหรับ ค่า สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงอัต ลักษณ์ แห่งตน ค่าเฉลี่ย ของ
ความแปรปรวนที่สกัดได้ และความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตาราง 13
ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงอัตลักษณ์แห่งตน ค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) และความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (CR)
Latent Variables
ความเป็ นตัวของตัวเอง (BO)
การรู้จกั ตนเอง (SU)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EM)
การตังเป้
้ าหมายในชีวิต (GS)
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (IR)
AVE
CR

BO
1.00
0.59
0.47
0.48
0.40
0.34
0.61

SU

EM

GS

IR

1.00
0.61
0.58
0.45
0.46
0.77

1.00
0.49
0.38
0.51
0.75

1.00
0.52
0.47
0.78

1.00
0.57
0.84

AVE = Average Variance Extracted
CR = Composite Reliability
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จากตาราง 13 เมื่ อ พิ จ ารณาค่า เฉลี่ ย ของความแปรปรวนที่ ถู ก สกั ด ได้ (Average
variance extracted: AVE) ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ ที่อธิบายได้
ด้ วยองค์ ป ระกอบ เมื่อเที ย บกับ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการวัด พบว่า มี 3
องค์ป ระกอบ ได้ แก่ องค์ ป ระกอบความเป็ น ตัวของตัวเอง องค์ป ระกอบการรู้ จัก ตนเอง และ
องค์ประกอบการตังเป้
้ าหมายในชีวิต มีค่า AVE เท่ากับ 0.34, 0.46 และ 0.47 ตามลาดับ ซึ่งมีคา่
น้ อยกว่า 0.50 แสดงให้ เห็นว่า องค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรสังเกตได้ น้อยกว่าร้ อยละ 50 แต่เมื่อพิจารณาอีก 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีค่า AVE เท่ากับ 0.51 และ
0.57 ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า องค์ประกอบทัง้ 2 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรสังเกตได้ ร้อยละ 51 และ 57 ตามลาดับ
สาหรับค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ทัง้ 5 องค์ประกอบ
พบว่า มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่ยอมรับได้ คือ 0.60 ทุกองค์ประกอบ
สาหรับค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดล
การวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 14
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ตาราง 14 ค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ หนึ่งของโมเดลการ
วัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
ดัชนีบ่งชีค้ วามเหมาะสมพอดี
1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2)
2. ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พันธ์ (Relative
Chi-square: 2 / dƒ)
3. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
(Goodness of Fit Index: GFI)
4. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:
CFI)
5. ดัชนีวดั ความเหมาะสมอิงเกณฑ์
(Normed Fit Index: NFI)
6. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของทัค
เกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI)
7. ดัชนีรากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root
Mean Square Error of
Approximation: RMSEA)
8. ดัชนีรากของกาลังสองเฉลีย่ ของส่วน
ที่เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square
Residual: SRMR)

ค่ าดัชนี เกณฑ์ การพิจารณา
334.98 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
(p>0.05)
2.67
2 / dƒ<3.00

ผลบ่ งชี ้
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี

0.92

GFI>0.90

เหมาะสมดี

0.97

CFI>0.90

เหมาะสมดี

0.96

NFI>0.90

เหมาะสมดี

0.97

TLI>0.90

เหมาะสมดี

0.061

RMSEA<0.08

เหมาะสมดี

0.045

SRMR<0.08

เหมาะสมดี

ที่มา: มุลเลอร์ (Mueller, 1996) ฮูและเบนท์เลอร์ (Hu & Bentler, 1999)

141
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 14 พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่หนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2 )
เท่ากับ 334.98 ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พันธ์ (Relative Chi-square: 2 / dƒ) มีคา่ เท่ากับ 2.67 ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีคา่ น้ อยกว่า 0.03 ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี (Goodness of
Fit Index: GFI) มีคา่ เท่ากับ 0.92 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีคา่ มากกว่า 0.90 ดัชนีวดั ระดับ
ความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีคา่ เท่ากับ 0.97 ผ่านเกณฑ์
การพิ จ ารณาว่าต้ องมีค่ามากกว่า 0.90 ดัช นี วัดความเหมาะสมอิงเกณฑ์ (Normed Fit Index:
NFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ผ่านเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาว่าต้ องมีค่ามากกว่า 0.90 ดัช นี วัดระดับ ความ
เหมาะสมของทัค เกอร์ ลิ ว วิ ส (Tucker-Lewis Index: TLI) มี ค่ า เท่ า กับ 0.97 ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
พิ จ ารณาว่าต้ องมีค่ามากกว่า 0.90 ดัช นี รากที่ สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.061 ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
พิ จ ารณาว่าต้ องมีค่าน้ อยกว่า 0.08 ดัช นี รากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรู ป คะแนน
มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มีคา่ เท่ากับ 0.045 ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาว่าต้ องมีคา่ น้ อยกว่า 0.08 จากค่าดัชนีตา่ งๆ ดังกล่าวนี ้ สามารถแปลผลและวิเคราะห์
ข้ อมูลได้ ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืนยันอัน ดับที่ห นึ่งของอัตลั กษณ์ แห่งตนของ
นัก ศึก ษาพยาบาลมีค วามสอดคล้ องกลมกลืน และเหมาะสมพอดีกับ ข้ อมูลเชิงประจัก ษ์ และ
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
ความเป็ นตัวของตัวเอง การรู้จกั ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษา
พยาบาลมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
3.3.2 โมเดลการวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนด้ วยการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยื นยั น
อันดับที่สอง
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบสอบถามอัตลักษณ์แห่งตนด้ วยการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง (Second-order confirmatory factor analysis)
โมเดลนี ้ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ประกอบความเป็ นตัวของตัวเอง (BO) 3 ตัวบ่งชี ้
2. องค์ประกอบการรู้จกั ตนเอง (SU) 4 ตัวบ่งชี ้ 3. องค์ประกอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EM) 3 ตัว
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บ่งชี ้ 4. องค์ประกอบการตังเป้
้ าหมายในชีวิต (GS) 4 ตัวบ่งชี ้ และ 5. องค์ประกอบสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล (IR) 4 ตัวบ่งชี ้ รวมตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
18 ตัวบ่งชี ้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
เชิ งเปรี ย บเที ย บ (CFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัช นี ทัก เกอร์ ลูอิส (TLI) เท่ากับ 0.97 ค่ารากที่ สองของ
ค่าเฉลี่ยกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.062 และดัชนีรากที่สองกาลังเฉลี่ย
(SRMR) เท่ากับ 0.050 ดังภาพประกอบ 8 และตาราง 15

ภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดอัตลักษณ์
แห่งตน
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตน
ตัวบ่ งชี ้

ความเป็ นตัวของตัวเอง (BO)
การรู้จกั ตนเอง (SU)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EM)
การตังเป้
้ าหมายในชีวิต (GS)
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (IR)

นา้ หนักองค์ ประกอบ

0.87

R2
0.77

0.90

0.80

0.83

0.69

0.83

0.68

0.64

0.41

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

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทัง้ 5
องค์ประกอบมีค่าใกล้ เคียงกัน มาก คือ อยู่ระหว่าง 0.64-0.90 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ร ะดับ
0.01 ทุกตัว โดยสามารถเรียงลาดับจากมากไปน้ อย ดังนี ้ การรู้จกั ตนเอง (0.90) ความเป็ นตัวของ
ตัวเอง (0.87) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (0.83) การตัง้ เป้ าหมายในชี วิต (0.83) และสัมพัน ธภาพ
ระหว่างบุคคล (0.64) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบอัตลักษณ์แห่งตน
ร้ อยละ 80, 77, 69, 68 และ 41 ตามลาดับ
สาหรับค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted: AVE)
ของแบบวัดอัต ลักษณ์ แห่งตน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.67 สาหรับ ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง
(Composite Reliability: CR) ของแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.91
อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ (Professional Identity) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องและการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถแบ่งอัตลักษณ์ทางวิชาชีพออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ
ความรู้ และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (Knowledge and professional skills) จิ ตอาสา (Servicemindedness) จิ ต บริ ก าร (Volunteer spirits) ระเบี ย บวินัย (Discipline) และคุณ ธรรมจริ ยธรรม
(Morality and virtues) รวมจานวนตัวบ่งชีท้ งั ้ หมด 30 ตัวบ่งชี ้ การวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้ อง
เตรี ยมเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณา
ได้ จากค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) โดยควรมีคา่ มากกว่า
0.5 ขึ ้นไป และดูคา่ Bartlett’s Test of Sphericity ต้ องมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงได้ ทาการตรวจสอบ
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ความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบวัดด้ วยวิธีก ารวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน สาหรั บ
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง สาหรับโมเดล
การวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพด้ วยโปรแกรม LISREL โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
3.3.3 โมเดลการวัด อัต ลั ก ษณ์ ทางวิชาชีพ ด้ วยการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง
ยืนยันอันดับที่หนึ่ง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี ้ในโมเดลการวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ จานวน 30
ตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.95 และมีคา่ Bartlett’s Test of Sphericity มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่า ตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ผลการวิเ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่งของตัวบ่ งชี ใ้ นโมเดลการวัดอัต
ลัก ษณ์ ท างวิช าชีพ พบว่า โมเดลยังไม่มีความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิ จ ารณาจาก
ค่าสถิ ติ ไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 966.04 ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.00 คือมี
นัยสาคัญทางสถิติ ค่าองศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 320 ค่าสถิติไค-สแควร์ สมั พันธ์ (2 / dƒ) เท่ากับ
3.01 ค่าดัช นี วัด ระดับความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทีย บ (CFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัช นี ทัก เกอร์ ลอู ิส
(TLI) เท่ากับ 0.94 ค่ารากที่ สองของค่าเฉลี่ย ก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ
0.074 และดัชนีรากที่สองกาลังเฉลี่ย (SRMR) เท่ากับ 0.068 แสดงว่า โมเดลการวัดอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ยงั ไม่มีความกลมกลืนกัน
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีใ้ นโมเดลการวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
พบว่า มีคา่ เป็ นบวกอยู่ระหว่าง 0.15-0.89 ทุกตัวบ่งชี ้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดตัวบ่งชี ้ที่มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบต่ากว่า 0.40 ออก (Hair et al., 2006) ซึ่งมีทงั ้ หมด 2 ตัวบ่งชี ้ แล้ วจึงทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใหม่อีกครัง้
พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี ้ในโมเดลการวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ จานวน 28 ตัว
บ่งชี ้ พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.95 และมีค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงว่า ตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ผลการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่งของตัวบ่ งชี ใ้ นโมเดลการวัดอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ ไคสแควร์ (2 ) เท่ากับ 837.79 ค่าองศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 380 ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พันธ์ (2 / dƒ)
เท่ากับ 2.20 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีทกั เกอร์ลู
อิส (TLI) เท่ากับ 0.98 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ
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0.052 และดัชนีรากที่สองกาลังเฉลี่ย (SRMR) เท่ากับ 0.059 แสดงว่า โมเดลการวัดอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีความกลมกลืนกัน
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัดอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพ
ตัวบ่ งชี ้
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
องค์ ประกอบความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ (KP)
PI1 ฉันมีความรู้ ในหลักการพยาบาล
PI2 ฉันสามารถสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้ป่วยได้
PI3 ฉันวัดสัญญาณชีพให้ แก่ผ้ ปู ่ วยได้
PI4 ฉันปฏิบตั ิการพยาบาลได้ ตามหลักการพยาบาล
PI5 ฉันบันทึกทางการพยาบาลได้
PI6 ฉันวางแผนทางการพยาบาลได้
องค์ ประกอบจิตอาสา(SM)
PI8 การได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยทาให้ ฉนั มีความสุข
PI9 ฉันยินดีที่จะทาเพื่อผู้ป่วย ถึงแม้ จะต้ องเสียประโยชน์ส่วนตัว
ไปบ้ าง
PI10 ฉันต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยมีความสุข และพ้ นจากความทุกข์
PI11 ฉันปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยด้ วยน ้าใจเอื ้ออาทร
PI12 เมื่อผู้ป่วยมีความสุข ฉันจะรู้ สกึ ยินดีไปด้ วย
องค์ ประกอบจิตบริ การ (VS)
PI13 ฉันเอาใจใส่ในการพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย
PI14 ฉันดูแลผู้ป่วยด้ วยความเข้ าอกเข้ าใจ
PI15 ฉันให้ การพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยด้ วยความกระตือรือล้ น
PI16 ฉันยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อผู้มารับบริการ
PI17 ฉันใช้ คาพูดและท่าทางกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม

นา้ หนักองค์ ประกอบ


R2

0.56
0.65
0.54
0.82
0.89
0.86

0.31
0.42
0.29
0.67
0.80
0.75

0.67
0.63

0.45
0.40

0.84
0.83
0.84

0.70
0.70
0.70

0.87
0.84
0.80
0.76
0.79

0.76
0.70
0.64
0.58
0.62
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ตาราง 16 (ต่อ)
ตัวบ่ งชี ้

นา้ หนักองค์ ประกอบ


การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
องค์ ประกอบระเบียบวินัย (DC)
PI19 ฉันปฏิบตั ิตามกฏระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
PI20 ฉันเข้ าเรียนตรงเวลา
PI21 ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยตามขั ้นตอน
PI22 ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยด้ วยความรอบคอบ
PI23 ฉันส่งงานตามที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลา
PI24 เมื่อฉันได้ รับคาแนะนาในการฝึกปฏิบตั ิงาน ฉันจะพยายาม
ทาอย่างเต็มความสามารถ แม้ ว่าฉันจะไม่ชอบรายวิชานั ้น
องค์ ประกอบคุณธรรมจริ ยธรรม (MV)
PI25 ฉันให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยความเสมอภาคและยุติธรรม
PI26 ฉันให้ การพยาบาลโดยตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุษย์
PI27 ฉันเคารพสิทธิ สว่ นตัวของผู้ป่วย
PI28 ฉันรักษาข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ นความลับ
PI29 ฉันประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพพยาบาล
PI30 ฉันให้ การพยาบาลโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

0.62
0.66
0.78
0.76
0.73
0.67

0.38
0.43
0.62
0.58
0.53
0.45

0.82
0.83

0.68
0.69

0.85
0.76
0.79
0.84

0.73
0.57
0.62
0.71

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

 มีคา่ มากกว่า .40 ขึ ้นไป

R2
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ภาพประกอบ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัดอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพ
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในตาราง 16 และภาพประกอบ 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 28 ตัวบ่งชี ้ มีคา่ เป็ นบวก มีขนาดตังแต่
้ 0.54-0.89 โดยในองค์ประกอบ
ที่ 1 ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัว
บ่งชี ้อยู่ระหว่าง 0.54-0.89 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัวบ่งชี ้ที่มีความสาคัญ
มากที่ สุด คื อ “ฉัน บัน ทึก ทางการพยาบาลได้ ” (PI5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ นา้ หนัก องค์ป ระกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.89 รองลงมาคือ “ฉันวางแผนทางการพยาบาลได้ ” (PI6) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 “ฉันปฏิบัติการพยาบาลได้ ตามหลักการพยาบาล”
(PI4) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 “ฉันสามารถสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ ” (PI2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.65
“ฉัน มีค วามรู้ ในหลักการพยาบาล” (PI1) โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์น า้ หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐาน
เท่ า กับ 0.56 และ “ฉัน วัด สัญ ญาณชี พ ให้ แก่ ผ้ ูป่ วยได้ ” (PI3) โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 ซึ่งตัวบ่งชี ้ดังกล่าวมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ คิดเป็ นร้ อยละ 80, 75, 67, 42, 31 และ 29 ตามลาดับ
ในองค์ประกอบที่ 2 จิตอาสา พบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
ตัว บ่ ง ชี อ้ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.63-0.84 และมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ทุ ก ตัว ซึ่ ง ตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ มี
ความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยมีความสุขและพ้ นจากความทุกข์” (PI10) โดยมีคา่
สัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 และ “เมื่อผู้ป่วยมีความสุข ฉันจะรู้สึก
ยินดีไปด้ วย” (PI12) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 รองลงมา
คือ “ฉัน ปฏิบัติ ต่อผู้ป่วยด้ วยนา้ ใจเอือ้ อาทร” (PI11) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ นา้ หนักองค์ป ระกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.83 “การได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยทาให้ ฉันมีความสุข ” (PI8) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และ “ฉันยินดีที่จะทาเพื่อผู้ป่วย ถึงแม้ จะต้ องเสีย
ประโยชน์ส่วนตัวไปบ้ าง” (PI9) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.63
โดยตัวบ่งชีด้ งั กล่าวมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบจิตอาสา คิดเป็ นร้ อยละ 70, 70, 70, 45
และ 40 ตามลาดับ
ในองค์ประกอบที่ 3 จิตบริ การ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของตัวบ่ งชี อ้ ยู่ระหว่าง 0.76-0.87 และมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ทุก ตัว ซึ่งตัวบ่ งชี ท้ ี่ มี
ความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันเอาใจใส่ในการพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย” (PI13) โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.87 รองลงมาคือ “ฉันดูแลผู้ป่วยด้ วยความเข้ าอกเข้ าใจ”
(PI14) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 “ฉันให้ การพยาบาลแก่
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ผู้ป่วยด้ วยความกระตือรือร้ น” (PI15) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ
0.80 “ฉัน ใช้ คาพูด และท่าทางกับผู้ป่วยและญาติอย่ างเหมาะสม” (PI17) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 และ “ฉันยิม้ แย้ มแจ่มใสต่อผู้มารับบริ การ” (PI16)
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 โดยตัวบ่งชี ้ดังกล่าวมีความแปร
ผันร่วมกับองค์ประกอบจิตบริการ คิดเป็ นร้ อยละ 76, 70, 64, 62 และ 58 ตามลาดับ
ในองค์ประกอบที่ 4 ระเบียบวินยั พบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของตัวบ่งชีอ้ ยู่ระหว่าง 0.62-0.78 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่งตัวบ่งชี ้ที่มี
ความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยตามขันตอน”
้
(PI21) โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์
นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ “ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยด้ วยความ
รอบคอบ” (PI22) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 “ฉันส่งงาน
ตามที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลา” (PI23) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ า กั บ 0.73 “เมื่ อ ฉั น ได้ รั บ ค าแนะน าในการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ฉั น จะพยายามท าอย่ า งเต็ม
ความสามารถ แม้ ว่าฉันจะไม่ชอบรายวิชานัน”
้ (PI24) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.67 “ฉันเข้ าเรียนตรงเวลา” (PI20) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.66 และ “ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด” (PI19) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 โดยตัวบ่งชี ้ดังกล่าวมีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบระเบียบวินยั คิดเป็ นร้ อยละ 62, 58, 53, 45, 43 และ 38 ตามลาดับ
ในองค์ ประกอบที่ 5 คุณ ธรรมจริ ย ธรรม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ นา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวบ่งชีอ้ ยู่ระหว่าง 0.76-0.85 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ทุกตัว ซึ่งตัว
บ่งชีท้ ี่มีความสาคัญมากที่สดุ คือ “ฉันเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ป่วย” (PI27) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 รองลงมาคือ “ฉัน ให้ ก ารพยาบาลโดยยึ ดมั่น ใน
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ” (PI30) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.84 “ฉันให้ การพยาบาลโดยตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (PI26) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 “ฉันให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยความเสมอ
ภาคและยุติธรรม” (PI25) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 “ฉัน
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องวิ ช าชี พ พยาบาล” (PI29) โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 และ “ฉันรักษาข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ นความลับ” (PI28) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 โดยตัวบ่งชีด้ งั กล่าวมีความแปรผัน
ร่วมกับองค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็ นร้ อยละ 73, 71, 69, 68, 62 และ 57 ตามลาดับ
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สาหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยของ
ความแปรปรวนที่สกัดได้ และความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตาราง 17
ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ ค่าเฉลีย่ ของความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) และความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (CR)
Latent Variables
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (KP)
จิตอาสา (SM)
จิตบริการ (VS)
ระเบียบวินยั (DC)
คุณธรรมจริยธรรม (MV)
AVE
CR

KP
SM
VS
1.00
0.44 1.00
0.52 0.73 1.00
0.62 0.51 0.60
0.49 0.65 0.74
0.47 0.58 0.66
0.86 0.87 0.91
AVE = Average Variance Extracted
CR = Composite Reliability

DC

MV

1.00
0.68
0.46
0.85

1.00
0.61
0.92

จากตาราง 17 เมื่ อ พิ จ ารณาค่า เฉลี่ ย ของความแปรปรวนที่ ถู ก สกั ด ได้ (Average
variance extracted: AVE) ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ ที่อธิบายได้
ด้ วยองค์ ป ระกอบ เมื่อเที ย บกับ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการวัด พบว่า มี 2
องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และองค์ประกอบระเบียบวินยั มีคา่
AVE เท่ากับ 0.47 และ 0.46 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.50 แสดงให้ เห็นว่า องค์ประกอบทัง้ 2
องค์ป ระกอบ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ น้อยกว่าร้ อยละ 50 ยกเว้ น
องค์ประกอบจิตอาสา องค์ประกอบจิตบริ การ และองค์ประกอบคุณธรรมจริ ยธรรม ที่มีค่าเฉลี่ย
ของความแปรปรวนที่ ถูก สกัด ได้ เท่ากับ 0.58, 0.66 และ 0.61 ตามลาดับ นั่น หมายความว่า
องค์ป ระกอบจิ ต อาสา องค์ ป ระกอบจิ ตบริ ก าร และองค์ป ระกอบคุณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ สูงถึงร้ อยละ 58, 66 และ 61 ตามลาดับ
สาหรับค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ทัง้ 5 องค์ประกอบ
พบว่า มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่ยอมรับได้ คือ 0.60 ทุกองค์ประกอบ
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สาหรับค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดล
การวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง
18
ตาราง 18 ค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ หนึ่งของโมเดลการ
วัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ดัชนีบ่งชีค้ วามเหมาะสมพอดี
1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2)
2. ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พันธ์ (Relative
Chi-square: 2 / dƒ)
3. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
(Goodness of Fit Index: GFI)
4. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:
CFI)
5. ดัชนีวดั ความเหมาะสมอิงเกณฑ์
(Normed Fit Index: NFI)
6. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของทัค
เกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI)
7. ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA)
8. ดัชนีรากของกาลังสองเฉลีย่ ของส่วนที่
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square
Residual: SRMR)

ค่ าดัชนี เกณฑ์ การพิจารณา
837.79 ไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
2.20
2 / dƒ<3.00

ผลบ่ งชี ้
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี

0.90

GFI>0.90

เหมาะสมดี

0.98

CFI>0.90

เหมาะสมดี

0.98

NFI>0.90

เหมาะสมดี

0.98

TLI>0.90

เหมาะสมดี

0.052

RMSEA<0.08

เหมาะสมดี

0.059

SRMR<0.08

เหมาะสมดี

ที่มา: มุลเลอร์ (Mueller, 1996) ฮูและเบนท์เลอร์ (Hu & Bentler, 1999)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 18 พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่หนึ่งของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square:
2 ) เท่ากับ 837.79 ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พันธ์ (Relative Chi-square: 2 / dƒ) มีคา่ เท่ากับ 2.20
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีคา่ น้ อยกว่า 0.03 ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี (Goodness
of Fit Index: GFI) มีคา่ เท่ากับ 0.90 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
ดัช นี วัด ระดับ ความเหมาะสมพอดีเชิ งเปรี ยบเทีย บ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ
0.98 ผ่า นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาว่า ต้ อ งมี ค่า มากกว่ า 0.90 ดัช นี วัด ความเหมาะสมอิ ง เกณฑ์
(Normed Fit Index: NFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ผ่านเกณฑ์ การพิ จารณาว่าต้ องมีค่ามากกว่า 0.90
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของทัคเกอร์ลิววิส (Tucker-Lewis Index: TLI) มีคา่ เท่ากับ 0.98 ผ่าน
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาว่า ต้ อ งมี ค่า มากกว่า 0.90 ดัช นี ร ากที่ สองของความคลาดเคลื่อ นในการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มี ค่า เท่ า กับ 0.052 ผ่า น
เกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีค่าน้ อยกว่า 0.08 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มี ค่า เท่ า กับ 0.059
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีค่าน้ อยกว่า 0.08 จากค่าดัชนีตา่ งๆ ดังกล่าวนี ้ สามารถแปลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลได้ ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของอัตลักษณ์
ทางวิช าชีพของนักศึกษาพยาบาลมีความสอดคล้ องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกับข้ อมูลเชิง
ประจัก ษ์ และองค์ ป ระกอบของอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชีพ ของนักศึก ษาพยาบาล ประกอบด้ วย 5
องค์ป ระกอบ ได้ แก่ ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ จิ ตอาสา จิ ตบริ ก าร ระเบี ย บวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรมและการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบวัด อัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษา
พยาบาลมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95
3.3.4 โมเดลการวัดอัตลั กษณ์ ทางวิชาชีพ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบสอบถามอัตลักษณ์ทางวิชาชีพด้ วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second-order confirmatory factor analysis)
โมเดลนี ้ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ประกอบความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (KP) 6 ตัว
บ่ ง ชี ้ 2. องค์ ป ระกอบจิ ต อาสา (SM) 5 ตัว บ่ ง ชี ้ 3. องค์ ป ระกอบจิ ต บริ ก าร (VS) 5 ตัว บ่ ง ชี ้ 4.
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องค์ประกอบระเบียบวินยั (DC) 6 ตัวบ่งชี ้ และ 5. องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรม (MV) 6 ตัวบ่งชี ้
รวมตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
28 ตัวบ่งชี ้
ผลการวิเ คราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน อันดับ ที่สองของโมเดลการวัดอัตลัก ษณ์ทาง
วิชาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีทกั เกอร์ลอู ิส (TLI) เท่ากับ 0.98 ค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.064 และดัชนีรากที่สองกาลังเฉลีย่
(SRMR) เท่ากับ 0.066 ดังภาพประกอบ 10 และตาราง 19
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ภาพประกอบ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพ
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพ
นา้ หนักองค์ ประกอบ

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
0.66
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (KP)
ตัวบ่ งชี ้

จิตอาสา (SM)
จิตบริการ (VS)
ระเบียบวินยั (DC)
คุณธรรมจริยธรรม (MV)

R2
0.44

0.82

0.68

0.91

0.83

0.80

0.65

0.89

0.80

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

เมื่อพิ จ ารณาค่าสัมประสิท ธิ์น า้ หนักองค์ประกอบของอัต ลัก ษณ์ ทางวิชาชีพจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของทัง้ 5 องค์ ป ระกอบมีค่าใกล้ เคีย งกัน คือ อยู่ระหว่าง 0.66-0.91 และมีนัย สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุก ตัว โดยสามารถเรี ย งล าดับ จากมากไปน้ อ ย ดังนี ้ จิ ตบริ ก าร (0.91) คุณ ธรรม
จริยธรรม (0.89) จิตอาสา (0.82) ระเบียบวินยั (0.80) และความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (0.66) ซึ่ง
แต่ละองค์ประกอบมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ ร้ อยละ 83, 80, 68,
65 และ 44
สาหรับค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted: AVE)
ของแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.68 และค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
(Composite Reliability: CR) ของแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.91
ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

156
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณ ภาพของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม เพื่ อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 การสรุ ป ทฤษฎีและเทคนิ คของโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 การพั ฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ ม เพื่ อพั ฒนาอัต
ลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจยั พัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยนาองค์ประกอบที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษา และทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และ
แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษา ผู้วิจยั ทาการพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาโดยโปรแกรมการให้
คาปรึ ก ษากลุ่ม ในแต่ละครัง้ ประกอบด้ วย วัตถุป ระสงค์ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคที่น ามาใช้
ขัน้ ตอนกระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีเทคนิคต่างๆ ของการให้ คาปรึ กษากลุ่มที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษามาใช้ ในแต่ละครัง้
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ใช้ เวลาดาเนินการกลุ่มจานวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ครัง้
จานวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ คาปรึกษาทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง ซึ่งโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนี ้
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันเริ
้ ่ มต้ น ขันด
้ าเนินการ และขันสรุ
้ ป ในขันเริ
้ ่ มต้ นผู้วิจัยจะสร้ าง
สัมพันธภาพโดยการพูด คุย ทักทาย ให้ สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความไว้ วางใจ และเปิ ดเผย
ตนเอง อันจะนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันอย่างลึกซึ ้งภายในกลุ่ม ขันด
้ าเนินการผู้วิจัยจะเริ่ม
ดาเนินการตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่กาหนดในแต่ละครัง้ โดยผู้วิจยั จะเอื ้ออานวยให้ สมาชิก ได้
สารวจตนเอง เห็นถึงความสาคัของการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในแต่ละ
ด้ าน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย และวางแผนในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน ขันสรุ
้ ปผู้วิจยั จะให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ได้ พูดคุยกันในกลุ่ม และ
สิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ เพื่อให้ สมาชิกได้ สรุปประเด็นสาคัญ
ในการพูดคุย ได้ จดั ระบบความคิดของตนเอง และได้ แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ร่วมกัน
จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและ
การพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล และแนวคิด ทฤษฎี จิ ต วิท ยาการให้
คาปรึ ก ษา ผู้วิจัย ผสมผสานทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาหลากหลายกลุ่มทฤษฎี เพื่ อน ามาพัฒนา
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คุณลักษณะหรื อองค์ประกอบย่อยของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ดังนี ้
1. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy)
เป็ น ทฤษฎีที่มีแนวความคิด ว่า มนุษย์ เป็ นผู้มีความสามารถและมีคณ
ุ ค่า มนุษ ย์ มีแ นวโน้ มที่จะ
พัฒนาตนเอง โดยพืน้ ฐานแล้ วมนุษย์เป็ นคนดีและน่าเชื่อถือ โดยผู้วิจัยนาเทคนิคจากทฤษฎีนีม้ า
ใช้ เป็ น เทคนิ ค พื น้ ฐานในการผสมผสานกับ เทคนิ ค จากทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ ก ษาอื่ น ในการให้
คาปรึกษากลุม่ แต่ละครัง้ และผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลางมาใช้
ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านการรู้จกั ตนเอง ความเป็ นตัวของตัวเอง และ
การพัฒนาอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชีพ ในองค์ป ระกอบด้ านจิตอาสา จิ ตบริ ก าร คุณ ธรรมจริ ย ธรรม
เทคนิคที่นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิคการถามโดยผู้วิจยั ใช้ คาถามปลายเปิ ดเป็ นส่วนใหญ่เพื่อให้ สมาชิก
ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง ได้ สารวจความคิดและความรู้สกึ ขณะที่สมาชิกพูดผู้วิจยั ใช้ เทคนิค
การฟังอย่างตังใจ
้ คือใส่ใจในสิ่งที่สมาชิกพูดทังเนื
้ ้อหา น ้าเสียง และภาษากายของสมาชิก เทคนิค
การทาให้ กระจ่าง โดยให้ สมาชิกขยายความเรื่ องราวเพิ่มเติมเพื่อให้ กระจ่างแจ้ งในเรื่ องราวและ
ความรู้สึกของสมาชิก เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข โดยผู้วิจัยเอื ้ออานวยให้ สมาชิก
ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ตดั สินความคิดของผู้อื่น เทคนิคการให้ กาลังใจ ผู้วิจยั ใช้ ภาษากายเพื่อให้
กาลังใจ โดยการพยักหน้ า ยิ ้มรับ และกล่าวสนับสนุนให้ กาลังใจสมาชิกและให้ สมาชิ กให้ กาลังใจ
ซึ่งกันและกัน เพื่อที่สมาชิกจะได้ มีกาลังใจที่จะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ เทคนิคการสรุ ป
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ได้ พดู คุยในแต่ละครัง้ เพื่อให้ สมาชิกตระหนักถึงสิ่งที่ได้ เรียนรู้ในแต่ละครัง้
และเพื่อให้ สมาชิกได้ รวบรวมความคิดและจัดระบบความคิดของตนเอง
2. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง (Reality Therapy) เป็ น
ทฤษฎีที่มีแนวความคิดว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดยเน้ นที่การกระทาที่ผ้ รู ับคาปรึกษาเลือก
ที่จะเปลี่ยนแปลง การกาหนดเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายโดยเป็ นการกระทาและความคิดใน
ปัจจุบนั ผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงมาใช้ ในการพัฒนาอัต
ลัก ษณ์ แห่งตน ในองค์ ป ระกอบด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การตัง้ เป้ าหมายในชี วิต และการ
พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย โดย
เทคนิ ค ที่ น ามาใช้ ได้ แก่ เทคนิ ค กระบวนการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม WDEP ประกอบด้ วย W
(Wants) ผู้วิจัยให้ สมาชิกได้ สารวจความต้ องการที่จะพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงตนเอง D (Doing
and Direction) ผู้วิจัยให้ สมาชิกอธิบายถึงการกระทาในปั จจุบันของตนเอง E (Self Evaluation)
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกประเมินตนเองถึงพฤติกรรมที่ดีและสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง
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เพื่อให้ สมาชิกพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็ นจริง และ P (Plan) ผู้วิจยั ให้ สมาชิกวางแผนสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยแผนนัน้ จะต้ องเฉพาะเจาะจง มีขนตอน
ั้
และสามารถทาได้ จ ริ ง
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคสร้ างพันธสัญญาว่าสมาชิกจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ สมาชิกมุ่งมัน่
และลงมือปฏิบตั ิตามแผนนัน้
3. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional
Analysis) เป็ นทฤษฎีทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับภาษา พฤติกรรม และการบาบัดแบบจัดระบบใน
การปฏิสมั พันธ์ ผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล มา
ใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยเทคนิคที่
นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ โดยผู้วิจยั อธิบายความรู้เรื่องโครงสร้ าง
บุคลิกภาพ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child) ลักษณะความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent)
ลักษณะความเป็ นผู้ใหญ่ (A: Adult) และให้ สมาชิกสารวจและวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพของ
ตนเองเพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจพฤติกรรมการแสดงออกของตน จากนัน้ ผู้วิจั ยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยผู้วิจยั ให้ ความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล 3 แบบ และให้ สมาชิก
แสดงบทบาทสมมติ ก ารสื่ อ สาร 3 แบบ คื อ การสื่ อ สารที่ ส อดคล้ อง (Complementary
Transaction) การสื่อสารที่ ขัด แย้ ง (Crossed Transaction) การสื่อสารแบบซ่ อนเร้ น (Ulterior
Transaction) เพื่ อให้ สมาชิกเข้ าใจรูปแบบของการสื่อสารทัง้ 3 แบบ และเพื่ อให้ สมาชิกรับรู้ถึง
ความรู้สึกของผู้พดู และผู้ฟังในการสื่อสารแต่ละแบบ ส่งเสริ มให้ สมาชิกมีการพัฒนาการสื่อสารที่
เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพแก่ผ้ อู ื่น
ระยะที่ 2 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ ม
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท าง
วิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาลที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ เสนอต่อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา ตรวจสอบและประเมินความชัดเจนของโปรแกรม
การให้ คาปรึกษา ด้ านความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ด้ านเนือ้ หาขันตอนกระบวนการ
้
และด้ าน
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคที่นามาใช้ พบว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 ขึ ้นไป โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนีจ้ ึงมีความ
เหมาะสมที่จะนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชี พของนัก ศึก ษา
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พยาบาล โดยผู้วิจัยได้ นามาปรับ ปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญเพื่อให้ โปรแกรมมี
ความสมบูรณ์มากขึ ้น จากนัน้ จึงนาโปรแกรมที่ทาการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จานวน 6 คน ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ ใช้ ในการศึกษาจริง
แต่มี ค วามใกล้ เ คี ย งกับ กลุ่มตัวอย่ างที่ จ ะศึก ษา โดยท าการทดลองกระบวนการของการให้
คาปรึกษากลุ่มทัง้ 12 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และเนื ้อหา ผู้วิจยั เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นัก ศึก ษาพยาบาล ก่ อนและหลังการเข้ าร่ ว มกลุ่ม ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลจากการทดลองใช้
โปรแกรมให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลโดยใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) เป็ น
ดังตาราง 20
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยการทดสอบวิลคอกซัน (The
Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test)
แบบวัด

ผลของการให้
คาปรึ กษา
(กลุ่มทดลอง)

Negative
Rank

Positive
Rank

Ties

Z

p

อัตลักษณ์แห่งตน

ก่อนทดลอง - หลังทดลอง

0

6

0

-2.207*

.027

อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ

ก่อนทดลอง - หลังทดลอง

0

6

0

-2.201*

.028

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลภายหลังเข้ าร่วมการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม พบว่า มีคะแนนจากแบบ
วัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่มอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 แสดงถึ ง แนวโน้ มว่า โปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะ
สามารถทาให้ นักศึกษาพยาบาลมีอัตลักษณ์ แห่งตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชีพเพิ่มขึ ้น จากนัน้
ผู้วิจัยนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มมาปรับปรุงแก้ ไขในด้ านภาษาที่ใช้ ให้ มีความเหมาะสม
มากขึ ้น และกระบวนการกลุม่ ให้ มีความกระชับตามเวลาที่กาหนด โดยทาการปรับปรุงแก้ ไขก่อน
นาไปใช้ จริง
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ระยะที่ 2 ตอนที่ 3 การสรุ ป ทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
โปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นัก ศึก ษาพยาบาล ใช้ เ วลาด าเนิน การกลุ่มจ านวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง สัป ดาห์ ละ 6 ครัง้
จานวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ คาปรึกษาทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง โดยมีรายละเอียดทฤษฎีและเทคนิค
ที่นามาใช้ ดังตาราง 21
ตาราง 21 สรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ครัง้ ที่
เรื่อง
1
ปฐมนิเทศ

วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อ ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ
ระหว่ า งผู้น ากลุ่ม กับ สมาชิ ก
กลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่ม
ให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ร้ ู จัก คุ้น เคย
กัน เกิ ด ความรู้ สึก มี ส่ว นร่ ว ม
และไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
2. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ม เข้ าใจ
วัต ถุป ระสงค์และความสาคัญ
ข อ ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ใ ห้
ค าปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒ นาอัต
ลัก ษณ์ แ ห่งตนและอัตลัก ษณ์
ท าง วิ ช า ชี พ ข อง นั ก ศึ ก ษ า
พยาบาล
3. เ พื่ อใ ห้ ส มา ชิ ก กลุ่ ม รั บ รู้
บทบาทและข้ อ ปฏิ บัติ ใ นการ
เ ข้ า ร่ ว ม ก ลุ่ ม ก า ร รั ก ษ า
ความลั บ กระบวนการและ
ระยะเวลาในการให้ คาปรึ ก ษา
กลุม่

ทฤษฎี/ เทคนิค
ทั ก ษ ะ เ บื ้อ ง ต้ น ใ น ก า ร ใ ห้
คาปรึกษา
- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เทคนิคการถาม
- เทคนิคการสรุป
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ตาราง 21 (ต่อ)
ครัง้ ที่
เรื่อง
2
การรู้จกั ตนเอง

3

ความเป็ นตัว
ของตัวเอง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจ
ตนเองและรู้ จักตนเองได้ อย่าง
ชัดเจน
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ รับรู้ตนเอง
ตามความเป็ นจริ งทัง้ ด้ านบวก
และด้ านลบ และสามาร ถ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง

1.เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจ
และพิ จ ารณาตนเองในด้ าน
ความเป็ นตัวของตัวเอง
2. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม มี ก าร
พัฒนาตนเองในด้ านความเป็ น
ตัวของตัวเอง

ทฤษฎี/ เทคนิค
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แ บ บ บุ ค ค ลเป็ นศู น ย์ กลาง
(Person-Centered Therapy)
- เทคนิคการถาม
- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อ ม รั บ โ ด ย
ปราศจากเงื่อนไข
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการให้ กาลังใจ
- เทคนิคการยืนยันทางบวก
- เทคนิคการสรุป
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แ บ บ บุ ค ค ลเป็ นศู น ย์ กลาง
(Person-Centered Therapy)
- เทคนิคการถาม
- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อ ม รั บ โ ด ย
ปราศจากเงื่อนไข
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการให้ กาลังใจ
- เทคนิคการสรุป
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ตาราง 21 (ต่อ)
ครัง้ ที่
เรื่อง
4
วุฒิภาวะทาง
อารมณ์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจ
และพิจารณาการแสดงอารมณ์
และพฤติกรรมของตนเอง
2.เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้
ประเมินตนเองและมีทักษะใน
ก า ร พั ฒ น า วุ ฒิ ภ า ว ะ ท า ง
อารมณ์ของตน

5

1. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจ
และเข้ า ใจถึ ง บุค ลิ ก ภาพของ
ตนเอง
2. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ม เข้ าใจ
รู ป แบบของการสื่ อ สารอย่ า ง
เหมาะสม

สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล

ทฤษฎี/ เทคนิค
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง
(Reality Therapy)
- เทคนิค WDEP
- เทคนิคการสะท้ อนความคิด
- เทคนิ ค การตรววจสอบการ
รับรู้
- เทคนิคการตังค
้ าถาม
- เทคนิคสร้ างพันธสัญญา
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แบบวิ เ คราะห์ สั ม พั น ธภาพ
ระหว่างบุคคล (Transactional
Analysis)
- เ ท ค นิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
โครงสร้ างบุคลิกภาพ
- เทคนิ คการวิ เ คราะห์ การ
สื่อสารระหว่างบุคคล
- เทคนิ คการแสดงบทบาท
สมมติ

163
ตาราง 21 (ต่อ)
ครัง้ ที่
6

เรื่อง
การ
ตังเป้
้ าหมาย
ในชีวิต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจ
ความต้ องการและตังเป้
้ าหมาย
ของตนเองอย่างชัดเจน
2. เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้
ประเมินตนเองและวางแผนเพื่อ
ไปสูเ่ ป้าหมายของตนเองได้

7

ความรู้และ
ทักษะทาง
วิชาชีพ

1.เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม เ ห็ น
ความส าคัญ ของความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ

ทฤษฎี/ เทคนิค
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง
(Reality Therapy)
- เทคนิค WDEP
- เทคนิคการสะท้ อนความคิด
- เทคนิ ค การตรววจสอบการ
รับรู้
- เทคนิคการตังค
้ าถาม
- เทคนิคสร้ างพันธสัญญา
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง
(Reality Therapy)
- เทคนิค WDEP
- เทคนิคการสะท้ อนความคิด
- เทคนิ ค การตรววจสอบการ
รับรู้
- เทคนิคการตังค
้ าถาม
- เทคนิคสร้ างพันธสัญญา
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ตาราง 21 (ต่อ)
ครั ง้ ที่

เรื่ อง

8

จิตอาสา

9

จิตบริการ

วัตถุประสงค์

1.เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม เ ห็ น
ความสาคัญของการมีจิตอาสา
ของนักศึกษาพยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทาง
ในการพัฒนาจิตอาสา

ทฤษฎี/ เทคนิค

ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แ บ บ บุ ค ค ลเป็ นศู น ย์ กลาง
(Person-Centered Therapy)
- เทคนิคการถาม
- เทคนิ ค การฟั งอย่ า งตั ง้ ใจ
(Active Listening)
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อ ม รั บ โ ด ย
ปราศจากเงื่อนไข
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการให้ กาลังใจ
- เทคนิคการสรุป
1.เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม เ ห็ น ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
ค ว า ม ส า คั ญ ข อง ก า ร มี จิ ต แ บ บ บุ ค ค ลเป็ นศู น ย์ กลาง
บริการของนักศึกษาพยาบาล (Person-Centered Therapy)
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทาง - เทคนิ คการแสดงบทบาท
ในการพัฒนาจิตบริการ
สมมติ
- เทคนิคการถาม
- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เ ท ค นิ ค ก า ร ย อ ม รั บ โ ด ย
ปราศจากเงื่อนไข
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการให้ กาลังใจ
- เทคนิคการสรุป
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ตาราง 21 (ต่อ)
ครัง้ ที่
เรื่อง
10 ระเบียบวินยั

11

คุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
1.เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม เ ห็ น
ความสาคัญของการมีระเบียบ
วินยั ของนักศึกษาพยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทาง
ในการพั ฒ นาการมี ร ะเบี ย บ
วินยั

1.เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม เ ห็ น
ความส าคั ญ ของคุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
พยาบาล
2.เพื่ อให้ สมาชิ ก มีแนวทางใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ทฤษฎี/ เทคนิค
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริง
(Reality Therapy)
- เทคนิค WDEP
- เทคนิ ค การใช้ อารมณ์ ขัน เทคนิคการสะท้ อนความคิด
- เทคนิคการตังค
้ าถาม
- เทคนิคการให้ ข้อเสนอแนะ
- เทคนิคสร้ างพันธสัญญา
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แ บ บ บุ ค ค ลเป็ นศู น ย์ กลาง
(Person-Centered Therapy)
- เทคนิคการถาม
- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เทคนิคการให้ ข้อมูล
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการให้ กาลังใจ
- เทคนิคการสรุป

166
ตาราง 21 (ต่อ)
ครัง้ ที่
เรื่อง
12 ปัจฉิมนิเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ สมาชิ กกลุ่ ม บอก
ความรู้สึกและประสบการณ์ใน
การเข้ า ร่ ว มการให้ คาปรึ ก ษา
กลุม่
2. เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้
ประเมินและสรุปสิ่งที่ตนเองได้
จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ใ ห้
คาปรึกษากลุม่ และแนวทางใน
การนาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตจริง
3. เ พื่ อป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ห้
ค าปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒ นาอัต
ลัก ษณ์ แ ห่งตนและอัตลัก ษณ์
ท าง วิ ช า ชี พ ข อง นั ก ศึ ก ษ า
พยาบาล

ทฤษฎี/ เทคนิค
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
แ บ บ บุ ค ค ลเป็ นศู น ย์ กลาง
(Person-Centered Therapy)
- เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
- เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ
- เทคนิคการถาม
- เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
- เทคนิคการให้ กาลังใจ
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ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทาง
วิชาชีพ ของนั กศึกษาพยาบาล ในระยะก่ อนการทดลองและหลั งการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้ รับโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่ม
ตอนที่ 1 การเปรี ยบเทีย บผลการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึก ษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ในระยะก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ และนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่
ส่ว นที่ 2 การเปรี ย บเที ย บอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาลภายในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ และภายในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้
รับการให้ คาปรึกษากลุม่ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ส่ว นที่ 3 การเปรี ย บเที ย บอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ระยะที่ 3 ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ค่าเฉลี่ ยอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและในรายองค์ ประกอบของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม และนักศึกษาพยาบาลกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้ รับ
การให้ คาปรึกษากลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยนักศึกษาพยาบาลจานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ผู้วิจัยนาคะแนนแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง มา
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังตาราง 22
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ใน
ภาพรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
องค์ ประกอบ/ กลุ่ม
1. ความเป็ นตัวของตัวเอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
2. การรู้จกั ตนเอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
4. การตั ้งเป้าหมายในชีวิต
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
อัตลักษณ์แห่งตนโดยรวม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

M

SD

M

SD

3.29
3.83

0.70
0.25

3.16
3.20

0.30
0.35

3.71
4.12

0.36
0.58

3.40
3.34

0.59
0.54

3.37
4.08

0.48
0.52

3.16
3.16

0.39
0.39

3.53
4.34

0.45
0.42

3.25
3.25

0.48
0.48

3.12
3.90

0.12
0.56

3.06
3.06

0.32
0.34

3.41
4.06

0.25
0.38

3.21
3.20

0.30
0.30

จากตาราง 22 พบว่า ค่าเฉลี่ย ของคะแนนอัตลัก ษณ์ แห่ง ตนในกลุ่มทดลองเพิ่ ม ขึน้
ภายหลังจากการทดลอง (3.41, 4.06) เมื่อเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย ของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตน
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทังสองกลุ
้
ม่ มีความใกล้ เคียงกัน
(3.41, 3.21) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย ของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม (4.06, 3.20)
เมื่อเปรี ยบเทียค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนรายองค์ประกอบของกลุม่ ทดลอง
พบว่า ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการ
ทดลอง (3.29, 3.83) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.29, 3.16) หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (3.83, 3.20)
ด้ านการรู้จกั ตนเอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการทดลอง
(3.71, 4.12) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการ
ทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.71, 3.40) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.12, 3.34)
ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการ
ทดลอง (3.37, 4.08) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.37, 3.16) หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.08, 3.16)
ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชีวิต ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุม่ ทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการ
ทดลอง (3.53, 4.34) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.53, 3.25) หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.34, 3.25)
ด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุม่ ทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจาก
การทดลอง (3.41, 4.06) เมื่อเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย ของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทังสองกลุ
้
ม่ มีความใกล้ เคียงกัน (3.12, 3.06) หลังการทดลอง
กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.06, 3.06)
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ในภาพรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
องค์ ประกอบ/ กลุ่ม
1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
2. จิตอาสา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
3. จิตบริการ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
4. ระเบียบวินยั
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
5. คุณธรรมจริยธรรม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพโดยรวม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

M

SD

M

SD

3.18
4.04

0.44
0.64

3.25
3.33

0.28
0.23

3.72
4.52

0.51
0.41

3.25
3.37

0.36
0.29

3.62
4.50

0.39
0.26

3.42
3.37

0.42
0.32

3.50
4.29

0.35
0.49

3.52
3.50

0.39
0.37

3.29
4.70

0.33
0.31

3.54
3.54

0.34
0.34

3.45
4.40

0.16
0.34

3.40
3.42

0.26
0.25

จากตาราง 23 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้น
ภายหลังจากการทดลอง (3.45, 4.40) เมื่อเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย ของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตน
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทังสองกลุ
้
ม่ มีความใกล้ เคียงกัน
(3.45, 3.40) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย ของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม (4.40, 3.42)
เมื่อเปรี ยบเทียค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนรายองค์ประกอบของกลุม่ ทดลอง
พบว่า ด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจาก
การทดลอง (3.18, 4.04) เมื่อเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ย ของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุม ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทังสองกลุ
้
ม่ มีความใกล้ เคียงกัน (3.18, 3.25) หลังการทดลอง
กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.04, 3.33)
ด้ านจิตอาสา ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุม่ ทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการทดลอง (3.72,
4.52) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.72, 3.25) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.52, 3.37)
ด้ านจิตบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุม่ ทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการทดลอง (3.62,
4.50) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.62, 3.42) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.50, 3.37)
ด้ านระเบียบวินัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้นภายหลังจากการทดลอง
(3.50, 4.29) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการ
ทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.50, 3.52) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.29, 3.50)
ด้ านคุณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่าเฉลี่ย ของคะแนนในกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ ภายหลังจากการ
ทดลอง (3.29, 4.70) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของทัง้ สองกลุ่มมีความใกล้ เคียงกัน (3.29, 3.54) หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนมากกว่ากลุม่ ควบคุม (4.70, 3.54)
ระยะที่ 3 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลภายในกลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม และภายในกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม ก่ อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ผู้วิจัยนาคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลในภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบของกลุม่ ควบคุมและกลุ่มทดลอง ทังก่
้ อนการทดลอง
และหลังการทดลองมาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการ
วิเคราะห์ข้อมูล และพบว่าการแจกแจงของคะแนนรวมอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนัก ศึก ษาพยาบาลมีก ารแจกแจงไม่เ ป็ น โค้ งปกติ ผู้วิจัย จึงเลือกใช้ สถิ ติน อนพาราเมตริ ก
(Nonparametric) ในการทดสอบ โดยผู้วิจัยใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matchedpairs Signed-rank Test)
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ตาราง 24 เปรียบเทียบคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ก่อน
การทดลอง และหลังการทดลอง
องค์ ประกอบ

ผลของการให้
คาปรึ กษา
(กลุ่มทดลอง)

Negative
Rank

Positive
Rank

Ties

Z

p

1. ความเ ป็ น ตั ว ข อ ง

ก่อนทดลอง - หลัง

1

6

1

-2.047*

.041

2

5

1

-1.620

.105

0

7

1

-2.414*

.016

1

7

0

-2.395*

.017

0

7

1

-2.371*

.018

0

8

0

-2.524*

.012

ตัวเอง
2. การรู้จกั ตนเอง

ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

4. การตั ง้ เป้ า หมายใน
ชีวิต
5. สัม พัน ธภาพระหว่ า ง
บุคคล
อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ต น
โดยรวม

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

*p < 0.05
การเปรี ยบเทียบคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง พบว่า
คะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองโดยรวม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (Z = -2.524, p = .012)
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง (Z = -2.047, p = .041) ด้ าน
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Z = -2.414, p = .016) ด้ านการตัง้ เป้ าหมายในชี วิต (Z = -2.395, p =
.017) และด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Z = -2.371, p = .018) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านการรู้จกั ตนเอง (Z = -1.620, p = .105) ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 25 เปรียบเทียบคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
องค์ ประกอบ

ผลของการให้
คาปรึ กษา
(กลุ่มควบคุม)

Negative
Rank

Positive
Rank

Ties

Z

p

1. ความเ ป็ น ตั ว ข อ ง

ก่อนทดลอง - หลัง

0

1

7

-1.000

.317

2

1

5

-.816

.414

0

0

8

.000

1.000

0

0

8

.000

1.000

1

1

6

.000

1.000

1

1

6

-447

.655

ตัวเอง
2. การรู้จกั ตนเอง

ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

4. การตั ง้ เป้ า หมายใน
ชีวิต
5. สัม พัน ธภาพระหว่ า ง
บุคคล
อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ต น
โดยรวม

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

*p < 0.05
การเปรี ยบเทียบคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนภายในกลุ่มของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง พบว่า
คะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมโดยรวม ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
กลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 26 เปรียบเทียบคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ทดลองที่ได้ รับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
องค์ ประกอบ

ผลของการให้
คาปรึ กษา
(กลุ่มทดลอง)

Negative
Rank

Positive
Rank

Ties

Z

p

1. ความรู้ และทักษะทาง

ก่อนทดลอง - หลัง

0

8

0

-2.524*

.012

0

6

2

-2.207*

.027

0

8

0

-2.536*

.011

0

7

1

-2.371*

.018

0

8

0

-2.536*

.011

0

8

0

-2.521*

.012

วิชาชีพ
2. จิตอาสา

ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

3. จิตบริการ

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

4. ระเบียบวินยั

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

5. คุณธรรมจริยธรรม

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

อั ต ลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ
โดยรวม

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

*p < 0.05
การเปรี ย บเที ย บคะแนนอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง ก่ อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง พบว่า
คะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองโดยรวม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (Z = -2.521, p = .012)
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (Z = -2.524, p = .012)
ด้ านจิตอาสา (Z = -2.207, p = .027) ด้ านจิตบริการ (Z = -2.536, p = .011) ด้ านระเบียบวินัย
(Z = -2.371, p = .018) และด้ านคุณธรรมจริยธรรม (Z = -2.536, p = .011) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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ตาราง 27 เปรียบเทียบคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
องค์ ประกอบ

ผลของการให้
คาปรึ กษา
(กลุ่มควบคุม)

Negative
Rank

Positive
Rank

Ties

Z

p

1. ความรู้ และทักษะทาง

ก่อนทดลอง - หลัง

0

2

6

-1.414

.157

1

4

3

-1.518

.129

3

1

4

-1.000

.317

3

2

3

-.447

.655

1

1

6

.000

1.000

1

5

2

-1.276

.202

วิชาชีพ
2. จิตอาสา

ทดลอง
ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

3. จิตบริการ

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

4. ระเบียบวินยั

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

5. คุณธรรมจริยธรรม

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

อั ต ลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ
โดยรวม

ก่อนทดลอง - หลัง
ทดลอง

*p < 0.05
การเปรี ย บเที ย บคะแนนอัตลัก ษณ์ท างวิช าชีพภายในกลุ่มของกลุ่มควบคุม ก่ อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง พบว่า
คะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมโดยรวม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
กลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
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ระยะที่ 3 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลระหว่ างกลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มกับกลุ่มควบคุมที่
ไม่ ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม ก่ อนการทดลอง และหลังการทดลอง
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ทัง้ ในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยใช้ การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann
Whitney U Test)
ตาราง 28 เปรียบเทียบคะแนนรวมอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
องค์ ประกอบ

ระยะ

1. ความเป็ นตั ว ของ ก่อนการ
ตัวเอง
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
2. การรู้จกั ตนเอง
ก่อนการ
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
3. วุ ฒิ ภ า ว ะ ท า ง ก่อนการ
อารมณ์
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
4. การตั ้งเป้าหมายใน ก่อนการ
ชีวิต
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง

กลุ่ม

Mean
Rank

Sum Mannof Whitney
Rank
U

Z

p

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

9.00
8.00
11.94
5.06
9.81
7.19
11.25
5.75
9.50
7.50
11.88
5.13
9.56
7.44
12.38
4.63

72.00
64.00
95.50
40.50
78.50
57.50
90.00
46.00
76.00
60.00
95.00
41.00
76.50
59.50
99.00
37.00

28.000

-.453

.721

4.500

-3.025**

.002

21.500

-1.138

.279

10.00

-2.342*

.021

24.000

-.859

.442

5.00

-2.878**

.003

23.500

-.907

.382

1.000

-3.280**

.001
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ตาราง 28 (ต่อ)
องค์ ประกอบ

ระยะ

5. สั ม พั น ธ ภ า พ ก่อนการ
ระหว่างบุคคล
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ต น ก่อนการ
โดยรวม
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง

กลุ่ม

Mean
Rank

Sum Mannof Whitney
Rank
U

Z

p

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

8.75
8.25
11.38
5.13
10.19
6.81
12.50
4.50

70.00
66.00
95.00
41.00
81.50
54.50
100.00
36.00

30.000

-.226

.878

5.000

-2.859**

.003

18.500

-1.432

.161

.000

-3.366**

.001

*p < 0.05, **p < 0.01
จากตาราง พบว่ า อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ได้ ผลดังนี ้
ก่อนการทดลองพบว่า อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบคะแนน
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง พบว่า อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีค วามแตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 (Z = -3.366, p =
.001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง (Z = -3.025, p =
.002) ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Z = -2.878, p = .003) ด้ านการตัง้ เป้ าหมายในชี วิต (Z = 3.280, p = .001) และสัมพัน ธภาพระหว่างบุคคล (Z = -2.859, p = .003) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และด้ านการรู้จกั ตนเอง (Z = -2.342, p = .021) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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ตาราง 29 เปรียบเทียบคะแนนรวมอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมและ
รายองค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
องค์ ประกอบ

ระยะ

1. ความรู้ และทั กษะ ก่อนการ
ทางวิชาชีพ
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
2. จิตอาสา
ก่อนการ
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
3. จิตบริการ
ก่อนการ
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
4. ระเบียบวินยั
ก่อนการ
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
5. คุณธรรมจริยธรรม ก่อนการ
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง
อัตลักษณ์ ทางวิช าชี พ ก่อนการ
โดยรวม
ทดลอง
หลังการ
ทดลอง

กลุ่ม

Mean
Rank

Sum Mannof Whitney
Rank
U

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

7.44
9.56
11.38
5.63
10.56
6.44
12.50
4.50
9.75
7.25
12.50
4.50
8.38
8.63
11.81
5.19
10.19
6.81
12.50
4.50
8.63
8.38
12.50
4.50

59.50
76.50
91.00
45.00
84.50
51.50
100.00
36.00
78.00
58.00
100.00
36.00
67.00
69.00
94.50
41.50
81.50
54.50
100.00
36.00
69.00
67.00
100.00
36.00

*p < 0.05, **p < 0.01

Z

p

23.500

-1.796

.382

9.000

-2.439*

.015

15.500

-1.796

.083

.000

-3.391**

.001

22.000

-1.071

.328

.000

-3.396**

.001

31.000

-.106

.161

5.500

-2.802**

.003

18.500

-1.445

.161

.000

-3.383**

.001

31.000

-.106

.959

.000

-3.366**

.001
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จากตาราง พบว่า อัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาลในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ได้ ผลดังนี ้
ก่ อนการทดลองพบว่า อัตลัก ษณ์ ท างวิชาชี พของนัก ศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบ
คะแนนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง พบว่า อัตลัก ษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (Z = -3.366,
p = .001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้ านจิตอาสา (Z = -3.391, p = .001) ด้ าน
จิ ต บริ ก าร (Z = -3.396, p = .001) ด้ านระเบี ย บวิ นั ย (Z = -2.802, p = .003) ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม (Z = -3.383, p = .001) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ
ด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (Z = -2.439, p = .015) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาเรื่ อง การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึก ษาพยาบาล
ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่
สมมติฐานในการวิจัย
1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หลังการทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพสูงขึ ้นกว่าก่อนทดลอง
2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ หลังการทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพสูงกว่านักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี
มหาวิ ท ยาลัย เอกชนในจั งหวัด กรุ งเทพและปริ มณฑล จ านวน 5 คน และ อาจารย์ พยาบาล
พยาบาลวิช าชี พ จ านวน 5 คน น าข้ อมูลที่ ได้ จ ากการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึก มาสรุ ป วิเ คราะห์ เพื่ อ
ตรวจสอบองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
และนาผลที่ได้ ไปสร้ างแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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และน าไปเก็ บ รวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างนัก ศึก ษาพยาบาลมหาวิท ยาลัย เอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จานวน 450 คน ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผู้วิจยั นาองค์ประกอบที่ได้ จากการศึกษาระยะที่
1 มาเป็ นกรอบแนวคิดในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษา โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ประกอบด้ วย แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคที่ นามาใช้ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการให้ คาปรึ กษา ที่
สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษาในแต่ละครัง้ ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาโดยนาร่างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน นามาหาค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลื อ กข้ อ ที่ มี ค่าดัช นี
ความสอดคล้ องมากกว่า 0.50 จากนัน้ ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ
น าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มที่ ป รับ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นัก ศึก ษา
พยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยทาการทดลองทุกกระบวนการ
ของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขัน้ ตอน และเนื อ้ หา
จากนันน
้ าข้ อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง
ระยะที่ 3 ผู้วิจัยเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ด้ วยการใช้ แบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 1 ผู้วิจยั
ใช้ ก ารวิจัย กึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Designs) รู ป แบบ Non-Randomized Control Group Pretest Posttest Design (อรพิ น ทร์ ชูช ม, 2552) เพื่ อ ศึก ษาผลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดย
ใช้ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เปรี ยบเทียบในระยะก่อนการทดลอง
และระยะหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1
กลุ่ ม ผู้ให้ ข้อมู ล เพื่อใช้ ในการค้ นหาคุณ ลั กษณะของอัตลั กษณ์ แห่ งตนและอัต
ลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดกรุงเทพ
และปริ มณฑล จานวน 5 คน และ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ จานวน 5 คน ที่เป็ นผู้ที่มี
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คุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลได้
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ใช้ ในการพั ฒ นาแบบวัด อัต ลั ก ษณ์ แห่ งตนและอัต ลั ก ษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองใช้ (Try Out) แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล คือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จานวน
100 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) คือ นักศึกษาพยาบาล
มหาวิท ยาลัย เอกชนในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล ชัน้ ปี ที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 3 และชัน้ ปี ที่ 4 รวม 2 แห่ง
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จานวน 450 คน
ระยะที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง ได้ แก่
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 16 คน
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ระยะที่ 1 ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึก ษาลักษณะของอัต ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีดงั นี ้
อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 1. ความเป็ นตัวของตัวเอง 2. การรู้จกั ตนเอง 3.
วุฒิภาวะทางอารมณ์ 4. การตังเป้
้ าหมายในชีวิต 5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 2. จิตอาสา
3. จิตบริการ 4. ระเบียบวินยั 5. คุณธรรมจริยธรรม
ระยะที่ 3 ตัวแปรที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของ
นักศึกษาพยาบาล
1. ตัวแปรจัดกระทา คือ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
2. ตัวแปรตาม คือ - อัตลักษณ์แห่งตน
- อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบ และการ
พัฒนาของอัต ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 2 คื อ การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อ พัฒนาอัตลัก ษณ์ ท าง
วิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล และแบบวัดอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาล
ระยะที่ 3 คื อ โปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์ ทางวิช าชี พของ
นักศึกษาพยาบาล และแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
การดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
1. ค้ นหาคุณลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และใช้ วิธีเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนใน
จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลที่มีคณ
ุ ลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี จานวน 5 คน และ อาจารย์
พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ จานวน 5 คน เพื่อหาความหมาย องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องสร้ าง
กรอบการสัมภาษณ์ เบือ้ งต้ น และน าข้ อมูลที่ ได้ มาสรุ ป วิเ คราะห์ เพื่ อตรวจสอบองค์ป ระกอบ
ของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และนาผลที่ได้ ไปสร้ าง
แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. นาข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 2 มาพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิช าชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั เชิงคุณภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
โดยเสนอต่อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น หาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (The Index of Item Objective
Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องกับเนื ้อหา จากนันน
้ าแบบวัดไปทดลองใช้ (Try
Out) กับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน หาค่าความ
เชื่ อมั่น โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ของครอนบาค 4. เก็ บ รวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างนักศึกษา
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พยาบาลมหาวิท ยาลัย เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จ านวน 450 คน ท าการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพ
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา
การให้ คาปรึกษาที่นามาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพ
2. ผู้วิจัยสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม โดยนาองค์ประกอบที่ได้ จากการศึก ษา
ระยะที่ 1 มาเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการสร้ างโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษา โดยโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่ม ประกอบด้ วย แนวคิด วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการให้ คาปรึกษา ที่สอดคล้ องกับ
จุดมุง่ หมายของการปรึกษาในแต่ละครัง้
3. นาร่างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่สร้ างขึ ้น เสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา ในส่ว นของแนวคิ ด ทฤษฎี เทคนิ ค วัต ถุป ระสงค์ และ
กระบวนการกลุม่ ที่นามาใช้ จากนันผู
้ ้ วิจยั นามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. น าโปรแกรมการให้ ค าปรึ กษากลุ่มที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยทาการทดลองทุก
กระบวนการของการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และ
เนื ้อหา จากนันน
้ าข้ อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ทด ล อง (Quasi – Experimental Designs) รู ป แ บ บ NonRandomized Control - Group Pretest Posttest Design โดยการใช้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 16 คน
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 8 คน และกลุม่ ควบคุม 8 คน
1. ก่ อนการทดลอง ผู้วิจัย ดาเนิ น การวัดอัตลัก ษณ์แห่งตนและอัตลัก ษณ์ท างวิชาชีพ
นักศึกษาพยาบาลในกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Pretest) โดยใช้ แบบวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่พฒ
ั นาขึ ้นในระยะที่ 2 เพื่อเป็ น
ข้ อมูลก่อนการทดลอง
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2. หลังการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Posttest) โดยใช้ แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเช่นเดียวกับก่อนการทดลอง เพื่อเป็ นข้ อมูลหลัง
การทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและข้ อมูลเชิง
คุณภาพด้ วยค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ของครอนบาค ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้ วย
โปรแกรม LISREL และเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ก่อน
การทดลอง และหลังการทดลอง ผู้วิจัยใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-pairs
Signed-rank Test) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test)
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล
ความหมาย ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบของอั ต ลั ก ษณ์ แห่ ง ตนของนั ก ศึก ษา
พยาบาล
อัต ลัก ษณ์ แห่งตนของนัก ศึก ษาพยาบาล หมายถึ ง ลัก ษณะเฉพาะที่ ดีของนัก ศึก ษา
พยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเป็ นตัวของตัวเอง รู้จักเข้ าใจและยอมรับตนเอง
มี เ ป้ า หมายในการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถควบคุม อารมณ์ และสร้ างสัม พั น ธภาพกั บ ผู้อื่ น
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความมัน่ ใจในตนเอง เชื่อมัน่ ใน
ความคิดความรู้สกึ ของตนเองโดยไม่หวัน่ ไหวไปกับสิ่งรอบข้ าง กล้ าคิด กล้ าแสดงความคิดเห็น มี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา
2. การรู้ จัก ตนเอง เป็ น การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลรับ รู้ ตนเองเกี่ย วกับ ลักษณะนิสัย และ
คุณสมบัติของตนทังด้
้ านบวกและด้ านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ งและยอมรับได้ แม้ วา่
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ตนจะมีจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อตนและนามาแก้ ไขปรังปรุง
ตนเอง
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลตระหนัก รู้ ในอารมณ์ ของ
ตนเอง รู้จกั จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
สามารถผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้ กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลเพื่อหาข้ อสรุปหรือแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสม
4. การตัง้ เป้ าหมายในชี วิต หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลรับ รู้ ถึ งสิ่ งที่ ตนเองให้
ความสาคัญและปรารถนาจะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการปฏิบตั ิเป็ นขันตอนอย่
้
างชัดเจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นด้ วยความเป็ นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ไม่ค้ นุ เคย มีการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
ความหมาย ลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ ของนัก ศึก ษา
พยาบาล
อัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชีพของนัก ศึก ษาพยาบาล หมายถึ ง ลัก ษณะเฉพาะของนักศึกษา
พยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ให้ การบริ การด้ วยใจ มีความ
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ที่ถกู ต้ องใน
หลัก ทฤษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ องตาม
มาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล
2. จิตอาสา หมายถึง การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคมอย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นอย่างมีนา้ ใจเอือ้
อาทรด้ วยความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ มีความสุขพ้ น จาก
ความทุกข์
3. จิตบริการ หมายถึง การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเข้ าอกเข้ าใจ เอาใจใส่ในการดูแล
ผู้ป่วย มีความกระตือรื อล้ นในการให้ บ ริ การ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ คาพูดและภาษา
ท่าทางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความพึงพอใจและไว้ วางใจ
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4. ระเบี ย บวิ นัย หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ง มั่น ตัง้ ใจ
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่ คง
หนักแน่นไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ
5. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความซื่อสัตย์ ให้ การดูแลผู้ป่วย
ด้ วยความเสมอภาคยุติ ธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิช าชี พซึ่งเป็ น บรรทัดฐานของวิ ช าชี พ
พยาบาล การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ
2. การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ของแบบวั ด อั ต ลั ก ษณ์ แห่ ง ตนและอั ต ลั ก ษณ์ ทางวิช าชี พ ของ
นักศึกษาพยาบาล
แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและแบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ โดยแบบ
วัดอัตลักษ์ แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 18 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.82 และแบบวัดอัตลักษ์ ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 28 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95
2.1 อัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่ ง พบว่า อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนของ
นักศึกษาพยาบาลมี 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง การรู้จักตนเอง วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยมีความสอดคล้ องกลมกลืน
และเหมาะสมพอดี กับ ข้ อมูลเชิ งประจัก ษ์ (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 า สั ม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 18 ตัวบ่งชี ้ มีคา่ เป็ นบวก มีขนาดตังแต่
้ 0.50-0.85 และมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ทุก ตัว และผลการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงโครงสร้ างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองพบว่า โมเดลการวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลมี
ความสอดคล้ องกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ (CFI = 0.97, TLI = 0.97, RMSEA= 0.062, SRMR =
0.050, AVE = 0.67, CR = 0.91) ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานของทั ง้ 5
องค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.64-0.90 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว
2.2 อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่หนึ่งพบว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชี พของ
นัก ศึก ษาพยาบาลมี 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ ความรู้ และทัก ษะทางวิชาชีพ จิ ตอาสา จิ ตบริ การ
ระเบียบวินยั คุณธรรมจริ ยธรรม โดยมีความสอดคล้ องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกับข้ อมูลเชิง
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ประจั ก ษ์ (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) โดยค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 28 ตัว
บ่งชี ้ มีค่าเป็ นบวก มีขนาดตังแต่
้ 0.54-0.89 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว และผล
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
พบว่า โมเดลการวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ (CFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSEA= 0.064, SRMR = 0.066, AVE = 0.68, CR = 0.91)
ค่าสัมประสิทธิ์น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทัง้ 5 องค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.66-0.91 และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว
จากการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล สรุปได้ ว่าโมเดลอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท าง
วิชาชีพสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบได้ รับการตรวจสอบแล้ วว่าสามารถวัดอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
3. การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลั กษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ ความเป็ น ตัวของตัวเอง การรู้ จัก ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตัง้ เป้ าหมายในชีวิต
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 5
องค์ป ระกอบ ได้ แก่ ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ จิ ตอาสา จิ ตบริ ก าร ระเบี ย บวินัย คุณ ธรรม
จริ ยธรรม โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนี ้ใช้ เวลาดาเนินการกลุ่มจานวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1
ชั่ ว โมง สัป ดาห์ ล ะ 6 ครั ง้ จ านวน 2 สัป ดาห์ รวมเวลาการให้ ค าปรึ ก ษาทั ง้ สิ น้ 12 ชั่ ว โมง
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันเริ
้ ่มต้ น ขันด
้ าเนินการ และขันสรุ
้ ป ซึ่งผู้วิจยั ผสมผสานทฤษฎีการ
ให้ คาปรึกษาหลากหลายกลุม่ ทฤษฎี เพื่อนามาพัฒนาคุณลักษณะหรื อองค์ประกอบย่อยของอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่
แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) โดยนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ตน ในองค์ประกอบด้ านการรู้จักตนเอง ความเป็ นตัวของตัวเอง และการพัฒนาอัตลักษณ์ ท าง
วิชาชีพในองค์ประกอบด้ านจิตอาสา จิตบริการ คุณธรรมจริยธรรม เทคนิคที่นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิค
การถาม เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข เทคนิคการให้ กาลังใจ
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และเทคนิ ค การสรุ ป ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แนวคิ ด พิ จ ารณาความเป็ น จริ ง ( Reality
Therapy) โดยนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์
การตัง้ เป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ป ระกอบด้ านความรู้และ
ทัก ษะทางวิช าชี พ ระเบี ย บวินัย โดยเทคนิ คที่ น ามาใช้ ได้ แก่ เทคนิ ค WDEP ประกอบด้ วย W
(Wants) การสารวจความต้ องการของตน D (Doing and Direction) การอธิบายกระทาในปัจจุบนั
ของตนเอง E (Self Evaluation) การประเมิน พฤติก รรมของตนเอง และ P (Plan) การวางแผน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่าง
บุคคล (Transactional Analysis) โดยนามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน ในองค์ประกอบ
ด้ านสัมพัน ธภาพระหว่างบุค คล โดยเทคนิ คที่ น ามาใช้ ได้ แก่ เทคนิ คการวิเ คราะห์ โครงสร้ าง
บุคลิกภาพ และเทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลได้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื อ้ หา ด้ านความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ด้ านเนื ้อหาขันตอนกระบวนการ
้
และด้ านแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคที่นามาใช้ พบว่า
โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ พัฒ นาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของ
นัก ศึก ษาพยาบาล มี ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
มากกว่า 0.50 ขึ ้นไป โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนีจ้ ึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ ใ นการ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
4. การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
การเปรี ย บเที ย บอั ต ลั ก ษณ์ แห่ ง ตนและอั ต ลั ก ษณ์ ทางวิช าชี พ ของนั ก ศึก ษา
พยาบาล ในระยะก่ อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรม
การให้ คาปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ใน
ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ผู้วิจัยใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (The
Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) และ การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann Whitney
U Test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลักษณ์แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลอง โดยคะแนนอัตลักษณ์
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แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ ทดลองในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนด้ านการรู้จักตนเองของ
กลุม่ ทดลองในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
2. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลักษณ์ ทางวิชาชีพโดยรวมและรายองค์ประกอบที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลอง โดยคะแนนอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05
3. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลักษณ์แห่งตนโดยรวมและรายองค์ประกอบที่สงู กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ โดยระยะหลังการทดลองคะแนนอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม
และรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05
4. นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีคะแนนอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพโดยรวมและรายองค์ประกอบที่สงู กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม โดยระยะหลังการทดลองคะแนนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
โดยรวมและรายองค์ ป ระกอบของกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม มีค วามแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05
กล่าวโดยสรุ ป โปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่ อพัฒนาอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีผลทาให้ อตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลสูงขึ ้น สอดคล้ องกับ สมมติฐานในการวิจัย ข้ อที่ 1 คือ นักศึกษาพยาบาล
กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพ หลังการทดลองมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสูงขึ ้นกว่าก่อนทดลอง และ
สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้ อที่ 2 คือ นักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชีพ หลังการทดลองมีอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสูงกว่านักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
การให้ คาปรึกษากลุม่
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ลักษณะและองค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล
อั ต ลั ก ษณ์ แห่ ง ตนของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล เป็ น ลัก ษณะเฉพาะที่ ดีข องนัก ศึก ษา
พยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเป็ นตัวของตัวเอง รู้จักเข้ าใจและยอมรับตนเอง
มีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ อิริคสัน (Erikson, 1968) ที่ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตนเป็ นความสามารถ
ในการเข้ าใจตนเอง กาหนดชีวิตของตนเองตามความสามารถและความเชื่อ และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ออฟเฟอร์ และคณะ (Offer et al., 1981) ที่ให้ ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนว่า
เป็ นการที่บุคคลมีความเข้ าใจต่อตนเองและผู้อื่น เรี ยนรู้ที่จะเชื่อมความสัม พันธ์กับคนอื่น โดยมี
ความเป็ นตัวของตัวเองและอิสระ
คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนที่ค้นพบสอดคล้ องกับแนวคิดของ มาร์ เซีย (Marcia,
1975) ที่แบ่งอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้ านการรู้จัก
ตนเอง ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชีวิต ด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
และสอดคล้ องกับ การศึก ษาของ เยาวนาท สุน ทร (2546) ที่ ศึก ษาอัตลัก ษณ์ ของวัย รุ่ น พบว่า
ประกอบด้ วย 7 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ การรับ รู้ เวลา ความมั่น ใจในตนเอง การเรี ย นรู้ บทบาท
ความสามารถในการทางาน การตระหนักในเพศตรงข้ าม การเป็ นผู้นาผู้ตาม การมีอดุ มคติยึดถือ
ปฏิบตั ิ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผ้ วู ิจยั ค้ นพบว่านักศึกษาควรมีคือ ความเป็ นตัวของตัวเองมัน่ ใจในตนเอง รู้จกั
ตนเองว่าตนเองเป็ นคนอย่างไร รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีเป้าหมายใน
ชีวิตมีอดุ มคติยึดถือเป็ นแนวทาง สามารถสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นทังกั
้ บเพศเดียวกันและเพศตรง
ข้ าม
องค์ ประกอบของอัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียด ดั งนี ้
ความเป็ นตัวของตัวเอง การที่ นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจในตนเอง เชื่ อมัน่ ใน
ความคิดความรู้สกึ ของตนเองโดยไม่หวัน่ ไหวไปกับสิ่งรอบข้ าง กล้ าคิด กล้ าแสดงความคิดเห็น มี
ความจริ งใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา สอดคล้ องกับแนวคิดของ
จอร์ จเซลซั่น (Josselson, 1987) ที่กล่าวว่า ความเป็ นตัวของตัวเอง ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ น
คุณลักษณะด้ านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ เยาวนาท สุนทร (2546)
ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของบุคคลที่มีอตั ลักษณ์แห่งตน คือ การแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง มี
ความมัน่ ในใจตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทา สามารถใช้ สิทธิของตนเองได้ อย่างถูกต้ อง

192
การรู้จักตนเอง การที่นกั ศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสยั และคุณสมบัติ
ของตนทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ โดยรับ รู้ ตนเองตามความเป็ นจริ งและยอมรับได้ แม้ ว่าตนจะมี
จุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อตนและนามาแก้ ไขปรังปรุงตนเอง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ อิริคสัน (Erikson, 1968) ที่กล่าวว่า ผู้ที่จะค้ นพบอัตลักษณ์แห่งตนได้
จะต้ องมีความเข้ าใจตนเอง รู้ความต้ องการ ความถนัด ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม และมี
เป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ จอร์ จเซลซั่น (Josselson, 1987) ที่
กล่าวว่า การรู้ว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร มีจุดเด่นจุดด้ อยอย่างไร ทราบถึงความต้ องการ
ของตนเอง สามารถยอมรับ ตนเอง ปรับ ปรุ งตนเองเมื่อได้ รับข้ อเสนอแนะจากคนรอบข้ างเป็ น
คุณลักษณะด้ านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน
วุ ฒิภาวะทางอารมณ์ การที่นักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง รู้จั ก
จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถ
ผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้ กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
เพื่อหาข้ อสรุปหรื อแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสม สอดคล้ องกับแนวคิดของ มาร์ เซีย (Marcia,
1975) ที่ ก ล่าวว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็ น ความสามารถในการควบคุม อารมณ์ และความ
ต้ อ งการของตนเอง มี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม มี อ ารมณ์ ที่ มั่น คง และ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ปรีชา ธรรมา (2548) ที่กล่าวว่า บุคคลที่ค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้ อย่าง
สมบูรณ์จะเป็ นผู้ที่มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
การตัง้ เป้ าหมายในชีวติ การที่นกั ศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองให้ ความสาคัญและ
ปรารถนาจะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายของตนเองโดยมีการวาง
แผนการปฏิบตั ิเป็ นขันตอนอย่
้
างชัดเจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย สอดคล้ องกับแนวคิดของ มาร์เซีย
(Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า การตังเป้
้ าหมายในชีวิต เป็ นความมุง่ หมายที่จะกระทาเพื่อให้ บรรลุผล
ตามที่ตงใจด้
ั ้ วยความมุ่งมัน่ และความพยายามเพื่อให้ ประสบความสาเร็จโดยมีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ เยาวนาท สุนทร (2546) ที่กล่าวว่า การที่บคุ คลมีแนวทางใน
การดาเนินชีวิต จะทาให้ บคุ คลสามารถอยู่ในสังคมได้
สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล การที่นกั ศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วย
ความเป็ นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ ไม่ค้ นุ เคย มีการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia,
1975) ที่ ก ล่าวว่า สัมพัน ธภาพระหว่างบุคคลเป็ น คุณ ลัก ษณะด้ านหนึ่งของอัตลัก ษณ์ แห่งตน
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ประกอบด้ วยการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น การเลือกคบเพื่อน การทางานร่วมกัน การปรับตัวกับคนที่ไม่
คุ้นเคย
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวิช าชีพ ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล เป็ น ลัก ษณะเฉพาะของนัก ศึก ษา
พยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวิชาชี พ มีความเสียสละ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ให้ การบริ การด้ วยใจ มีความ
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สเวซเบิร์ก
(Svedberg, 1981) ที่ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือการมีความรู้สึกว่าเป็ น
คนที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยมีทักษะและความรับผิดชอบ และสอดคล้ องกั บแนวคิดของ
เลดดี ้และ เปปเปอร์ (Leddy & Pepper, 1993) ที่ให้ ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล
หมายถึง ความรู้สกึ ตัวในบทบาทของพยาบาล รู้สกึ มีอานาจในบทบาท แน่ชดั เกี่ยวกับอุดมการณ์
และข้ อตกลงในวิชาชีพ
คุณ ลัก ษณะของอัตลัก ษณ์ท างวิชาชีพที่ค้นพบสอดคล้ องกับ การศึก ษาของ พิ ช ญ์ นรี
พิทักษ์ อวกาศ (2556) ที่ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
พบว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผ้ วู ิจัยค้ นพบว่านักศึก ษา
พยาบาลควรมีคื อ ความรู้ และทั ก ษะทางวิช าชี พ และคุณ ธรรมจริ ย ธรรม และสอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ กิตติพร เนาว์สวุ รรณ และคณะ (2558) ที่ศึกษากลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ ข อง
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้ านการดูแลอย่างเอื ้ออาทร ด้ านทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ ด้ านการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผ้ วู ิจยั ค้ นพบในด้ านความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ และด้ านจิตบริการคือการดูแลเอาใจใส่อย่างเอื ้ออาทร
องค์ ป ระกอบของอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนั กศึกษาพยาบาล มี รายละเอียด
ดังนี ้
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู้ที่ถกู ต้ องในหลักทฤษฎี
และหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐานของ
วิชาชีพพยาบาล สอดคล้ องกับแนวคิดของ พิชญ์ นรี พิทักษ์ อวกาศ (2556) ที่กล่าวว่า นักศึกษา
พยาบาลควรจะมีทกั ษะการปฏิบตั ิการพยาบาล ตลอดจนความสามารถที่เน้ นการส่งเสริม ป้องกัน
และฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สามารถดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) คือ กาย จิตใจ สังคม
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จิตอาสา การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมอย่าง
เสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีน ้าใจเอื ้ออาทรด้ วย
ความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ มีความสุขพ้ นจากความทุก ข์
สอดคล้ องกับแนวคิดของ แมกนัสเซน (Magnussen, 1994) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
จะต้ องเป็ นผู้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่ วย และสอดคล้ องกับแนวคิดของ คอร์ ริ
แกน (Corrigan, 2001) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีจิตอาสานอกจากจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมแล้ ว การมีจิต
อาสายังส่งผลดีตอ่ ผู้มีจิตอาสาด้ วย
จิตบริการ การที่นักศึกษาพยาบาลมีความเข้ าอกเข้ าใจ เอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย มี
ความกระตือรือล้ นในการให้ บริการ และมีทกั ษะการสื่อสารในการใช้ คาพูดและภาษาท่าทางอย่ าง
เหมาะสมเพื่ อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิ ดความพึงพอใจและไว้ วางใจ สอดคล้ องกับ แนวคิดของ สิว ลี ศิริไล
(2556) ที่กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลต้ องใช้ ศิลปะของการเอื ้ออาทร พยาบาลต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วย
ความเข้ าใจผู้ป่วยอย่างลึกซึ ้ง โดยแสดงออกทังทางค
้
าพูด การสัมผัส กิริยาท่าทาง สีหน้ า แววตา
และสอดคล้ องกับแนวคิดของ กิตติพร เนาว์สวุ รรณ และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า การดูแลอย่างเอื ้อ
อาทร การให้ การพยาบาลด้ วยความรู้ สึกห่วงใยและเมตตา เห็น ประโยชน์ ของผู้รั บ บริ การเป็ น
สาคัญเป็ นคุณลักษณะด้ านหนึ่งของอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ระเบี ย บวินัย การที่นักศึกษาพยาบาลมีความรับ ผิดชอบ มุ่งมัน่ ตังใจปฏิ
้
บัติงานตาม
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่ คงหนักแน่นไม่ยอม
แพ้ ตอ่ อุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ สอดคล้ องกับแนวคิดของ เรมาร์ค ชมิท และกิวออน (Raymark,
Schmit, & Guion, 1997) ที่ ก ล่าวว่า ผู้ที่ มีระเบี ย บวินัย จะเป็ น ผู้ที่ ยึ ดถื อปฏิบัติและยอมรั บ ใน
เป้ าหมาย กฎระเบี ย บและวิ นัย ขององค์การ มีความละเอีย ดในการท างาน และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ (2540) ที่กล่าวว่า ความมีระเบียบวินยั ความมีสติรอบคอบ เป็ น
คุณลักษณะของการเป็ นพยาบาล
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม การที่ นักศึกษาพยาบาลมีความซื่ อสัตย์ ให้ ก ารดูแลผู้ป่วยด้ วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็ นบรรทัดฐานของวิชาชีพพยาบาล
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ฟราย (Fry, 1994) ที่กล่าวว่า การให้ การพยาบาลโดยยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค
การยึดมัน่ ในความจริง ความซื่อสัตย์และการปกปิ ดความลับ เป็ นหลักการทางจริ ยธรรมที่สาคัญ
ของการปฏิบตั ิการพยาบาล และสอดคล้ องกับแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทกั ษ์ อวกาศ (2556) ที่กล่าว
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ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล คือ การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
องค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่
ค้ นพบจากการวิจยั นี ้ได้ ทาการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและพบว่ามีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีคา่ น ้าหนักที่เหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้นามาใช้ เป็ น
กรอบในการพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจยั พัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาล โดยท าการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษา ผู้วิจัย ใช้ วิธีการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ซึ่งเป็ น กระบวนการระหว่าง
บุคคลที่ ม่งุ เน้ น ความความคิ ด ความรู้ สึก และพฤติก รรม โดยการค้ น หาศัก ยภาพในตนและ
ก่อให้ เกิดความงอกงาม โดยผู้ให้ คาปรึกษาส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีการตระหนักรู้ในตนเองเพื่ อ
แก้ ไขปัญหา และมุง่ หาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิ ดใจรับฟังและยอมรับซึ่งกันและ
กันภายในกลุม่ (Corey, 2012) ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ของการให้ คาปรึกษาที่
สอดคล้ องกับการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลมาใช้ ดังนี ้
1. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy)
เป็ น ทฤษฎีที่มีแนวความคิด ว่า มนุษย์ เป็ นผู้มีความสามารถและมีคณ
ุ ค่า มนุษ ย์ มีแนวโน้ มที่จะ
พัฒนาตนเอง โดยพืน้ ฐานแล้ วมนุษย์เป็ นคนดีและน่าเชื่อถือ โดยผู้วิจัยนาเทคนิคจากทฤษฎีนี ้มา
ใช้ เป็ น เทคนิ ค พื น้ ฐานในการผสมผสานกับ เทคนิ ค จากทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ ก ษาอื่ น ในการให้
คาปรึกษากลุม่ แต่ละครัง้ และผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลางมาใช้
ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านการรู้จกั ตนเอง ความเป็ นตัวของตัวเอง และ
การพัฒนาอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชีพ ในองค์ป ระกอบด้ านจิตอาสา จิ ตบริ ก าร คุณ ธรรมจริ ย ธรรม
เทคนิคที่นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิคการถามโดยผู้วิจยั ใช้ คาถามปลายเปิ ดเป็ นส่วนใหญ่เพื่อให้ สมาชิก
ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง ขณะที่สมาชิกพูดผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ คือใส่ใจในสิ่งที่
สมาชิกพูดทังเนื
้ ้อหา น ้าเสียง และภาษากายของสมาชิก เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่ อนไข
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โดยผู้วิจัยเอื ้ออานวยให้ สมาชิกยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ตดั สินความคิดของผู้อื่น เทคนิคการให้
กาลังใจ ผู้วิจยั กล่าวให้ กาลังใจสมาชิกและให้ สมาชิกให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อที่สมาชิกจะได้ มี
กาลังใจที่จะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ เทคนิคการสรุป ผู้วิจัยให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ได้ พดู คุยใน
แต่ละครัง้ เพื่อให้ สมาชิกสามารถจับประเด็น และจัดระบบความคิดของตนเอง
2. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง (Reality Therapy) เป็ น
ทฤษฎีที่มีแนวความคิดว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดยเน้ นที่การกระทาที่ผ้ รู ับคาปรึกษาเลือก
ที่จะเปลี่ยนแปลง การกาหนดเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายโดยเป็ นการกระทาและความคิดใน
ปัจจุบนั ผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงมาใช้ ในการพัฒนาอัต
ลัก ษณ์ แห่งตน ในองค์ ป ระกอบด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การตัง้ เป้ าหมายในชี วิต และการ
พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินัย โดย
เทคนิคที่นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิค WDEP ประกอบด้ วย W (Wants) ผู้วิจยั ให้ สมาชิกได้ สารวจความ
ต้ องการที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง D (Doing and Direction) ผู้วิจยั ให้ สมาชิกอธิบายถึง
การกระทาในปัจจุบนั ของตนเอง E (Self Evaluation) ผู้วิจยั ให้ สมาชิกประเมินตนเองถึงพฤติกรรม
ที่ ดีและสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง และ P (Plan) ผู้วิจัย ให้ สมาชิก วางแผน
สาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยแผนนัน้ จะต้ องสามารถทาได้ จริ ง จากนัน้ ผู้วิจัยใช้ เทคนิค
สร้ างพันธสัญญาเพื่อให้ สมาชิกมุง่ มัน่ และลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional
Analysis) เป็ นทฤษฎีทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับภาษา พฤติกรรม และการบาบัดแบบจัดระบบใน
การปฏิสมั พันธ์ ผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล มา
ใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยเทคนิคที่
นามาใช้ ได้ แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิกสารวจและวิเคราะห์
โครงสร้ างบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจพฤติกรรมการแสดงออกของตน จากนันผู
้ ้ วิจยั
ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยให้ สมาชิกแสดงบทบาทสมมติการสื่อสาร 3
แบบ คือ การสื่อสารที่สอดคล้ อง การสื่อสารที่ขดั แย้ ง การสื่อสารแบบซ่อนเร้ น เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจ
รูปแบบของการสื่อสารทัง้ 3 แบบ และเพื่อให้ สมาชิกรับรู้ถึงความรู้สึก ของผู้พูดและผู้ฟังในการ
สื่อสารแต่ละแบบ ส่งเสริมให้ สมาชิกมีการพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะสม
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ได้ ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ในด้ านความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เนือ้ หา แนวคิดทฤษฎีเทคนิคที่นามาใช้ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนี
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ความสอดคล้ อง มากกว่า 0.50 มีการนามาปรับปรุงแก้ ไขจากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และมีการ
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ไม่ได้ ใช้ ในการศึกษาจริงแต่มีความใกล้ เคียงกับ
กลุม่ ตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน 6 คน โดยทาการทดลองกระบวนการของการให้ คาปรึกษากลุม่ ทัง้
12 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านระยะเวลา ขันตอน
้
และเนื ้อหา ทาการ
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุ่ม ผลการทดลองใช้ โปรแกรม พบว่านักศึกษาพยาบาลมีคะแนนจาก
แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมการ
ให้ คาปรึ กษากลุ่มอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงถึ งแนวโน้ มว่าโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มนีส้ ามารถทาให้ นักศึกษาพยาบาลมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
เพิ่มขึน้ จากนัน้ นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มมาปรับปรุงแก้ ไขในด้ านภาษาที่ใช้ ให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ ้น และกระบวนการกลุ่มให้ มีความกระชับตามเวลาที่กาหนด โดยทาการปรับปรุง
แก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริง การพัฒนาโปรแกรมมีการพัฒนาตามขันตอนและมี
้
การตรวจสอบคุณ ภาพ
ตามหลักการแนวคิดทฤษฎี โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ นี ้จึงมีความเหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพใน
การนามาใช้ พฒ
ั นาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
การศึก ษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ มเพื่อพั ฒนาอัต ลัก ษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
จากการศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ หลังการทดลอง
มีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ สูงขึ ้นกว่าก่อนทดลอง ซี่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับ
สมมติฐานในการวิจยั ข้ อที่ 1
2. นักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ หลังการทดลอง
มีอัต ลัก ษณ์แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ทางวิช าชีพ สูงกว่านัก ศึกษาพยาบาลกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ซี่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้ อที่ 2
จากผลการวิจยั ที่สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั นัน้ อาจเนื่องมาจากทฤษฎี เทคนิค
และกระบวนการที่นามาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่มช่วยพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลให้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รูปแบบในการ
น ามาพัฒนาโปรแกรมผู้วิจัยเลือกใช้ กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ผ้ ทู ี่มี
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ลักษณะคล้ ายคลึงกันซึ่งในการวิจยั นี ้คือนักศึกษาพยาบาลที่มีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพต่าและมีความต้ องการที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองมาพูดคุยกันเป็ นกลุม่ โดยการให้
คาปรึ ก ษากลุ่มสมาชิ กกลุ่มแต่ละคนมีโอกาสได้ แสดงออกถึงความรู้ สึก และความคิดเห็น ของ
ตนเอง ได้ รับฟังความรู้สกึ และความคิดเห็นของผู้อื่น ได้ ระบายความรู้สกึ ขัดแย้ งในจิตใจ ได้ สารวจ
ตนเอง ได้ ฝึกการยอมรับตนเอง ได้ ใช้ ความคิดในการแก้ ปัญหา และรับรู้ว่าผู้อื่นก็เผชิญ ปั ญ หา
เช่นเดียวกับตน ทาให้ สมาชิกกลุ่มได้ มีโอกาสรับและให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น (วัชรี ทรัพย์มี, 2556)
และดังที่ เฟเวอร์ ไอเซนการ์ต และโคลอนนา (Faiver, Eisengart, & Colonna, 1995) กล่าวว่า การ
ให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ นการช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้ องการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องเดียวกัน โดย
ผู้วิจัยได้ พัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลให้ มีความสอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎี โดยมีสมาชิก
กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม จานวน 8 คน สอดคล้ องกับ เชอร์เซอร์และส
โตน (Scherzer & Stone, 1980) ที่กล่าวว่า ขนาดของกลุม่ ควรมีสมาชิก 6-8 คน สมาชิกจะได้ สร้ าง
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างทัว่ ถึงและสามารถให้ ความช่วยเหลื อในกลุ่มได้ อย่างเต็มที่ และโปรแกรมการ
ให้ คาปรึ ก ษากลุ่มใช้ เ วลาด าเนิ น การกลุ่มจ านวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง สัป ดาห์ ละ 6 ครัง้
จานวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ คาปรึกษาทัง้ สิ ้น 12 ชัว่ โมง สอดคล้ องกับ ทรอทเซอร์ (Trotzer,
1989) ที่กล่าวถึงจานวนครัง้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่ ไม่เกิน 8 -12 ครัง้ และระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม คื อ 1 ชั่ว โมง หรื อ 1.5 - 2 ชั่ว โมง และโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม นี ้
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ตามแนวคิดของคอเร่ย์ (Corey, 2012) ที่กล่าวถึงกระบวนการในการให้
คาปรึกษากลุม่ ที่จะช่วยให้ กลุม่ ประสบความสาเร็จในการพัฒนาสมาชิกกลุม่ ได้ ดังนี ้
1. ขัน้ เริ่ มต้ น ผู้วิจัย สร้ างสัมพัน ธภาพกับ นัก ศึก ษาพยาบาล โดยการพูดคุย ทัก ทาย
แสดงออกด้ วยนา้ เสียง สีหน้ า สายตา อย่างเป็ นมิ ตรและอบอุ่น ให้ การยอมรับ ให้ เกียรติ ห่วงใย
เอาใจใส่ เข้ าใจ (Gibson & Mitchell, 1995) ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีทาให้ นกั ศึกษาพยาบาลรู้สึกผ่อน
คลายและให้ ความไว้ วางใจ พูดคุยอย่างเปิ ดเผย ทาให้ บรรยากาศในกลุ่มเป็ นไปได้ ด้วยดี นาไปสู่
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันอย่างลึกซึ ้งภายในกลุม่ และทาให้ นกั ศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการที่
จะพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง
2. ขันด
้ าเนินการ ผู้วิจัยเริ่ มดาเนินการตามทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษาที่กาหนด
ในแต่ละครัง้ โดยผู้วิจยั จะเอื ้ออานวยให้ นกั ศึกษาพยาบาลได้ สารวจตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในแต่ละด้ าน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดความรู้สึกอย่างเปิ ดเผย และวางแผนในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
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วิชาชีพร่วมกัน โดยการใช้ เทคนิคและกระบวนการซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎี ทาให้ นักศึกษาเพิ่มการ
ตระหนัก รู้ และความเข้ า ใจในตนเอง ท าให้ ยอมรั บ ตนเองมากขึน้ มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง
พัฒนาการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของตนเอง และค้ นหาวิถีทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองได้
3. ขันสรุ
้ ป ผู้วิจัยให้ นักศึกษาพยาบาลสรุปสิ่งที่ได้ พูดคุยกันในกลุ่ม และสิ่งที่ได้ รับจาก
การเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในแต่ละครัง้ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สรุปประเด็นสาคัญในการพูดคุย
ได้ จัดระบบความคิดของตนเอง ได้ แลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน และนาสิ่งที่ได้ รับในการเข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ไปใช้ ในชีวิต ทาให้ นกั ศึกษามีความชัดเจนในสิ่งที่ได้ เรียนรู้ และรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
หลังสิ ้นสุดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนักศึกษาพยาบาลมีอตั ลักษณ์แห่งตนและอัต
ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พที่ สูง ขึน้ โดยจากการสัง เกตและสอบถามนัก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพมากขึ ้น และมีความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท างวิชาชี พว่าท าให้ เกิด ประโยชน์ ต่อตนเองและ
สังคม โดยนัก ศึก ษามีแนวโน้ มที่ จ ะน าสิ่งที่ได้ เ รี ย นรู้ ไปปฏิบัติในการพัฒนาอัตลัก ษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของตนเอง
ผลจากการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ทัง้ 12 ครัง้ พบว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เป็ นรูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อ
การน ามาพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล อาจ
เนื่ อ งมาจากโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม นี ใ้ ช้ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารตามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ได้
ตรวจสอบแล้ วว่าได้ ผล เช่น ทฤษฎี การให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลางที่ช่วยพัฒนา
นักศึกษาให้ เกิดการตระหนักรู้และพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่
แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงที่ช่วยให้ นกั ศึกษาวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมุง่ เน้ น
พฤติกรรมปัจจุบนั และทฤษฏีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลที่ชว่ ย
ให้ นักศึกษาพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ผู้อื่นอย่างเหมาะสม ซึ่งเทคนิคและ
วิธีการที่นามาใช้ สามารถนามาบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ โดยรายละเอียดการอภิปรายผลโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ แบ่งตามทฤษฎีที่นามาใช้ มีดงั นี ้
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ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ มแบบบุ ค คลเป็ นศู น ย์ กลาง (Person-Centered
Therapy) เป็ น ทฤษฎี ที่ มี แนวความคิ ดว่า มนุษ ย์ เ ป็ น ผู้มี ความสามารถและมีคุณ ค่า มนุษ ย์ มี
แนวโน้ มที่จะพัฒนาตนเอง โดยพืน้ ฐานแล้ วมนุษย์เป็ นคนดีและน่าเชื่อถือ และมีศกั ยภาพในการ
พัฒนาตนเอง โดยผู้วิจัยนาเทคนิคจากทฤษฎีนี ้ ได้ แก่ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ เทคนิคการถาม
เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ เทคนิคการให้ กาลังใจ และเทคนิคการสรุป
มาใช้ เ ป็ นเทคนิคพื น้ ฐานในการผสมผสานกับ เทคนิคจากทฤษฎีการให้ คาปรึก ษาอื่นในการให้
คาปรึกษากลุม่ แต่ละครัง้ และผู้วิจยั นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลางมาใช้
ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านการรู้จกั ตนเอง ความเป็ นตัวของตัว เอง และ
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้ านจิตอาสา จิตบริการ คุณธรรมจริยธรรม
ด้ านการรู้จกั ตนเอง ผู้วิจัยให้ นกั ศึกษาได้ สารวจและเข้ าใจตนเองอย่างชัดเจนทังในด้
้ าน
บวกและด้ านลบ ซึ่งในช่วงแรกของการให้ คาปรึก ษานัก ศึก ษาส่วนใหญ่จะรับ รู้ แต่ด้านลบของ
ตนเอง เมื่อผู้วิจัยเอื ้ออานวยให้ สมาชิกสะท้ อนถึงกันและกันนักศึกษาจึง มีการรับรู้ตนเองในด้ าน
บวกด้ วย และการที่ได้ สะท้ อนถึงกันและกันทาให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งและได้ รับการยอมรับ
ภายในกลุม่ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของเซเวล (Seval, 2015) ที่ศกึ ษาเรื่องประสิทธิผลของการ
ให้ คาปรึ ก ษากลุ่มต่อการตระหนัก รู้ ในตนเองและการยอมรับ ตนเองและผู้อื่น โดยศึก ษาการ
ตระหนักรู้ในตนเอง โครงสร้ างความคิด และการควบคุมอารมณ์ พบว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ มีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง ความคิดอัตโนมัติ และการควบคุมอารมณ์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่
แสดงความเป็ นตัวของตัวเองและความไม่เป็ นตัวของตัวเอง นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่บอกว่า
เมื่อตนเองมีข้อสงสัยในวิชาที่เรียนมักจะไม่กล้ าถามอาจารย์ ต้ องรอให้ เพื่อนคนอื่นถามก่อนหรือให้
เพื่ อนคนอื่น ถามแทน เพราะกลัวอาจารย์ จ ะดุ และกลัวจะเป็ น จุดเด่น ในชัน้ เรี ย น ผู้วิจัย จึงให้
นัก ศึก ษาวางแผนในการพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวโดยการเอือ้ านวยให้ นัก ศึกษาพยาบาลได้
ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ของการแสดงความเป็ น ตัวของตัวเอง กล้ าพูดกล้ าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้ องเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณลักษณะภายในของตนเองและนาไปสูก่ ารเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่เป็น
ตัว ของตัว เองมั่น ใจในตนเองในการที่ จ ะให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในการดูแ ลผู้ป่วยอนาคต ซึ่ ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ แคทรี น, โอลิเวอร์ และ โรบิน (Kathryn, Oliver, & Robin, 2018) ที่
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ที่ผ้ เู รียนมีสว่ นร่วมต่อความมัน่ ใจในตนเองในนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า หลังได้ รับ การจัดการเรี ย นรู้ แบบผู้เรี ยนมีส่วนร่วมนัก ศึก ษามีความมัน่ ใจใน
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ตนเองในการพัฒนาแผนการรักษาและการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับยาสูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ การจัด การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู้เ รี ย นได้ มี ส่ว นร่ ว มในชัน้ เรี ย นท าให้ นัก ศึก ษามี ค วาม
กระตือรือล้ นและช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้ นกั ศึกษา
ด้ านจิ ต อาสา ผู้วิจัย ได้ ใ ห้ นัก ศึก ษาพยาบาลได้ พูดคุย แลกเปลี่ย นประสบการณ์ และ
ความรู้ สึก ในการมีส่วนร่ วมในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ซึ่งนัก ศึก ษาพยาบาลแต่ละคนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะเมื่อได้ ฝึกปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลและให้ การดูแลคนไข้
ด้ วยความรัก ความเมตตา เอื ้ออาทร ประสบการณ์เหล่านันช่
้ วยให้ นกั ศึกษาพยาบาลรู้สกึ ว่าตนเอง
เป็ นส่วนหนึ่งในวิชาชีพ มีการพัฒนาการรับรู้ตนเองด้ านวิชาชีพมากขึ ้นผ่านการปฏิบัติอย่างเป็ น
ผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งสอดคล้ องกับการวิจยั ของ คาเรน จอห์น และคอลีน (Karen, John,
& Kolleen, 2017) ที่ศึกษาปรากฏการณ์ของนักศึกษาพยาบาลอาสาในเนปาลต่อประสบการณ์ที่
เปลี่ย นความเข้ าใจในการพยาบาล โดยวัตถุป ระสงค์การวิจัย เพื่ อให้ เ ข้ าใจอย่างถ่องแท้ ว่าอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ รับผลอย่างไรจากการเป็ นอาสาสมัครดูแลสุขภาพใน
เนปาล ใช้ วิธีการสัมภาษณ์นกั ศึกษาพยาบาล 5 คน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการเป็ น
อาสาสมัครช่วยให้ นักศึกษาพยาบาลซึมซับกับความเห็นอกเห็นใจและความเมตตากรุณา และ
วิเ คราะห์ ธรรมชาติ ของมนุษ ย์ และธรรมชาติของความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคคลในการพยาบาล
มากกว่าองค์ประกอบทางทักษะเทคนิคตามอัตลักษณ์ทางการพยาบาล
ด้ านจิตบริการ ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาได้ เห็นถึงความสาคัญของการมีจิตบริการของนักศึกษา
พยาบาล และแนวทางในการพัฒนาจิตบริ การของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ พัทธวรรณ ชูเลิศ บุญตา สุขวดี และมนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ (2560) ที่ศึกษาการพัฒนาจิ ต
บริ ก ารด้ ว ยหัว ใจความเป็ น มนุษ ย์ กับ นัก ศึก ษาพยาบาล Generation Z ผลการวิ จัย พบว่ า
กระบวนการสร้ างจิตบริการได้ แก่ 1. การปลูกผังให้ นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของจิตบริการ
2. สร้ างจิตสานึกให้ มีกิจกรรมช่วยเหลือที่เป็ นประโยชน์ 3. การเตรี ยมความพร้ อมด้ านร่างกาย
จิ ตใจ ความรู้ และการติด ต่อสื่อสารกับ ผู้อื่น 4. การสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง 5. การเข้ าร่วม
กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดจิตอาสา 6. การให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้จากสภาพจริงโดยใช้ กระบวนการสะท้ อน
คิดในกลุม่ นักศึกษาพยาบาลด้ วยกัน
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนถึงความสาคัญของการมี
คุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพพยาบาลซึ่งนักศึกษาพยาบาลสรุปว่าคุณธรรมจริยธรรมของพยาบาล
มีความสาคัญ ทัง้ ต่อตนเองและผู้ป่วย พยาบาลจะต้ องมีคุณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซื่อสัตย์ตอ่ ผู้ป่วย ไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วย และรักษารักษาความลับของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้ อง
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กับ การศึก ษาของ มณี อาภานัน ทิ กุล และคณะ (2557) ที่ ศึก ษาจริ ย ธรรมในการปฏิ บัติก าร
พยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริ หารทางการพยาบาล โดยการสัม ภาษณ์ผ้ บู ริหาร
ทางการพยาบาลจานวน 28 คน ผลการวิจัยพบว่าจริ ยธรรมวิช าชีพที่พยาบาลส่วนใหญ่ ป ฏิบัติ
ขณะท างานในบทบาทพยาบาลมี 10 เรื่ อง ได้ แก่ 1. การพิ ทัก ษ์ สิท ธิผ้ ปู ่ วย 2. ความซื่ อสัตย์ 3.
ความอาทรต่อผู้ป่วย 4. การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน 5. การมีระเบียบวินยั 6. การเสียสละ
7. การมีพฤติกรรมการบริ การและมีใจให้ บริ การที่ดี 8. การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือก
ปฏิบตั ิ 9. ความรับผิดชอบ 10. การรักษาความลับ
ทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ กษากลุ่ม แนวคิด พิจารณาความเป็ นจริ ง (Reality Therapy)
เป็ นทฤษฎีที่มีแนวความคิดว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดยเน้ นที่การกระทาที่ผ้ รู ับคาปรึกษา
เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง การกาหนดเป้าหมายและเลือกเป้าหมายโดยเป็ นการกระทาและความคิด
ในปั จ จุบัน ผู้วิจัย น าทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษากลุ่มแนวคิดพิ จ ารณาความเป็ น จริ งมาใช้ ใ นการ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมายในชีวิต และ
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในองค์ประกอบด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ระเบียบวินยั
ด้ านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผู้วิจัยให้ นักศึกษาได้ สารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์ ที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมของตนเอง ให้ นักศึกษาได้ ตระหนักถึงผลของการแสดงพฤติกรรมตาม
อารมณ์ และให้ นกั ศึกษาประเมินตนเองและวางแผนในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึก ษาของ กริ ลล์ และคณะ (Grills et al., 2015) ที่ศึกษาผลของทฤษฎีก าร
เลือกโดยการศึกษาแบบตัดขวางและเปรี ยบเทียบในผู้ต้องขังหญิ งในแคลิฟอร์ เนีย ซึ่งทฤษฎีการ
เลือกเป็ นแนวคิดพื ้นฐานที่สาคัญของการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาความเป็ นจริ ง โดยโปรแกรม
เน้ นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มีคณ
ุ ภาพกับตนเองและผู้อื่น การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการควบคุมจากภายนอกโดยผู้อื่น มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองที่ถกู ต้ อง
มากขึ ้น จัดการการรับรู้การกระทาและอารมณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้ างความสัมพันธ์และ
รัก ษาความสัมพันธ์ กับ ผู้อื่น เพื่อสร้ างความหมายและความสัมพันธ์ ที่มีคุ ณ ภาพ ผลการศึกษา
พบว่าโปรแกรมมีผลต่อการรับรู้ความเครียด การมีสติ การควบคุมอารมณ์ ความหุนหันพลันแล่น
และความผาสุกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้ านการตังเป้
้ าหมายในชีวิต ผลจากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ นักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่ มีก ารตัง้ เป้ าหมายที่ค ล้ ายคลึงกัน คือ การประสบความสาเร็ จทางการเรี ยนและการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต สอดคล้ องกับการศึกษาของ คาซีม (Kazeem, 2018) ที่ศกึ ษา
การตัง้ เป้ าหมายส่วนบุค คลและการวางแผนพัฒนาความสามารถทางวิช าการ และการรับ รู้
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ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้ อมที่กาลังพัฒนา โดยศึกษาจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชนปี
ั้
ที่ 4 กลุ่ม ทดลองมีก ารตัง้ เป้ าหมายและวางแผนการศึก ษาขณะที่ ก ลุ่มควบคุมมีก ารสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติสาหรับหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองที่มีการตังเป้
้ าหมาย
ส่วนบุคคลและการวางแผนการศึกษามีผลการเรียนที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ม้ อด แคทธรี น โรซาน และอีริน (Maude, Kathryn, Rosanne, &
Erin, 2019) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการ
ควบคุม เป้ า หมาย ความส าเร็ จ ทางวิช าการ สุข ภาวะทางอารมณ์ ใ นนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่ วมในกิ จ กรรมนอกหลัก สูต รในอดีตและปั จ จุบัน ของนัก ศึก ษา
มหาวิท ยาลัย มีค วามสัมพัน ธ์เชิ งบวกกับความสามารถในการควบคุม เป้าหมาย และส่งผลต่อ
ความสาเร็ จ ทางวิช าการและสุขภาวะทางอารมณ์ ในระดับที่ สูงขึน้ การได้ รับ โปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ เป็ นวิธีการหนึ่งที่จดั อยู่ในกิจกรรมนอกหนักสูตร คือการที่ให้ นกั ศึกษาได้ มีส่วนร่ วม
ในการเรียนรู้นอกเหนือจากประสบการณ์ในชันเรี
้ ยน เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาตนเอง
โดยนักศึกษามีโอกาสได้ เรี ย นรู้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่ อนสมาชิกในกลุ่ม ได้ มีโอกาสน าสิ่งที่
ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มไปพัฒนาตนเองเพื่ อให้ ส ามารถพัฒนาตนไปยัง
เป้าหมายที่วางแผนไว้ ได้
ด้ านความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ สิ่งสาคัญที่ จะทาให้ นัก ศึกษาพยาบาลตระหนักถึง
ความสาคัญ ของการพัฒนาตนเองด้ านวิช าชีพ คือการพัฒนาเจตคติท างวิช าชีพที่ดีซึ่งการให้
คาปรึกษาเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาเจตคติทางวิชาชีพที่ดีให้ แก่นักศึกษาพยาบาล
ผู้วิจัยได้ เอื ้ออานวยให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญและคุ ณค่าของวิชาชีพของตนตลอดทุก
ครัง้ ในการให้ คาปรึกษา โดยเฉพาะครัง้ ที่เริ่มการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ ซึ่งจากการ
สังเกตนักศึกษาพยาบาลได้ ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพพยาบาล และตระหนักถึงตนเองใน
การที่ จ ะแสดงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ดี และพร้ อมที่จะพัฒนาตนเองในด้ านวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ อะยิส และคณะ (Ayise et al., 2015) ที่ศกึ ษาการศึกษาระยะยาวถึง
ผลของการฝึ กอบรมและให้ ค าปรึ ก ษาต่อ เจตคติ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาล โดย
ทาการศึกษาเป็ นเวลา 4 ปี กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลจานวน 73 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง
34 คน กลุ่มควบคุม 39 คน กลุ่มทดลองได้ รับ การฝึ ก อบรมและให้ คาปรึ ก ษาเสริ มการศึก ษา
ปั จ จุบัน เพื่ อพัฒนาเจตคติ ใ นวิช าชี พ กลุ่มควบคุมท าการศึก ษาปั จ จุบัน เพี ย งอย่ างเดีย ว ผล
การศึกษาพบว่า เจตคติทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองสูงกว่า
นักศึกษาพยาบาลกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สรุปได้ วา่ โปรแกรมการฝึ กอบรมและการ

204
ให้ คาปรึกษามีผลในเชิงบวกต่อเจตคติทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ดังนัน้ การฝึ กอบรมที่
เหมาะสมและการให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพจึงมีความสาคัญกับนักศึกษาพยาบาล
ด้ านระเบียบวินัย ผู้วิจัยให้ นักศึกษาได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระเบียบวินัย
ของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาการมีระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ง
สอดคล้ องกับ การศึกษาของ ชาราม ฟาราห์ ซาร่ า ยาชาร์ และเมอดิ (Shahram, Farah, Zara,
Yashar, & Mehdi, 2013) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีการเลือกในการ
เพิ่มความรับผิดชอบของนักโทษ ซึ่งทฤษฎีการเลือกที่เน้ นเรื่ องการรับผิดชอบในสิ่งที่กาลังทาและ
เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฏีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักโทษอายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 30 คน แบ่งป็ นกลุม่ ทดลอง 15 คน กลุม่ ควบคุม 15 คน กลุม่
ทดลองได้ รับ การให้ ค าปรึ กษากลุ่มจ านวน 10 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบว่าการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
ทฤษฎีการเลือกมีผลเชิงบวกต่อการเพิ่มความรับผิดชอบของนักโทษและมีประสิทธิภาพมาก
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ มแบบวิ เ คราะห์ สั ม พั น ธภาพระหว่ างบุ ค คล
(Transactional Analysis) เป็ นทฤษฎีทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับภาษา พฤติกรรม และการบาบัด
แบบจัดระบบในการปฏิสมั พันธ์ ผู้วิจัยนาทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล มาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ในองค์ประกอบด้ านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ า งบุคลิกภาพ การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล
เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้ าใจบุคลิกภาพของตนเอง และปรับวิธีการสื่อสารของตนให้ เหมาะสม
ท าให้ เกิ ด การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดี ต่อ กัน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ โมเซ็น มาซา และอริโซ (Mohsen, Masome, & Arezo, 2010) ที่ศกึ ษาประสิทธิผล
ของกลุม่ การให้ คาปรึกษาวิธีวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลของทักษะการสื่อสารในนักศึกษา
โดยศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัย 30 คนในประเทศอิหร่าน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 15 คน และ
กลุม่ ควบคุม 15 คน ผลการวิจยั พบว่าการให้ คาปรึกษากลุม่ วิธีวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล
มี ผ ลต่อ การเพิ่ ม ทัก ษะการสื่ อ สาร การเข้ า ใจผู้อื่ น และการการกล้ า พูด กล้ า แสดงออก และ
สอดคล้ องกับ การศึกษาของ อาเหม็ด มาร์ ยัม และมอคทาบา (Ahmad, Maryam, & Mojtaba,
2014) ที่ศึกษาประสิทธิผลของการฝึ กวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลต่อความใกล้ ชิดผูกพัน
ในคู่รัก โดย กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน
กลุ่มทดลองได้ รับการฝึ กวิเคราะห์ สมั พัน ธภาพระหว่างบุคคล 8 ครัง้ ครัง้ ละ 90 นาที หลังการ
ทดลองและการติดตามผล 3 เดือน พบว่า การฝึ กวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลมีผลต่อการ
เพิ่มความใกล้ ชิดผูกพันในคูร่ ักอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้การสร้ างสัมพันธภาพและการ
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สื่อสารของนักศึกษาพยาบาลยังมีความสาคัญเพราะวิชาชีพพยาบาลจะต้ องมีการสื่อสารต่อผู้ป่วย
และญาติ การพัฒนาให้ เกิดการสื่อสารที่เหมาะสมจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความพึงพอใจ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ เชคมูเนซี ซากามิ เทอการิ และคาริเลียน (Sheikhmoonesi, Zarghami, Tirgari, &
Khalilian, 2013) ที่ ศึก ษาผลของการให้ ความรู้ การวิ เ คราะห์ สัม พัน ธภาพระหว่า งบุค คลกับ
พยาบาลต่อความพึงพอใจของผู้ป่ วย กลุ่มตัวอย่ างเป็ น พยาบาลที่ มีป ระสบการณ์ 3 – 20 ปี
แบ่ งเป็ น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองได้ รับ โปรแกรมความรู้ การ
วิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติระหว่างความพึงพอใจของผู้ป่วยกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คือพยาบาลกลุ่มทดลองที่
ได้ รับการให้ ความรู้การวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลทาให้ ความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงขึ ้น
ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จึงพบว่า การให้ คาปรึกษากลุม่ ช่วยพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของนัก ศึก ษาพยาบาลให้ สูงขึน้ อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทัง้
โดยรวมและรายองค์ประกอบ ส่วนด้ านการรู้จกั ตนเอง มีคะแนนไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก
ด้ านการรู้จักตนเองนัน้ ก่อนเข้ ารับ การให้ คาปรึกษากลุ่มนัก ศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีร ะดับ
คะแนนอยู่ในระดับมากอยู่แล้ ว หลังจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มคะแนนด้ านการรู้ จัก
ตนเองจึงไม่แตกต่างกัน จากการอภิปรายผลด้ วยข้ อค้ นพบดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึก ษาพยาบาล มี
ความเหมาะสมต่อ การน ามาใช้ เพื่ อ พัฒ นาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิช าชี พของ
นักศึกษาพยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่พบว่า อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง การรู้จกั ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตังเป้
้ าหมาย
ในชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริ การ ระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม สถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลสามารถนาผลที่ได้ นีไ้ ปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลซึ่งควรจะพัฒนาให้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบเพื่ อให้ เกิดประสิท ธิผลในการ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมากที่สดุ
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2. ข้ อค้ นพบจากการวิจยั เชิงคุณภาพที่ค้นพบว่ากระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล คือ การได้ ขึ ้นฝึ กปฎิบตั ิ และตัวแบบจากอาจารย์
รุ่นพี่ และพยาบาลที่ดแู ลตอนฝึ กปฏิบตั ิ สถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
สามารถนาผลที่ได้ นีไ้ ปใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยจะต้ อง
เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมคือชัน้ ปี ที่ 2 ขึ ้นไป ซึ่งเป็ นชัน้ ปี ที่นกั ศึกษาพยาบาลได้ รับประสบการณ์
จริงจากการฝึ กปฎิบตั ิและได้ แสดงบทบาทในการเป็ นพยาบาลแล้ ว และสิ่งที่ควรตระหนักคือบุคคล
ที่ตวั แบบให้ แก่นกั ศึกษาพยาบาล ได้ แก่ อาจารย์ รุ่นพี่ และพยาบาลที่ดแู ลตอนฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งมีผล
ต่อเจตคติและการประพฤติปฏิบตั ิตนของนักศึกษาพยาบาล
3. จากการศึก ษาวิจัย เชิ งคุณ ภาพถึ ง แนวทางการพัฒนาอัตลัก ษณ์ ท างวิช าชี พ ของ
นัก ศึก ษาพยาบาลที่ พ บว่า การจัดกิ จ กรรมที่ ใ ห้ นัก ศึก ษาได้ พัฒนาตนเองและได้ เ รี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จริง มีส่วนช่วยในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์
พยาบาลสามารถนาผลที่ได้ นี ้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาพยาบาลได้
พั ฒ นาตนเองและช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น และมุ่ง เน้ นให้ นัก ศึก ษาพยาบาลได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จริงนอกจากในชันเรี
้ ยน และจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้ องให้ มี
ความใกล้ ชิดกันเพื่อให้ นักศึกษาได้ เกิดการถ่ ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้ นักศึกษา
พยาบาลเกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพได้
4. ผลการวิจยั ครัง้ นี ้มีการพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือว่ามีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ
ดังนันสถานศึ
้
กษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลสามารถนาแบบวัดนีม้ าใช้ ในการวัด ระดับอัตลักษณ์ แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
5. จากผลการวิจัยที่พบว่าโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลสามารถพัฒนาพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ นักจิตวิทยาหรื ออาจารย์พยาบาลที่ผ่านการอบรม
เรื่ องการให้ คาปรึกษาสามารถนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนีซ้ ึ่งพัฒนาโดยการบูรณาการ
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ ปรึ ก ษากลุ่ม มาผสมผสานในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเพื่ อ ให้ โปรแกรมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล หรือเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการให้ คาปรึกษาในนักศึกษาพยาบาล หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาพยาบาล
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการศึก ษาวิจัยนีท้ าการศึกษากับ นัก ศึก ษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ดังนัน้ ในการศึก ษาวิจัยครัง้ ต่อไปผู้ศึกษาวิจัย ควรมีก ารขยาย
การศึกษาไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในบริ บทอื่นๆ เช่น สถานศึกษาของรัฐ หรื อสถานศึกษาในเขต
ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีคณ
ุ ลัก ษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลแตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อมและบริบทของสถานศึกษานันๆ
้
2. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการใช้ การให้ คาปรึกษากลุม่ วิธีการเดียว ในการศึกษาครัง้
ต่อไปอาจพัฒนาโดยการนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มนีไ้ ปใช้ ร่วมกับ การให้ คาปรึกษาแบบ
รายบุคคล หรือนาไปใช้ ร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาตนเองและกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนามากยิ่งขึ ้น
3. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีก้ ารศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ น
การศึกษาจากข้ อมูลเชิงปริมาณเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรมีการเก็บข้ อมูลเชิงคุณ ภาพ
ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หลังจากนักศึกษาพยาบาลเข้ าร่วมโปรแกรม
การให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สดุ
4. ในการศึกษาวิจัยครัง้ นีม้ ีก ารเก็บข้ อมูลหลังจากสิ ้นสุดการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มทันที ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรมีการติดตามผลหลังจากที่นักศึกษาพยาบาล
เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ แล้ ว เพื่อตรวจสอบถึงความยัง่ ยืนและคงทนของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบประเด็นข้ อคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึก
1. อาจารย์ ดร. ฐิ ติมา เวชพงศ์

2. อาจารย์ ดร. ศักดินา บุญเปี่ ยม

3. อาจารย์ ดร. จุรีวรรณ มณีแสง

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. อาจารย์ ดร. ฐิ ติมา เวชพงศ์

2. อาจารย์ ดร. ศักดินา บุญเปี่ ยม

3. อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ปิ ยอร วจนะทินภัทร

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง

2. อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณจรี มณีแสง

อาจารย์ประจาสาขาการวิจยั
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสาขาการวิจยั
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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แนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ข้ อคาถามเพื่อค้ นหาความหมาย องค์ ประกอบ และการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
คาถามเกริ่น ข้ อ 1-3
1. ท่านเรียนจบมาจากที่ไหน/ เรียนอยู่ชนปี
ั ้ ไหน/ ทางานมากี่ปีแล้ ว
2. การเรียน/ การทางานของท่านตอนนี ้เป็ นอย่างไรบ้ าง
3. ท่านมีสิ่งใดหรือบุคคลใดเป็ นแรงบันดาลใจหรือเป็ นต้ นแบบในการเรียน/ การทางาน
คาถามหลัก ข้ อ 4-6 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตน
4. ขอให้ ท่านอธิบายบุคลิกคุณลักษณะที่แสดงถึงตัวตนของท่านว่าเป็ นอย่างไร
5. ท่านคิดว่าบุคคลอื่นมองว่าท่านเป็ นคนอย่างไร
6. อัตลักษณ์แห่งตนในความเข้ าใจของท่านหมายถึงอย่ างไร และท่านคิดว่าผู้ที่มี อัต
ลักษณ์แห่งตน ควรมีลกั ษณะอย่างไร
คาถามหลัก ข้ อ 7 และ 8 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบและการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน
7. ท่านคิดว่าอัตลักษณ์แห่งตนของท่านนันประกอบด้
้
วยคุณลักษณะอะไรบ้ าง และท่าน
มีวิธีการอย่างไรในการสร้ างคุณลักษณะดังกล่าว
8. คุณลักษณะอื่นๆ อะไรบ้ างที่ท่านอยากให้ ตวั ท่านมี และท่านคิดว่ามีวิธีการอย่างไรใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่ท่านมุง่ หวัง
คาถามหลัก ข้ อ 9-11 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนัก ศึกษา
พยาบาล
9. ในความคิดเห็นของท่านความเป็ นวิชาชีพพยาบาลเป็ นอย่างไร มีความสาคัญอย่างไร
10. ท่านเข้ าใจว่าอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลหมายถึงอะไร ครอบคลุมในเรื่องไหน
11. ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าผู้ที่มี อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพพยาบาล ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร
คาถามหลัก ข้ อ 12-16 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
12. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่ดีควรเป็ นอย่างไร
13. ท่านคิดว่าคุณลักษณะสาคัญของพยาบาลวิชาชีพที่ดีควรเป็ นอย่างไร
14. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอะไรในตัวท่านที่สะท้ อนความเป็ นวิชาชีพพยาบาล
15. ท่านคิดว่าเหตุการณ์ใดที่ทาให้ ท่านรู้สกึ ว่าได้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัว
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16. ท่านคิดว่ากระบวนการใดที่ทาให้ เกิดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพในนักศึกษาพยาบาล
คาถามหลั ก ข้ อ 17-18 เป็ น ข้ อคาถามเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล
17. ท่านคิดว่าบุคคลใดบ้ างที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการสนับสนุนส่งเสริ มพัฒนาอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพให้ แก่นกั ศึกษาพยาบาล
18. ท่ า นคิ ด ว่า จะสามารถพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พให้ กับ นัก คึก ษาพยาบาลได้
อย่ างไร และการจัด กิจกรรมในลักษณะใดที่จะช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ท างวิช าชี พของนักศึกษา
พยาบาล

ภาคผนวก ค
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แบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1.ผู้ตอบแบบวัดฉบับนี ้คือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่2 ชัน้ ปี ที่3 และชัน้ ปี ที่4
2. แบบวัดฉบับนี ้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการศึกษาและพัฒนาอัต
ลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้ วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 แบบวัดอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. แบบวัดฉบับนี ้เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แบบของลิเคิ ร์ท (Likert) โดยในแต่ละข้ อคาถามก าหนดค่าระดับของอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
คาชีแ้ จง

ลักษณ์ทางวิชาชีพ ดังนี ้
มากที่สดุ หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนัน้
ในระดับบ่อยที่สดุ
มาก

หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนัน้
ในระดับบ่อย

ปานกลาง หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ติ นตามข้ อความนัน้
ในระดับบางครัง้ มากบางครัง้ น้ อย
น้ อย

หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้อความนัน้
ในระดับน้ อย

น้ อยที่สดุ หมายถึง นักศึกษามีความคิดหรือการปฏิบตั ิตนตามข้ อความนัน้
ในระดับน้ อยที่สดุ หรือไม่เคยปฏิบตั ิเลย
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
คาชีแ้ จง กรุณากรอกข้ อความหรือใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมาก
ที่สดุ
1. เพศ
2. อายุ..........ปี
3. ชันปี
้ ที่ศกึ ษา

ชาย
ปี 2

หญิง
ปี 3

ปี 4

ตอนที่2 แบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล
คาชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อคาถามทุกข้ อโดยละเอียดและใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความ
เป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง
1 ฉันสามารถตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ
ด้ วยตนเอง
2 ฉันมักแสดงความคิดเห็นเมื่อต้ อง
ทางานกลุม่ กับเพื่อนๆ
3 ฉันกล้ าที่จะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน
ทาสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
ด้ านการรู้จักตนเอง
4 ฉันรู้วา่ ตนเองเป็ นคนอย่างไร
5 ฉันรู้ดีวา่ ตนเองมีข้อบกพร่อง
อะไรบ้ าง
6 ฉันรู้วา่ ตนเองมีความถนัดในเรื่อง
ใด
7 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
เกี่ยวกับตัวฉันและนามาปรับปรุง
ตนเอง

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

231
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ด้ านวุฒภิ าวะทางอารมณ์
8 ถ้ ามีคนทาให้ โกรธ ฉันสามารถ
ควบคุมตนเองได้
9 ฉันรับรู้ได้ วา่ ขณะนี ้ฉันกาลังมี
ความรู้สกึ และอารมณ์อย่างไร
10 เมื่อรู้สกึ ไม่สบายใจ ฉันมีวิธี
ผ่อนคลายอารมณ์ได้
ด้ านการตัง้ เป้ าหมายในชีวติ
11 ฉันรู้วา่ สิ่งสาคัญของการดาเนิน
ชีวิตควรเป็นอย่างไร
12 ฉันรู้วา่ อะไรคือเป้าหมายใน
ชีวิตของฉัน
13 ฉันดาเนินชีวิตโดยคานึงถึง
เป้าหมายที่สาคัญในชีวิตเป็ น
อันดับแรก
14 ฉันมีการวางแผนเป็ นขันตอน
้
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในชีวิต
ด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
15 ฉันไม่ลงั เลที่จะผูกมิตรกับ
บุคคลอื่น
16 ฉันกล้ าที่ขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นเมื่อจาเป็น
17 ฉันมักคิดว่าเพื่อนไม่ชอบฉัน
18 ฉันมักรู้สกึ ลาบากใจเมื่อต้ องอยู่
กับคนที่ไม่ค้ นุ เคย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
คาชีแ้ จง โปรดพิจารณาข้ อคาถามทุกข้ อโดยละเอียดและใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความ
เป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ด้ านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
1 ฉันมีความรู้ในหลักการ
พยาบาล
2 ฉันสามารถสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้
3 ฉันวัดสัญญาณชีพให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
ได้
4 ฉันปฏิบตั ิการพยาบาลได้ ตาม
หลักการพยาบาล
5 ฉันบันทึกทางการพยาบาลได้
6 ฉันวางแผนทางการพยาบาลได้
ด้ านจิตอาสา
7 การได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยทาให้ ฉนั
มีความสุข
8 ฉันยินดีที่จะทาเพื่อผู้ป่วย ถึงแม้
จะต้ องเสียประโยชน์สว่ นตัวไป
บ้ าง
9 ฉันต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยมีความสุข
และพ้ นจากความทุกข์
10 ฉันปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วยด้ วยน ้าใจ
เอื ้ออาทร
11 เมื่อผู้ป่วยมีความสุข ฉันจะรู้สกึ
ยินดีไปด้ วย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

233
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ด้ านจิตบริการ
12 ฉันเอาใจใส่ในการพยาบาลแก่
ผู้ป่วย
13 ฉันดูแลผู้ป่วยด้ วยความเข้ าอก
เข้ าใจ
14 ฉันให้ การพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย
ด้ วยความกระตือรือล้ น
15 ฉันยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อผู้มารับ
บริการ
16 ฉันใช้ คาพูดและท่าทางกับ
ผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม
ด้ านระเบียบวินัย
17 ฉันปฏิบตั ิตามกฏระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
18 ฉันเข้ าเรียนตรงเวลา
19 ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยตาม
ขันตอน
้
20 ฉันให้ การพยาบาลผู้ป่วยด้ วย
ความรอบคอบ
21 ฉันส่งงานตามที่ได้ รับ
มอบหมายตรงตามเวลา
22 เมื่อฉันได้ รับคาแนะนาในการ
ฝึ กปฏิบตั ิงาน ฉันจะพยายาม
ทาอย่างเต็มความสามารถ
แม้ วา่ ฉันจะไม่ชอบรายวิชานัน้

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

234
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
23 ฉันให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยความ
เสมอภาคและยุติธรรม
24 ฉันให้ การพยาบาลโดยตระหนัก
ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์
25 ฉันเคารพสิทธิสว่ นตัวของผู้ป่วย
26 ฉันรักษาข้ อมูลของผู้ป่วยเป็ น
ความลับ
27 ฉันประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่
ดีของวิชาชีพพยาบาล
28 ฉันให้ การพยาบาลโดยยึดมัน่ ใน
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ภาคผนวก ง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ค่ าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและแบบวัดอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

236
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนรวม

IOC

3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
.66
1
1
.66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์ แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
-1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

คะแนนรวม

IOC

3
2
3
1
3
1
2
2
2
3
3
3
3
1
2
3
0
2
2
2
2
3
2
3

1
.66
1
.33
1
.33
.66
.66
.66
1
1
1
1
.33
.66
1
0
.66
.66
.66
.66
1
.66
1
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์ แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล (ต่ อ)
ข้ อที่
25
26
27
28
29
30

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

คะแนนรวม

IOC

2
2
2
3
2
3

.66
.66
.66
1
.66
1

239
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
1
1
1

คะแนนรวม

IOC

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3

1
1
1
.66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.33
.33
1
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (ต่ อ)
ข้ อที่
26
27
28
29
30

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนรวม

IOC

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

241
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ครั ง้ ที่
1

2

3

4

5

6

7

ด้ าน

ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1

คะแนน
รวม
3
3

IOC
1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

0
1

2
3

.66
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
.1

1
1

1
1

0
1

2
3

.66
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

1
0

3
2

1
.66

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (ต่ อ)
ครั ง้ ที่
8

9

10

11

12

ด้ าน

ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0

คะแนน
รวม
3
2

IOC
1
.66

1
1

1
1

0
1

2
3

.66
1

1
1

1
1

0
1

2
3

.66
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

0
1

2
3

.66
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1
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ค่ าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดอัตลักษณ์ แห่ งตนของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

.435
.420
.365
.394
.371
.475
.492
.415
.486
.443
.644
.489
.298
.245
.561
.433
.477
.220
.423
.405
373
.339
.278
.203

Cronbach’s Alpha if Item
Deleted
.836
.837
.839
.838
.839
.835
.834
.837
.835
.836
.830
.834
.842
.845
.832
.836
.835
.845
.837
.837
.838
.840
.842
.845

ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ เท่ากับ .843

244
ค่ าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.475
.531
.452
.593
.576
.559
.367
.579
.528
.610
.613
.445
.730
.719
.765
.718
.684
.421
.568
.580
.745
.592
.519
.553
.656

Cronbach’s Alpha if Item
Deleted
.948
.948
.948
.947
.947
.947
.950
.947
.948
.947
.947
.946
.946
.946
.945
.946
.946
.949
.947
.947
.945
.947
.948
.947
.946
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ค่ าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล (ต่ อ)
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

26
27
28
29
30

.681
.685
.618
.735
.743

Cronbach’s Alpha if Item
Deleted
.946
.946
.947
.946
.946

ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ เท่ากับ .949

ภาคผนวก จ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
ปฐมนิเทศ
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
2. เอกสารเรื่อง “ความคาดหวังในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ”
3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
การให้ คาปรึกษากลุ่ม เป็ นกระบวนการระหว่างบุคคลที่มงุ่ เน้ นความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม โดยการค้ นหาศักยภาพในตนและก่อให้ เกิดความงอกงาม โดยส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
มีการตระหนักรู้ในตนเองเพื่อแก้ ไขปัญหา และมุง่ หาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการเปิ ดใจ
รับฟังและยอมรับซึ่งกันและกันภายในกลุม่ (Corey, 2012)
การปฐมนิเทศในการให้ คาปรึกษากลุ่ม เป็ นกระบวนการในการชี ้แจงให้ สมาชิกทราบถึง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญ บทบาทและข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมกลุม่ การรักษาความลับ และชี ้แจง
กระบวนการในการให้ คาปรึกษากลุม่ ทัง้ 12 ครัง้ จุดมุง่ หมายและประโยชน์ของการเข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ โดยผู้นากลุม่ สร้ างสัมพันธภาพเพื่ อให้ สมาชิกกลุม่ เกิดความไว้ วางใจและเปิ ดเผย
ตนเอง ผู้นากลุ่มสนับสนุนให้ สมาชิกกลุม่ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ สมาชิกเพิ่มการตระหนักรู้
และความเข้ าใจในตนเองและพัฒนาการรับรู้ถึงอัตลัก ษณ์ของตนเอง ตลอดจนวางแผนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง (Corey, 2012)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่ม ให้
สมาชิกกลุม่ ได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกัน เกิดความรู้สกึ มีสว่ นร่วม และไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
2. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ม เข้ า ใจวัต ถุป ระสงค์ แ ละความส าคัญ ของการเข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ รับรู้บทบาทและข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่วมกลุ่ม การรักษาความลับ
กระบวนการและระยะเวลาในการให้ คาปรึกษากลุม่
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้นากลุ่มแนะนาตนเอง และให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนแนะนาตนเองโดยบอกชื่อเล่น และ
ชีแ้ จงให้ สมาชิกทราบถึงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ บทบาทและข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมกลุ่ม การ
รักษาความลับ ระยะเวลาและกระบวนการในการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยผู้นากลุม่ ใช้ ทกั ษะเบื ้องต้น
ในการให้ คาปรึกษา ได้ แก่ การฟังอย่างตังใจ(Active
้
Listening) การตังค
้ าถาม(Questioning) และ
การสรุปความ (Summarizing) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ ผู้นากลุม่ แนะนาตนเอง และให้ สมาชิกกลุม่ แต่
ละคนแนะนาตนเองโดยบอกชื่อเล่น
2. ผู้นากลุ่มชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ บทบาทและข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่ วม
กลุ่ม ระยะเวลาและกระบวนการในการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกสร้ างข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ร่วมกัน โดย
ผู้นากลุม่ เน้ นความสาคัญในเรื่องของการรักษาความลับ
4. ผู้น ากลุ่มขอให้ สมาชิ ก กลุ่มตอบแบบวัดอัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (Pre-test)
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มแจกเอกสารเรื่ อง “ความคาดหวังในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ”
และให้ สมาชิกกลุ่มเขียนความความต้ องการและความคาดหวังในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ แบ่งปันสิ่งที่เขียนและแสดงความคิดเห็นจนครบทุกคน
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3. ผู้นากลุ่มสรุปความต้ องการและความคาดหวังในการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษา
กลุม่ ครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่ ฟัง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างสมาชิกกลุม่ กับผู้นากลุม่
ขัน้ สรุป
1. ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มสรุปวัตถุประสงค์ในการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
บทบาทและข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมกลุ่ม ความคาดหวังและประโยชน์ของสมาชิ กกลุม่ ที่จะได้ รับ
จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มถามข้ อสงสัยและรายละเอียดของการเข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตสัมพันธภาพภายในกลุ่ม จากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่วมมือ
ในการเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ตลอดจนการถามในประเด็นต่างๆ
ของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุม่ สังเกตจากการสรุปวัตถุประสงค์ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ บทบาท
ข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่วมกลุ่ม และประโยชน์ที่จะได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ของ
สมาชิกกลุม่ แต่ละคน

250

เอกสารเรื่อง “ความคาดหวังในการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม”
สิ่งที่นักศึกษาคาดว่าจะได้ รับในการเข้าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 2
เรื่อง
การรู้จกั ตนเอง
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารเรื่อง “การรู้จกั ตนเอง”
2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
การรู้ จัก ตนเอง เป็ น การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลรั บ รู้ ตนเองเกี่ ย วกับ ลัก ษณะนิ สัย และ
คุณสมบัติของตนทังด้
้ านบวกและด้ านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ งและยอมรับได้ แม้ วา่
ตนจะมีจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อตนและนามาแก้ ไขปรังปรุง
ตนเอง
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) รอเจอร์สกล่าวถึงการพิจารณา
มนุษย์ว่ามนุษย์มีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้ อม ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดย
พื น้ ฐานมนุษ ย์ เ ป็ น คนดีและน่าเชื่อถื อ แต่ก ารที่ คนท าสิ่งที่ ไม่เ หมาะสม เนื่ องมาจากความไม่
สอดคล้ องกันระหว่างความรู้สกึ นึกคิดที่มีต่อตนเองและสภาพความเป็ นจริง จุดมุง่ หมายระยะยาว
ของการให้ ค าปรึ กษาแบบบุคคลเป็ นศูน ย์กลาง คือเพื่ อพัฒนาผู้รับ คาปรึ กษาให้ เป็ น บุคคลที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (fully functioning person) คื อ เป็ น คนที่ ร้ ู จัก ตนเอง ใช้ ชี วิ ตอย่ างมีค วามสุข มี
สุขภาพจิ ต ที่ ดี สามารถใช้ ศกั ยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่ (วัช รี ทรัพย์ มี , 2554) โดยการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ นี ใ้ ช้ เ ทคนิ คการถาม (Questioning) เทคนิ ค การฟั ง อย่ างตัง้ ใจ (Active
Listening) เทคนิ ค การยอมรั บ โดยปราศจากเงื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard and
Acceptance) เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เทคนิคการให้ กาลังใจ (Encouragement)
เทคนิ ค การยืนยันทางบวก (Positive Affirmation) และเทคนิ คการสรุ ป (Summarizing) เพื่ อให้
นักศึกษาได้ สารวจและเข้ าใจตนเองอย่างชัดเจน มีการรับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ ง และระบุการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจตนเองและรู้จกั ตนเองได้ อย่างชัดเจน
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ รับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ งทังด้
้ านบวกและด้ านลบ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยใช้ เ ทคนิ คการถาม (Questioning) เทคนิ คการฟั งอย่ างตังใจ
้
(Active Listening) เทคนิ ค การยอมรับโดยปราศจากเงื่ อนไข (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) เทคนิ ค การยื น ยั น ทางบวก (Positive Affirmation) และเทคนิ ค การสรุ ป
(Summarizing) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุย และทบทวนถึงการเข้ าร่วมกลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุม่ หลับตาและสารวจตนเองในด้ านการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง
ความคิด ความรู้สกึ ต่อตนเอง ลักษณะนิสยั และคุณสมบัติที่มี ทังด้
้ านบวกและด้ านลบ หลังจากนัน้
ให้ สมาชิกกลุ่มลืมตา โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุ่มว่า รับรู้ว่า
ตนเองเป็ นคนอย่างไร และรู้สึกอย่างไรต่อตนเอง ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมแบ่งปันพูดคุยและ
แสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) และเทคนิคการ
ยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพื่อให้ สมาชิก
ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มีการตัดสินความคิดหรื อความรู้สึกของบุคคลอื่น จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุม่
สรุปลงเอกสารเรื่อง “การรู้จกั ตนเอง”
2. ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่าผู้อื่นรับรู้วา่ ตนเป็ นคนอย่างไร และให้ สมาชิกคนอื่นๆ
สะท้ อนถึงเพื่ อนสมาชิกที่กาลังบอกเล่าการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้ สมาชิกที่กาลังบอกเล่าได้
เห็น เงาสะท้ อนของตนเองผ่านการรับรู้ ของผู้อื่นว่า สิ่งที่ตนรับ รู้และผู้อื่นรับรู้ เกี่ยวกับ ตนตรงกับ
ความเป็ นจริ งอย่างไร จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมแบ่งปั นพูดคุยและแสดงความคิดเห็น
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โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุม่ เกิดความเข้ าใจอย่าง
กระจ่างชัด จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ สรุปลงเอกสารเรื่อง “การรู้จกั ตนเอง”
3. ผู้น ากลุ่มถามสมาชิ กกลุ่มว่า มีสิ่งใดบ้ างที่ อยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง
จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนร่วมแบ่งปันพูดคุยและแสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิค
การให้ กาลังใจ (Encouragement) ผ่านทางการพูด สีหน้ า แววตา และเทคนิคการยืนยันทางบวก
(Positive Affirmation) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเชื่อมัน่ ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้ จากนัน้ ให้ สมาชิก
กลุม่ สรุปลงเอกสารเรื่อง “การรู้จกั ตนเอง”
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการ
สรุป (Summarizing) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ รวบรวมความคิด และประเด็นสาคัญในการพูดคุยกัน
ภายในกลุม่
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากการที่สมาชิกกลุ่มบอกสิ่งที่รับรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งที่ผ้ อู ื่นรับรู้
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน

ตนเองรับรู้

ผู้อ่ นื รับรู้

เอกสารเรื่อง “การรู้จกั ตนเอง”
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 3
เรื่อง
ความเป็ นตัวของตัวเอง
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารเรื่อง “ความเป็ นตัวของตัวเอง”
2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
ความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความมัน่ ใจในตนเอง เชื่อมัน่ ใน
ความคิดความรู้สกึ ของตนเองโดยไม่หวัน่ ไหวไปกับสิ่งรอบข้ าง กล้ าคิด กล้ าแสดงความคิดเห็น มี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถกู ต้ องอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) รอเจอร์สกล่าวถึงการพิจารณา
มนุษย์ว่า มนุษย์เป็ นผู้มีความสามารถและมีคณ
ุ ค่า มนุษย์มีสติปัญญาและมีความสามารถที่จะ
ตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการกระทา โดยที่การกระทา
นัน้ ไม่ก้ าวก่ ายสิทธิ ของบุค คลอื่น ผู้ใ ห้ คาปรึ ก ษาสนับสนุน ให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาเป็ น ตัวของตัวเอง
ตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษาเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความ
เชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มขึ ้น มีกาลังใจ พร้ อมที่จะตัดสินใจแก้ ปัญหา โดยใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง
มีความเชื่อมัน่ ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง (วัชรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นีใ้ ช้ เทคนิคการถาม (Questioning) เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) เทคนิคการ
ยอมรับโดยปราศจากเงื่ อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เทคนิคการ
ท าให้ กระจ่ า ง (Clarifying) เทคนิ ค การให้ ก าลัง ใจ (Encouragement) และเทคนิ ค การสรุ ป
(Summarizing) เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สารวจและพิจารณาตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ในด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจและพิจารณาตนเองในด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีการพัฒนาตนเองในด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยใช้ เ ทคนิ คการถาม (Questioning) เทคนิ คการฟั งอย่ างตังใจ
้
(Active Listening) เทคนิ ค การยอมรับโดยปราศจากเงื่ อนไข (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) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้น ากลุ่มแจกเอกสารเรื่ อง “ความเป็ นตัวของตัวเอง” และให้ สมาชิกกลุ่มเขียน
พฤติกรรมที่ตนเองมักจะทาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แก่ เมื่อต้ องทางานกลุ่มกับเพื่อนๆ เมื่อมีข้อ
สงสัยในวิชาที่เรียน เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ และเมื่อเพื่อนชวนทาสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง จากนัน้
ให้ สมาชิกกลุม่ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2. ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุ่มว่า คนที่มีความเป็ น
ตัวของตัวเองเป็ นอย่างไร และพฤติกรรมใดบ้ างที่แสดงออกถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ผู้นากลุม่ ให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
(Active Listening) ใส่ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด
3. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มสารวจตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ แสดงความ
เป็ นตัวของตัวเอง โดยมีความมัน่ ใจและกล้ าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย จากนัน้ ให้ สมาชิก
กลุม่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการยอมรับ
โดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพื่อสร้ างบรรยากาศ
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ของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการ
ตัดสินความคิดหรื อความรู้สึกของบุคคลอื่น จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเรื่ อง “ความ
เป็ นตัวของตัวเอง
4. ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้ างที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่ อพัฒนาการ
แสดงออกในด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เพื่อช่วยสมาชิกกลุ่มเกิดความ
เข้ าใจอย่ างกระจ่างชัด และใช้ เ ทคนิคการให้ กาลังใจ (Encouragement) เพื่ อให้ สมาชิ กกลุ่มมี
กาลังใจที่จะกระทาการเปลี่ยนแปลงให้ สาเร็จ
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการ
สรุป (Summarizing) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ รวบรวมความคิด และประเด็นสาคัญในการพูดคุยกัน
ภายในกลุม่
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุม่ สังเกตจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงความเป็ นตัวของ
ตัวเองของสมาชิกกลุ่ม และการสรุปแนวทางการพัฒนาตนเองในด้ านความเป็ นตัวของตัวเองของ
สมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารเรื่อง “ความเป็ นตัวของตัวเอง”
เมื่อต้ องทางานกลุ่มกับเพื่อนๆ ฉันมักจะ.............................................................................
เมื่อมีข้อสงสัยในวิชาที่เรียน ฉันมักจะ..................................................................................
เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่ างๆ ฉันมักจะ.......................................................................
เมื่อเพื่อนชวนทาสิ่งที่ไม่ ถูกต้ อง ฉันมักจะ............................................................................

พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงความเป็ นตัวของตัวเอง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนาตนเองในด้ านความเป็ นตัวของตัวเองของนักศึกษา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 4
เรื่อง
วุฒิภาวะทางอารมณ์
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารเรื่อง “วุฒิภาวะทางอารมณ์”
2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง รู้จัก
จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถ
ผ่อนคลายอารมณ์ และสามารถใช้ กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
เพื่อหาข้ อสรุปหรือแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) ของ วิ ล เลี ย ม กลาสเซอร์ (William Glasser) กลาสเซอร์ ก ล่า วถึ ง การ
พิจารณามนุษย์ในเรื่ องอารมณ์ไว้ ว่า แม้ ว่าอารมณ์จะเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่เหตุผลเป็ นสิ่ง
สาคัญที่จะทาให้ พฤติกรรมของบุคคลมีป ระสิทธิ ภาพและท าให้ บุค คลประสบความสาเร็จ การ
ปล่อยให้ อารมณ์มาครอบงาจะนาไปสู่ความล้ มเหลว อารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมดังนัน้ การจะ
ปรับปรุงพฤติกรรมจึงจาเป็ นต้ องหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม (Glasser, 1992) ทฤษฎีการให้
คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงมีแนวความคิดว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดย
เน้ น ที่ ก ารกระทาที่ ผ้ รู ับค าปรึ กษาเลือกที่จ ะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้ าหมายและการเลือก
เป้าหมายโดยเป็ นการกระทาและความคิดในปัจจุบนั (Corey, 2012) โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ใช้ กระบวนการที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP System) ได้ แก่ W (Wants)
คือ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction) การกาหนดทิศทางและการ
กระทา E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรม เพื่ อให้ นักศึกษาได้ สารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
สามารถประเมินตนเองและวางแผนในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจและพิจารณาการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ประเมินตนเองและมีทกั ษะในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของตน
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) ได้ แก่ W (Wants) คื อ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction)
การก าหนดทิศ ทางและการกระทา E (Self Evaluation) การประเมิน ตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนสาหรับ การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม โดยใช้ เ ทคนิ คการสะท้ อนความคิด (Reflective
Thinking) เทคนิ ค การตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) และ เทคนิ คการตังค
้ าถาม
(Questioning) และเทคนิคสร้ างพันธสัญญา (Commitment) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุม่ แจกเอกสารเรื่อง “วุฒิภาวะทางอารมณ์” และผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ แต่
ละคนแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ก ารแสดงพฤติก รรมตามอารมณ์ ของตนเอง โดยบอกเล่าถึ ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นพฤติกรรมที่แสดงออก และผลกระทบที่ ตามมาจากการไม่ควบคุมอารมณ์ของ
ตน และให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “การมีวฒ
ุ ิ
ภาวะทางอารมณ์ หรือการรู้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเองมีความสาคัญอย่างไร” และให้ สมาชิกแต่
ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้ สมาชิกกลุม่ แลกเปลี่ยนและพิจารณา
ตนเอง โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “คุณมีความต้ องการและความคาดหวังในการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ของตนเองอย่างไร” และให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นากลุม่ ใช้

261
เทคนิ ค การสะท้ อนความคิ ด (Reflective Thinking) และการตรววจสอบการรั บ รู้ (Checking
Perception) เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ รับรู้ในสิ่งที่ตนเองต้ องการอย่างแท้ จริ ง จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุม่
สรุปลงในเอกสารเรื่อง “วุฒิภาวะทางอารมณ์”
3. ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลังจากสมาชิกกลุม่ ได้ ทาการ
สารวจความต้ องการของตนเองแล้ ว ผู้น ากลุ่มใช้ เ ทคนิคการตัง้ คาถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุม่ อธิบายถึง การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ในปั จจุบนั เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่
ไม่เป็ นดังใจคิดหรือเมื่อเกิดปัญหาโดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็ นดังใจคิด
หรื อเมื่อเกิ ดปั ญหา คุณ มีก ารแสดงอารมณ์ และพฤติก รรมอย่างไร” โดยผู้น ากลุ่มสนับสนุนให้
สมาชิกกลุม่ พิจารณาพฤติกรรมในปัจจุบนั ของตนเองและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ และสิ่ง
ที่ต้องการจะพัฒนา ให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ สรุป
ลงในเอกสารเรื่อง “วุฒิภาวะทางอารมณ์”
4. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่มประเมิน
ตนเองถึงพฤติกรรมที่ดีและสิ่งที่ตนเองต้ องการจะพัฒนาเพื่อให้ เป็ นผู้มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ โดย
ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็ นดังใจคิดหรื อเมื่อเกิดปัญหา การแสดงอารมณ์
และพฤติกรรมใดของคุณที่แสดงออกถึงการมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และจะต้ องเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ใดบ้ างเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง” โดยผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มให้ สมาชิกกลุม่
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกัน จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มสรุปลงในเอกสารเรื่ อง “วุฒิภาวะทาง
อารมณ์”
5. ผู้น ากลุ่มด าเนิ น การขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่มวางแผนสาหรับ การ
พัฒนาพฤติกรรมด้ วยตนเอง โดยเป็ นแผนที่ง่าย ยัง่ ยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า
“คุณ วางแผนที่จะจัด การกับอารมณ์ของตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้
อย่างไร” ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ เล่าการวางแผนของตนเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า
แผนนันมี
้ ความเหมาะสมหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อที่จะให้ ได้ แผนที่มีประสิทธิภาพในการนาไป
ปฎิบตั ิจริง จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ สรุปลงในเอกสารเรื่อง “วุฒิภาวะทางอารมณ์”
6. ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างพันธสัญญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่ ว่า “คุณจะเริ่มปฏิบตั ิตามแผนเมื่อใด และจะทาได้ จริงมากน้ อยเพียงใด”
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ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้น ากลุ่มสนับ สนุน ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มนาสิ่งที่ ได้ เ รี ย นรู้ ไปปฏิบัติจริ ง และผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่ จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากการประเมินตนเอง และการมีทักษะในการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน

W (wants)
สารวจความต้ องการของตนเอง

D (doing and direction)
กาหนดทิศทางและการกระทา

E (self-evaluation)
การประเมินตนเอง

เอกสารเรื่อง “วุฒภิ าวะทางอารมณ์ ”
P (planning)
วางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 5
เรื่อง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารความรู้เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างบุคคล”
2. เอกสารเรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ”
3. เอกสารเรื่อง “การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล”
4. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นด้ วยความเป็ นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ไม่ค้ นุ เคย มีการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
ระหว่ า งบุ ค คล(Transactional Analysis) ของ อี ริ ค เบิ ร์ น (Eric Berne) ซึ่ ง เป็ นทฤษฎี ท าง
บุคลิกภาพที่เกี่ยวกับภาษา พฤติกรรม และการบาบัดแบบจัดระบบในการปฏิสมั พันธ์ (ดวงมณี
จงษ์ รักษ์ , 2549) โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่าง
บุคคล เพื่ อให้ นักศึกษาสามารถเข้ าใจบุคลิกภาพของตนเอง และปรับวิธีการสื่อสารของตนให้
เหมาะสม ทาให้ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจและเข้ าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เข้ าใจรูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ การ
วิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล และการแสดงบทบาทสมมติ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ถึงการแสดงออกที่เป็ นการส่งเสริมสัมพันธภาพกับผู้อื่น
และการแสดงออกที่ทาลายสัมพันธภาพ
2. ผู้นากลุ่มอธิบายความรู้เรื่ องโครงสร้ างบุคลิกภาพให้ สมาชิกเข้ าใจ ตามเอกสาร
ความรู้ ประกอบ และผู้น ากลุ่มขอให้ สมาชิก กลุ่มแต่ละคนสารวจและวิเคราะห์บุคลิกภาพของ
ตนเองว่ามีโครงสร้ างบุคลิกภาพลักษณ์ใด จาก 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child)
ลัก ษณะความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent) ลัก ษณะความเป็ น ผู้ใหญ่ (A: Adult) และให้ สมาชิกกลุ่ม
เขียนลงในเอกสารเรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ”
3. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงพฤติกรรมที่แสดงออกจากการวิเคราะห์
โครงสร้ างบุคลิกภาพของตนเอง และพฤติกรรมเหล่านันส่
้ งผลต่อสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นอย่างไร
4. ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุม่ ถึง การสื่อสารที่เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และ
การสื่อสารที่ทาลายสัมพันธภาพ
5. ผู้นากลุม่ อธิบายความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล 3 แบบ ตามเอกสารความรู้
ประกอบ และให้ สมาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติการสื่อสาร 3 แบบ คือ การสื่อสารที่สอดคล้ อง
(Complementary Transaction) การสื่อสารที่ ขัดแย้ ง (Crossed Transaction) การสื่อสารแบบ
ซ่อนเร้ น (Ulterior Transaction) และให้ สมาชิกกลุ่มเขียนลงในเอกสารเรื่ อง “การวิเคราะห์การ
สื่อสารระหว่างบุคคล”
6. ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงความรู้ สึก ที่ได้ รับจากการสื่อสารทัง้ 3
แบบ และการสื่อสารแบบใดที่ช่วยส่งเสริมให้ เกิดสัมพันธภาพแก่ผ้ อู ื่น
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ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงการแสดงออกและการสื่อสารที่เหมาะสม ที่
ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ และผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการวิเ คราะห์ โครงสร้ างบุคลิก ภาพ และวิเ คราะห์ ก ารสื่อสาร
ระหว่างบุคคลของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
3. ผู้นากลุ่มสังเกตจากการสรุปการแสดงออกและการสื่อสารที่เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริม
สัมพันธภาพกับผู้อื่น และแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิจริงของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารความรู้
เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล”
โครงสร้ างบุคลิกภาพ
อีริค เบิ ร์น (Eric Berne) ได้ แบ่งโครงสร้ างทางบุคลิกภาพออกเป็ น 3 ลักษณะ โดยการ
กระทาต่างๆ ของบุคคลในแต่ละช่วงเวลาขึ ้นกับว่าระบบใดทางานในขณะนัน้ (วัชรี ทรัพย์มี, 2554)
1. ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child) เป็ นความรู้สึกและการกระทาเหมือนกับที่เคยมี
ประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น ดีใจ กระโดดโลดเต้ น กรี๊ดกร๊ าด ซึ่งเป็ นการแสดงออกแบบเด็กๆ
2. ลักษณะความเป็ นพ่ อแม่ (P: Parent) เป็ นส่วนที่มีพฤติกรรมเหมือนผู้ที่เป็ นพ่อแม่
คน เป็ นการกระทา ทัศนคติและความรู้สกึ ได้ มาจากบุคคลในสิ่งแวดล้ อมซึ่งอาจเป็ นพ่อแม่ หรื อ
บุคคลอื่นที่ได้ เลี ้ยงดูมา
3.ลักษณะความเป็ นผู้ใหญ่ (A: Adult) ส่วนนี ้เป็ นส่วนที่มีการประมวลข้ อมูลที่แม่นตรง
ไม่บิดเบือน มาวิเคราะห์และตัดสินใจโดยใช้ วิจารณญาณ เป็ นความสามารถที่ใช้ ความคิดอย่างมี
เหตุผล
ตัวอย่ างโครงสร้ างบุคลิกภาพ 3 ลักษณะ
1. เด็กวัยรุ่นจับกลุม่ แข่งรถมอเตอร์ไซต์
P: เด็กพวกนี ้พ่อแม่ไม่สงั่ สอน
A: อันตรายต่อตนเองและรถคันอื่น
C: น่าจะตื่นเต้ นดีนะ
2. การมีแฟนในวัยเรียน
P: เดี๋ยวก็เรียนไม่จบ
A: เป็ นเรื่องปกติแต่ต้องรู้จกั หน้ าที่ของตัวเอง
C: วัยรุ่นสมัยนี ้ใครๆ เค้ าก็มีกนั
3. มีคนเอาขนมเค้ กมาให้ ขณะที่กาลังลดน ้าหนัก
P: นี่จะแกล้ งกันเหรอ ก็ร้ ูวา่ ฉันกาลังลดน ้าหนัก
A: ขอบใจนะ แต่กาลังลดน ้าหนักอยู่คงจะทานไม่ได้
C: ว๊ าว น่ากินจัง ซักชิ ้นคงไม่เป็ นไรหรอกเนอะ
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4. เห็นเด็กขายพวงมาลัย
P: โธ่ ช่างน่าสงสาร
A: ชีวิตของเขาก็เป็ นแบบนี ้
C: ดูน่าสนุกดีนะ
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การสื่อสารระหว่ างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็ นการติดต่อสัมพันธ์โดยการมีสิ่งเร้ าและการตอบสนองด้ วย
วิธีตา่ งๆ 3 แบบ ได้ แก่
1. การสื่ อสารที่ ส อดคล้ อง (Complementary Transaction) เป็ น การสื่อสารที่ ก าร
ตอบสนองที่ได้ รับเป็ นไปตามที่คาดหวัง ไม่ขดั แย้ งกัน ถ้ อยทีถ้อยอาศัยและราบรื่น การสื่อสารแบบ
นี ้ไม่สง่ ผลเสียต่อสัมพันธภาพทาให้ สามารถสนทนาต่อไปได้ เรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น
สามี
ภรรยา
ลูก
แม่
ฉัน
เพื่อน

สามี:คุณเห็นหนังสือพิมพ์ไหม ลูก:หนูหกล้ มเป็นแผลเจ็บจังค่ะ ฉัน:ไม่อยากเข้ าเรียนเลย
ภรรยา:อยู่บนโต๊ ะอาหารค่ะ

แม่:มา แม่จะทายาให้

เพื่อน:ฉันด้ วย งันเราโดดกั
้
น

2. การสื่อสารที่ขัดแย้ ง (Crossed Transaction) เป็ นการสื่อสารโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้ รับ
การตอบสนองไม่ตรงกับที่คาดไว้ ซึ่งจะเป็ นการทาลายสัมพันธภาพ หรือทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
สามี
ภรรยา
ฉัน
เพื่อน
ฉัน
เพื่อน

สามี:คุณเห็นหนังสือพิมพ์ไหม

ฉัน:ดูเหมือนเธอจะมาสาย

ฉัน:ฉันไม่อยากอ่านหนังสือแล้ ว

ภรรยา:คุณหาเอาเองไม่ได้ เหรอ เพื่อน:เธอนี่ชอบตาหนิจงั นะ เพื่อน:แต่เราอ่านเกือบจบแล้ วนะ
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3. การสื่อสารแบบซ่ อนเร้ น (Ulterior Transaction) เป็นการสื่อสารแบบพูดอย่างหนึ่ง
แต่ใจคิดอีกอย่างหนึ่ง สัมพันธภาพแบบนี ้จะมีลกั ษณะของการสื่อความหมายทางสังคม และใน
เวลาเดียวกันก็มคี วามรู้สกึ หรือจุดหมายอื่นซ่อนเร้ นอยู่ ตัวอย่างเช่น
ฉัน

เพื่อน

ภรรยา

สามี

ฉัน

เพื่อน

ฉัน:ดีใจด้ วยที่ได้เลื่อนตาแหน่ง ภรรยา:กระเป๋ าใบนี ้สวยมากเลย ฉัน:วันนี ้วันอะไรนะ
(สิ่งที่ซ่อนเร้ น):เอาใจนายเก่งล่ะสิ (สิ่งที่ซ่อนเร้ น):อยากให้ สามีซื ้อให้ (สิง่ ที่ซ่อนเร้ น):วันนี ้วันเกิดฉัน
เพื่อน:ขอบใจ
สามี:ผมว่าไม่คอ่ ยเข้ ากับคุณนะ เพื่อน:วันพุธ
(สิง่ ที่ซ่อนเร้ น):อิจฉาล่ะสิ
(สิง่ ที่ซ่อนเร้ น):ไม่อยากซื ้อให้ (สิง่ ที่ซ่อนเร้ น):แกล้ งจาไม่ได้
หมายเหตุ เส้ นเต็มแสดงถึงระดับการสื่อสารเชิงสังคมที่ปรากฎ (Social Level) เส้ นประแสดงถึง
ระดับการ สื่อสารของสิ่งที่ซ่อนเร้ นในใจ (Psychological Level)
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เอกสารเรื่อง “การวิเคราะห์ โครงสร้ างบุคลิกภาพ”
ให้ นักศึกษาสารวจและวิเคราะห์ บุคลิกภาพของตนเองว่ ามีบุคลิกภาพลักษณะใด และ
เขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออก
ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child) พฤติกรรมของตนเองที่แสดงออก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลักษณะความเป็ นพ่ อแม่ (P: Parent) พฤติกรรมของตนเองที่แสดงออก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลักษณะความเป็ นผู้ใหญ่ (A: Adult) พฤติกรรมของตนเองที่แสดงออก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เอกสารเรื่อง “การวิเคราะห์ การสื่อสารระหว่ างบุคคล”
ให้ นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติการสื่อสารทัง้ 3 แบบ
การสื่อสารที่สอดคล้ อง (Complementary Transaction)
ฉัน

เพื่อน

P

P

บทสนทนา
ฉัน:…………………………...............................
เพื่อน:……………………………………………..

A

A

C

C

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

การสื่อสารที่ขดั แย้ ง (Crossed Transaction)
ฉัน

เพื่อน

P

P

บทสนทนา
ฉัน:…………………………...............................
เพื่อน:……………………………………………..

A

A

C

C

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

การสื่อสารแบบซ่ อนเร้ น (Ulterior Transaction)
ฉัน

เพื่อน

P

P

บทสนทนา
ฉัน:…………………………...............................
เพื่อน:……………………………………………..

A

A

C

C

ฉัน:…………………………...............................
เพื่อน:……………………………………………..
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 6
เรื่อง
การตังเป้
้ าหมายในชีวิต
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารเรื่อง “การตังเป้
้ าหมายในชีวิต”
2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
การตังเป้
้ าหมายในชีวิต เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองให้ ความสาคัญ
และปรารถนาจะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายของตนเองโดยมีก าร
วางแผนการปฏิบตั ิเป็ นขันตอนอย่
้
างชัดเจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) ของ วิลเลีย ม กลาสเซอร์ (William Glasser) กลาสเซอร์ ก ล่าวถึ งความ
ต้ องการพืน้ ฐานของมนุษย์ 5 ประการ (Psychological Needs) ได้ แก่ 1.ความต้ องการเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคม (belongingness) คือ ต้ องการรักและถูกรัก ต้ องการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้คน 2.ความ
ต้ องการอานาจ (power) คือ ความรู้สกึ มีความสามารถ ความภูมิใจ ความสาเร็จ 3.ความต้ องการ
เป็ น อิ ส ระ (freedom) คื อ การสามารถเลื อ กได้ ด้ว ยตนเองสามารถดารงชี วิ ตอย่ างปราศจาก
ข้ อจากัดหรือข้ อบังคับที่มากเกินไป 4.ความต้ องการความสนุกสนาน (fun) คือ ความรู้สกึ ดีในชีวิต
และรู้สึกยินดีที่เกิดเป็ นมนุษย์ 5.ความต้ องการการอยู่รอด (survival) คือ การมีสิ่งจาเป็ นในชีวิต
เช่น มีอาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย มีสขุ ภาพที่ดี มีความปลอดภัยมัน่ คง กลาสเซอร์ กล่าวถึ งการ
พิจารณามนุษย์ ว่ามนุษย์เลือกพฤติกรรมของตนเอง ดังนัน้ ต้ องรับผิดชอบต่อการเลือกนัน้ คนที่
รับผิดชอบคือคนที่ร้ ูว่าเขาต้ องการอะไรในชีวิต และวางแผนเพื่อให้ ได้ สิ่ งนัน้ บุคคลต้ องมีความ
รับผิดชอบในการสนองความต้ องการของตนโดยไม่มีข้อแก้ ตัวถึงอุปสรรคในอดีต ปั จจุบัน หรื อ
อุปสรรคที่เกิดจากบุคคลอื่นเป็ นผู้กระทา (Glasser, 1992) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแนวคิด
พิจารณาความเป็ นจริงมีแนวความคิดว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดยเน้ นที่การกระทาที่ผ้ รู ับ
คาปรึกษาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง การกาหนดเป้าหมายและการเลือกเป้าหมายโดยเป็ นการกระทา
และความคิดในปัจจุบนั (Corey, 2012) โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ กระบวนการที่นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP System) ได้ แก่ W (Wants) คือ การสารวจความต้ องการ
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ของตนเอง D (Doing and Direction) การกาหนดทิศทางและการกระทา E (Self Evaluation) การ
ประเมินตนเอง และ P (Plan) การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มี
เป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจน และวางแผนเพื่อหาแนวทางที่จะไปสูเ่ ป้าหมายของตนเองได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจความต้ องการและตังเป้
้ าหมายของตนเองอย่างชัดเจน
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ประเมินตนเองและวางแผนเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายของตนเองได้
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) ได้ แก่ W (Wants) คื อ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction)
การก าหนดทิศ ทางและการกระทา E (Self Evaluation) การประเมิน ตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนสาหรับ การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม โดยใช้ เ ทคนิ คการสะท้ อนความคิด (Reflective
Thinking) เทคนิ ค การตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) และ เทคนิ คการตังค
้ าถาม
(Questioning) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้ สมาชิกกลุ่มสารวจความต้ องการของ
ตนเอง โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คุณมีความต้ องการและความคาดหวังเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต
ของตนเองอย่างไร” และให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิค
การสะท้ อนความคิด (Reflective Thinking) และการตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception)
เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มได้ รับ รู้ใ นสิ่งที่ตนเองต้ องการอย่ างแท้ จริ ง จากนัน้ ให้ สมาชิก กลุ่มสรุปลงใน
เอกสารเรื่อง “การตังเป้
้ าหมายในชีวิต”
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2. ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลังจากสมาชิกกลุม่ ได้ ทาการ
สารวจความต้ องการของตนเองแล้ ว ผู้น ากลุ่มใช้ เ ทคนิคการตัง้ คาถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุม่ อธิบายถึงสิ่งที่กาลังกระทาอยู่ในปัจจุบนั ว่าจะสามารถทาให้ ไปถึงเป้าหมายในชีวิตได้
หรือไม่ โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “ตอนนี ้คุณกาลังทาอะไรที่เป็ นการช่วยให้ สามารถไปถึงเป้าหมาย
ในชีวิตของตนเองได้ บ้าง” โดยผู้นากลุม่ สนับสนุนให้ สมาชิกกลุม่ พิจารณาพฤติกรรมในปัจจุบนั ของ
ตนเองและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ และสิ่งที่ต้องการจะให้ เกิดความแตกต่าง ให้ สมาชิก
กลุ่มพูด คุย แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น กัน จากนัน้ ให้ สมาชิ ก กลุ่มสรุ ป ลงในเอกสารเรื่ อง “การ
ตังเป้
้ าหมายในชีวิต”
3. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่ม ประเมิน
ตนเองถึงการกระทาที่ดีและสิ่งที่ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถไปสู่เป้าหมายใน
ชีวิตของตนเองได้ โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คุณมีการกระทาใดที่ดีและมีสิ่งใดบ้ างที่ต้องการจะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง” โดยผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม ให้
สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ สรุปลงในเอกสารเรื่อง “การ
ตังเป้
้ าหมายในชีวิต”
4. ผู้น ากลุ่มด าเนิ น การขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่ม วางแผนสาหรับ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยตนเอง โดยเป็ นแผนที่ง่าย ยั่งยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิก
กลุ่มว่า “คุณวางแผนที่จะสามารถไปให้ ถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ อย่ างไร” ผู้นากลุ่มให้
สมาชิ ก กลุ่มเล่าการวางแผนของตนเองและพูดคุยแลกเปลี่ ย นความคิดเห็น ว่าแผนนัน้ มีความ
เหมาะสมหรื อมีข้อบกพร่องอย่ างไร เพื่อที่จะให้ ได้ แผนที่มีประสิทธิภาพในการนาไปปฎิบัติจ ริ ง
จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ สรุปลงในเอกสารเรื่อง “การตังเป้
้ าหมายในชีวิต”
5. ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างพันธสัญญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่ ว่า “คุณจะเริ่มปฏิบตั ิตามแผนเมื่อใด และจะทาได้ จริงมากน้ อยเพียงใด”
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการตังเป้
้ าหมายในชีวิต
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้น ากลุ่มสนับ สนุน ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มนาสิ่งที่ ได้ เ รี ย นรู้ ไปปฏิบัติจริ ง และผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่ จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
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3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากการที่สมาชิกกลุ่มสามารถสารวจความต้ องการของตนเองและ
ตังเป้
้ าหมายของตนเองอย่างชัดเจนและเป็ นจริง
3. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการที่สมาชิกกลุ่มสามารถประเมิน ตนเองและวางแผนเพื่อหา
แนวทางที่จะไปสูเ่ ป้าหมายของตนเองได้ โดยแผนนันต้
้ องมีความชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิได้ จริง

W (wants)
สารวจความต้ องการของตนเอง

D (doing and direction)
กาหนดทิศทางและการกระทา

E (self-evaluation)
การประเมินตนเอง

เอกสารเรื่อง “การตัง้ เป้ าหมายในชีวิต”
P (planning)
วางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 7
เรื่อง
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. กระดาษเปล่า
2. เอกสารเรื่อง “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล”
3. ปากกา / ดินสอ / ดินสอสี/ ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
ความรู้ และทัก ษะทางวิช าชีพ เป็ น การที่ นัก ศึก ษาพยาบาลมีความรู้ ที่ ถูก ต้ องในหลัก
ทฤษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพพยาบาล
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริง (Reality Therapy) ของ วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่มีแนวความคิด
ว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดยเน้ นที่การกระทาที่ผ้ รู ับคาปรึกษาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง โดย
เป็ น การกระท าและความคิ ดในปั จจุบัน (Corey, 2012) จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึก ษาเพื่อ
สนับสนุนให้ บคุ คลวางโครงการในอนาคต และมีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินการตามโครงการที่วางไว้
โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ กระบวนการที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP
System) ได้ แก่ W (Wants) คื อ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction)
การก าหนดทิ ศทางและการกระทา E (Self Evaluation) การประเมิน ตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เห็นถึงความสาคัญของความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ให้ ถกู ต้ องเหมาะสมตามหลักการพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเห็นความสาคัญ ของความรู้ และทักษะทางวิชาชี พของนัก ศึก ษา
พยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
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ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) ได้ แก่ W (Wants) คื อ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction)
การก าหนดทิ ศทางและการกระทา E (Self Evaluation) การประเมิน ตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนสาหรั บ การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม โดยใช้ เ ทคนิ ค การสะท้ อ นความคิ ด (Reflective
Thinking) เทคนิ ค การตรววจสอบการรับรู้ (Checking Perception) และ เทคนิ คการตังค
้ าถาม
(Questioning) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่ม และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มแจกกระดาษเปล่าให้ แก่ สมาชิกกลุ่ม และให้ ร่วมกันระดมความคิดใน
หัวข้ อ “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล” โดยให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึง
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่พยาบาลต้ องมีออกมาในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2. ผู้น ากลุ่ม ให้ สมาชิ ก กลุ่ม ถามสมาชิ ก กลุ่ม ว่า “ความรู้ และทัก ษะทางวิช าชี พ
พยาบาลมีความสาคัญอย่างไร” และ “เพราะเหตุใดพยาบาลจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพมากกว่าอาชีพอื่นทั่วไป” จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่ วมกันพูดคุยและแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นร่วมกัน
3. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้ สมาชิกกลุ่มสารวจความต้ องการของ
ตนเอง โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “คุณมีความต้ องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างไร” และให้ สมาชิกกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการสะท้ อนความคิด (Reflective Thinking) และการตรววจสอบการรับรู้
(Checking Perception) เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ท บทวนถึ งความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ งของตนเอง
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จากนัน้ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม สรุ ป ลงในเอกสารเรื่ อ ง “ความรู้ และทัก ษะทางวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษา
พยาบาล”
4. ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลังจากสมาชิกกลุม่ ได้ ทาการ
สารวจความต้ องการของตนเองแล้ ว ผู้น ากลุ่มใช้ เทคนิคการตัง้ คาถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุ่มอธิบายถึงสิ่งที่กาลังกระทาอยู่ในปัจจุบนั ว่าเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดการพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพได้ หรือไม่ โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “ตอนนี ้คุณกาลังทาอะไรที่เป็ นการส่งเสริ มให้
เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเองบ้ าง” โดยผู้นากลุม่ สนับสนุนให้ สมาชิกกลุม่
พิจารณาพฤติกรรมในปัจจุบนั ของตนเองและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ และสิ่งที่ต้องการจะ
ให้ เกิดความแตกต่าง ให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่ม ประเมิน
ตนเองถึงการกระทาที่ดีและสิ่งที่ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถไปสู่ก ารพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเอง โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “คุณมีการกระทาใดที่ดีและมีสิ่ง
ใดบ้ างที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเองได้”
โดยผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
6. ผู้น ากลุ่มด าเนิ น การขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่ม วางแผนสาหรับ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยตนเอง โดยเป็ นแผนที่ง่าย ยั่งยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิก
กลุ่มว่า “คุณวางแผนที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเองได้ อย่างไร” ผู้นากลุม่ ให้
สมาชิ ก กลุ่มเล่าการวางแผนของตนเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแผนนัน้ มีความ
เหมาะสมหรื อมีข้อบกพร่องอย่ างไร เพื่อที่จะให้ ได้ แผนที่มีประสิทธิภาพในการนาไปปฎิบัติจ ริ ง
จากนัน้ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม สรุ ป ลงในเอกสารเรื่ อ ง “ความรู้ และทัก ษะทางวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษา
พยาบาล”
7. ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างพันธสัญญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่ ว่า “คุณจะเริ่มปฏิบตั ิตามแผนเมื่อใด และจะทาได้ จริงมากน้ อยเพียงใด”
ขัน้ สรุป
1. ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุป เกี่ยวกับ ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล และแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้น ากลุ่มสนับ สนุน ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มน าสิ่งที่ ได้ เรี ย นรู้ ไปปฏิบัติจ ริ ง และผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่ จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุม่ และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ า รับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการสรุ ป ความส าคัญ ของความรู้ และทัก ษะทางวิช าชี พของ
นักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารเรื่อง “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล”
ความสาคัญของความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 8
เรื่อง
จิตอาสา
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. คลิปวีดีโอเรื่อง “จิตอาสา”
2. เอกสารเรื่อง “จิตอาสา”
3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
จิตอาสา เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
อย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีน ้าใจเอื ้ออาทร
ด้ วยความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ มีความสุขพ้ นจากความทุกข์
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ ล รอเจอร์ ส (Carl Rogers) รอเจอร์ กล่าวถึงการพิจารณา
มนุษย์ว่ามนุษย์เป็ นผู้มีความสามารถและมีคณ
ุ ค่า มนุษย์มีสติปัญญาและมีความสามารถที่จะ
ตัดสิน ใจได้ ด้ วยตนเอง มนุษ ย์ มีแนวโน้ มที่ จะพัฒนาตนเอง มนุษ ย์ มีความสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองได้ เ มื่ อ อยู่ใ นสภาพการณ์ ที่ เ หมาะสม กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษาจึง มุ่ง เน้ นในการจัด
สภาพการณ์ ที่ เ หมาะสม ให้ ผู้รั บ บริ ก ารได้ พัฒ นาความสามารถของตนเองอย่ างเต็มที่ โดย
จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง คือ เพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การเลือกกระทาสิ่ง
ต่างๆ ได้ ด้วยตนเองในสิ่งที่ใคร่ครวญแล้ วว่าเหมาะสม ให้ ผ้ รู ับบริการรู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่าเพิ่มขึ ้น
และพยายามพัฒนาตนเอง (วัชรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ เทคนิคการ
ถาม (Questioning) เทคนิ ค การฟั ง อย่ า งตัง้ ใจ (Active Listening) เทคนิ ค การยอมรั บ โดย
ปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เทคนิคการทาให้ กระจ่าง
(Clarifying) เทคนิ ค การให้ ก าลัง ใจ (Encouragement) และเทคนิ ค การสรุ ป (Summarizing)
เพื่อให้ นักศึกษาได้ เห็นถึง ความสาคัญของการมีจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางใน
การพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เห็นความสาคัญของการมีจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาจิตอาสา
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยใช้ เ ทคนิ คการถาม (Questioning) เทคนิ คการฟั งอย่ างตังใจ
้
(Active Listening) เทคนิ ค การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (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) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่ม และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกดูคลิปวีดีโอเรื่ อง “จิตอาสา” จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยและ
แสดงความคิดเห็นว่ารู้สกึ อย่างไรต่อพฤติกรรมจิตอาสาของบุคคลในคลิปวีดีโอ
2. ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “การมีจิตอาสามี
ความสาคัญหรือมีความหมายต่อชีวิตการเป็ นพยาบาลอย่างไร” ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคน
ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ (Active Listening) ใส่
ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด
3. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกสารวจตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ แสดงถึงการมีจิต
อาสา คือ การเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นโดยเห็นแก่ป ระโยชน์ส่วนรวม ให้ สมาชิกกลุ่มร่วมแบ่ งปั น
ประสบการณ์ถึงสถานการณ์ที่แสดงพฤติกรรมจิตอาสา พฤติกรรมที่ตนแสดงออกในสถานการณ์
นัน้ ความรู้สึกที่ได้ แสดงพฤติกรรมนัน้ และสิ่งที่ทาให้ แสดงพฤติกรรมดังกล่าว จากนัน้ ให้ สมาชิก
กลุ่ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น กัน โดยผู้น ากลุ่ม ใช้ เ ทคนิ ค การยอมรับ โดยปราศจากเงื่ อนไข
(Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพื่อสร้ างบรรยากาศของการตระหนัก รู้ ใน
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ตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการตัดสินความคิดหรื อ
ความรู้สกึ ของบุคคลอื่น
4. ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้ างที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการ
พฤติกรรมจิตอาสา ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นา
กลุม่ ใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เพื่อช่วยสมาชิกกลุม่ เกิดความเข้ าใจอย่างกระจ่างชัด
และใช้ เ ทคนิ คการให้ กาลังใจ (Encouragement) เพื่ อให้ สมาชิก กลุ่มมีกาลังใจที่จะกระทาการ
เปลี่ยนแปลงให้ สาเร็จ
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการ
สรุป (Summarizing) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ รวบรวมความคิด และประเด็นสาคัญในการพูดคุยกัน
ภายในกลุม่
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้น ากลุ่มสนับ สนุน ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มน าสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ ไปปฏิบัติจ ริ ง และผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุม่ และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ า รับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเกี่ย วกับความสาคัญของการมีจิต
อาสาต่อชีวิตการเป็ นพยาบาล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา
ของสมาชิกกลุ่ม และแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของสมาชิกกลุม่ แต่
ละคน
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เอกสารเรื่อง “จิตอาสา”
พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 9
เรื่อง
จิตบริการ
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารเรื่อง “จิตบริการ”
2. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
จิตบริการ เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความเข้ าอกเข้ าใจ เอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย มี
ความกระตือรือล้ นในการให้ บริการ และมีทกั ษะการสื่อสารในการใช้ คาพูดและภาษาท่าทางอย่ าง
เหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความพึงพอใจและไว้ วางใจ
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ ล รอเจอร์ ส (Carl Rogers) รอเจอร์ กล่าวถึงการพิจารณา
มนุษย์วา่ มนุษย์เป็ นผู้มีความสามารถและมีคณ
ุ ค่า มนุษย์มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาตนเอง โดยมนุษย์
จะมีก ารรับ รู้ เรื่ องเกี่ ยวกับ ตนเองและสิ่งแวดล้ อมตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยการ
กระทาของแต่ละบุคคลในสภาพการณ์ตา่ งๆ สอดคล้ องกับการพิจารณาตนเอง และการพิจารณา
สิ่งแวดล้ อมตามประสบการณ์ของเขา การจะให้ บคุ คลเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้ องเปลี่ยนการรับรู้ของ
เขา เพราะพฤติ กรรมเป็ น ผลมาจากการรับ รู้ของบุคคล จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึก ษาแบบ
บุคคลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง คื อเพื่ อให้ ผ้ รู ับ บริ ก ารเปิ ดรับ ประสบการณ์ โดยพิ จ ารณาสิ่งต่างๆ อย่ าง
กว้ างขวางในหลายแง่มมุ และตระหนักต่อสิ่งต่างๆ โดยใช้ จิตสานึกและเหตุผลเพื่อให้ การกระทา
ต่างๆ มีประสิทธิภาพ (วัชรี ทรัพย์มี, 2554) โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ เทคนิคการแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) เทคนิ คการถาม (Questioning) เทคนิ คการฟั งอย่ างตัง้ ใจ (Active
Listening) เทคนิ ค การยอมรั บ โดยปราศจากเงื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard and
Acceptance) เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เทคนิคการให้ กาลังใจ (Encouragement)
และเทคนิคการสรุป (Summarizing) เพื่อให้ นักศึกษาได้ เห็นถึง ความสาคัญของการมีจิตบริ การ
ของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เห็นความสาคัญของการมีจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาจิตบริการ
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เทคนิคการถาม
(Questioning) เทคนิ ค การฟั งอย่ างตังใจ
้ (Active Listening) เทคนิ คการยอมรับ โดยปราศจาก
เงื่ อนไข ( Unconditional Positive Regard and Acceptance) เทคนิ คการท าให้ กระจ่ า ง
(Clarifying) เทคนิคการให้ กาลังใจ (Encouragement) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) โดยมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มแจกเอกสารเรื่ อง “จิตบริ การ” และให้ สมาชิกกลุม่ จับคูก่ นั แสดงบทบาท
สมมติ ในบทบาทพยาบาล และผู้ป่วย ตามสถานการณ์ ที่ ก าหนด คือ เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความรู้สึกไม่สบาย ผู้ป่วยและพยาบาลจะทาอย่างไรในสถานการณ์นนั ้
เมื่อเสร็จแล้ วทาการสลับบทบาทกัน โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
เพื่อให้ สมาชิกเกิดการตระหนักรู้โดยรับรู้ถึงความรู้สกึ ของผู้ป่วย
2. ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “เมื่อแสดงบทบาทเป็ นผู้ป่วย รู้สึกอย่างไรเมื่อป่ วย
และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และต้ องการให้ พยาบาลปฏิบตั ิตอ่ ตนอย่างไร” และถามสมาชิก
กลุม่ ว่า “เมื่อแสดงบทบาทเป็ นพยาบาล รู้สกึ อย่างไรเมื่อได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ และในการปฏิบตั ิการพยาบาลครัง้ นี ้ ต้ องการพัฒนาตนเองอย่างไร” ผู้นากลุ่ม
ให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
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3. ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการถาม (Questioning) ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “การมีจิตบริการมี
ความสาคัญต่อการเป็ นพยาบาลอย่างไร” และ “พฤติกรรมใดบ้ างที่แสดงถึงการมีจิตบริ การของ
พยาบาล” ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุ่มใช้
เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ (Active Listening) ใส่ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด
4. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกสารวจตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ แสดงถึงการมีจิต
บริการ คือ การเข้ าอกเข้ าใจ เอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย มีความกระตือรือล้ นในการให้ บริการ และมี
ทักษะการสื่อสาร ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ถึงพฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกถึงการมี
จิตบริ การ จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการยอมรับ
โดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) เพื่อสร้ างบรรยากาศ
ของการตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะไม่มีการ
ตัดสินความคิดหรือความรู้สกึ ของบุคคลอื่น
5. ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้ างที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่ อพัฒนาการ
พฤติกรรมจิตบริการ ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นา
กลุม่ ใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เพื่อช่วยสมาชิกกลุม่ เกิดความเข้ าใจอย่างกระจ่างชัด
และใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจ (Encouragement) เพื่อให้ สมาชิกมีกาลังใจที่จะทาการเปลี่ยนแปลง
ให้ สาเร็จ
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิคการ
สรุ ป (Summarizing) เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มได้ รวบรวมความคิด และประเด็นสาคัญในการพูดคุย
ภายในกลุม่
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้น ากลุ่มสนับ สนุน ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มนาสิ่งที่ ได้ เ รี ย นรู้ ไปปฏิบัติจริ ง และผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
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การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการแลกเปลี่ย นภายในกลุ่มเมื่อเกี่ ย วกับความรู้ สึก เมื่อแสดง
บทบาทสมมติ การสรุ ป ความสาคัญของการมีจิ ตบริ การต่อการเป็ น พยาบาล การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การแสดงพฤติ ก รรมจิ ต บริ ก ารของสมาชิ ก กลุ่ม และแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตบริการของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารเรื่อง “จิตบริการ”
พฤติกรรมจิตบริการ ได้ แก่
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ความสาคัญของการมีจติ บริการของนักศึกษาพยาบาล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
แนวทางในการพัฒนาจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 10
เรื่อง
ระเบียบวินยั
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. กระดาษเปล่า
2. เอกสารเรื่อง “ระเบียบวินยั ”
3. ปากกา / ดินสอ / ดินสอสี/ ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
ระเบียบวินยั เป็ นการที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตังใจปฏิ
้
บตั ิงานตาม
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมัน่ คงหนักแน่นไม่ยอม
แพ้ ตอ่ อุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิด พิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) ของ วิ ล เลี ย ม กลาสเซอร์ (William Glasser) ซึ่ ง เป็ น ทฤษฏี ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา มีแนวความคิดว่าบุคคลควบคุมสิ่งที่ตนกระทา โดย
เน้ น ที่ ก ารกระทาที่ ผ้ รู ับค าปรึ กษาเลือกที่จ ะเปลี่ยนแปลง การก าหนดเป้ าหมายและการเลือก
เป้าหมายโดยเป็ นการกระทาและความคิดในปัจจุบนั (Corey, 2012) โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ใช้ กระบวนการที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (The WDEP System) ได้ แก่ W (Wants)
คือ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction) การกาหนดทิศทางและการ
กระทา E (Self Evaluation) การประเมินตนเอง และ P (Plan) การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพื่อให้ นักศึกษาได้ เห็นถึง ความสาคัญของการมีระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาล
และแนวทางในการพัฒนาการมีระเบียบวินยั ของนักศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินยั ของนักศึกษาพยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาการมีระเบียบวินยั
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ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) ได้ แก่ W (Wants) คื อ การสารวจความต้ องการของตนเอง D (Doing and Direction)
การก าหนดทิศ ทางและการกระทา E (Self Evaluation) การประเมิน ตนเอง และ P (Plan) การ
วางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้ เทคนิคการใช้ อารมณ์ขนั (Use Humor) เทคนิค
การสะท้ อนความคิด (Reflective Thinking) เทคนิคการตังค
้ าถาม (Questioning) และเทคนิคการ
ให้ ข้อเสนอแนะ (Advice Technique) และ เทคนิคสร้ างพันธสัญญา (Commitment) โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุม่ แจกกระดาษเปล่าให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันวาดภาพในหัวข้ อ “ระเบียบวินยั
ของพยาบาล” โดยให้ ใช้ รูปภาพเป็ นสัญลักษณ์แทนความมีระเบียบวินัยเรื่ องต่างๆ ที่พยาบาล
จะต้ องมี เช่น ความตรงต่อเวลาอาจแทนด้ วยรูปนาฬิกา ความสะอาดอาจแทนด้ วยรูปไม้ กวาด การ
แต่งกายอาจแทนด้ วยรูปเสื ้อ ความรับผิดชอบอาจแทนด้ วยรูปหนังสือ จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ แต่ละ
คนพูดคุยและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการใช้ อารมณ์ขนั (Use Humor)
เพื่อลดความตึงเครียด และสร้ างบรรยากาศที่ดีในกลุม่
2. ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ระเบียบวินัยสาคัญต่อวิช าชีพพยาบาลอย่ างไร”
และ “พฤติกรรมใดบ้ างที่แสดงถึงการมีระเบียบวินยั ของพยาบาล” ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกัน
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
3. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้ สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนและพิจารณา
ตนเองโดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “สิ่งใดที่คณ
ุ ต้ องการทาเพื่อพัฒนาการมีระเบียบวินยั และมีวิธีการ
อย่างไร” และให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสะท้ อน
ความคิด (Reflective Thinking) เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ พิจารณาความต้ องการที่แท้ จริงของตนเอง
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4. ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) หลังจากสมาชิกกลุม่ ได้ ทาการ
สารวจความต้ องการของตนเองแล้ ว ผู้น ากลุ่มใช้ เ ทคนิคการตัง้ คาถาม (Questioning) โดยให้
สมาชิกกลุ่มอธิบายถึงพฤติกรรมที่กาลังกระทาอยู่ในปัจจุบนั โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “พฤติกรรม
ใดของคุณที่เป็ นการแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัยบ้ าง” โดยผู้นากลุ่มสนับสนุนให้ สมาชิกกลุม่
พิจารณาพฤติกรรมในปัจจุบนั ของตนเองและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ และสิ่งที่ต้องการจะ
พัฒนา ให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่ม ประเมิน
ตนเองถึ งพฤติก รรมที่ดี และพฤติ กรรมที่ ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงออกถึงการมี
ระเบียบวินยั โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คุณมีพฤติกรรมใดที่ดีและมีพฤติกรรมใดบ้ างที่ต้องการจะ
เปลี่ย นแปลงเพื่ อ แสดงออกถึ งการมีระเบี ยบวิ นัย” โดยผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม ให้ สมาชิกกลุ่ม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
6. ผู้น ากลุ่มด าเนิ น การขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่ม วางแผนสาหรับ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยตนเอง โดยเป็ นแผนที่ชดั เจน และสามารถทาได้ จริง โดยถามสมาชิก
กลุม่ ว่า “คุณวางแผนที่จะแสดงพฤติกรรมการมีระเบียบวินยั ได้ อย่างไร และคุณมีวิธีในการทาตาม
แผนได้ อย่างไร” ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุม่ เล่าการวางแผนของตนเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นว่าแผนนันมี
้ ความเหมาะสมหรื อมีข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อที่จะให้ ได้ แผนที่มีประสิทธิภาพ
ในการน าไปปฎิ บัติ จ ริ ง โดยผู้น ากลุ่มใช้ เ ทคนิ คการให้ ข้ อ เสนอแนะ (Advice Technique) ว่า
สมาชิกกลุม่ จะวางแผนอย่างเป็ นระบบได้
7. ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างพันธสัญญา (Commitment) ในการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิกกลุม่ โดยถาม
สมาชิกกลุม่ ว่า “คุณจะเริ่มปฏิบตั ิตามแผนเมื่อใด และจะทาได้ จริงมากน้ อยเพียงใด”
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ ความสาคัญของการมีระเบียบวินยั
ของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางการพัฒนาการมีระเบียบวินยั ของนักศึกษาพยาบาล
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้น ากลุ่มสนับ สนุน ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มนาสิ่งที่ ได้ เ รี ย นรู้ ไปปฏิบัติจริ ง และผู้น ากลุ่ม
สนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่ จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
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การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุม่ สังเกตจากการสรุปความสาคัญของการมีระเบียบวินยั ของนักศึกษาพยาบาล
และแนวทางในการพัฒนาการมีระเบียบวินยั ของนักศึกษาพยาบาลของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารเรื่อง “ระเบียบวินัย”
ระเบียบวินัยสาคัญต่ อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร
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แนวทางในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาล
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 11
เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารความรู้เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของพยาบาล”
2. เอกสารเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม”
3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความซื่อสัตย์ ให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็ นบรรทัดฐานของวิชาชีพพยาบาล
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ให้ ความสาคัญ
ต่อบุคคลในฐานะที่เป็ นมนุษย์ที่มีอิสระ มีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิ์ศรี และมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเอง
เอื ้อให้ บคุ คลเกิดการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตนเอง เกิดความรู้สกึ มัน่ ใจและภูมิใจในตนเอง บรรลุ
ศักยภาพแห่งตน กล้ าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ และมีคา่ นิยมทางบวกในทางสร้ างสรรค์ อันจะ
นาไปสูค่ วามงอกงามของบุคคลอย่างแท้ จริ ง โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ เทคนิคการถาม
( 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) เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard
and Acceptance) เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ ( Encouragement) แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ส รุ ป
(Summarizing) เพื่อให้ นกั ศึกษาเห็นถึงความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
และแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เห็นความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
2.เพื่อให้ สมาชิกมีแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยใช้ เ ทคนิ คการถาม (Questioning) เทคนิ คการฟั งอย่ างตังใจ
้
(Active Listening) เทคนิ คการให้ ข้อมูล (Psychoeducation) เทคนิ คการยอมรับโดยปราศจาก
เ งื่ 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) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้น ากลุ่ม ใช้ เทคนิ ค การถาม (Questioning) ถามสมาชิ ก กลุ่ม แต่ ล ะคนว่ า
“คุณธรรมจริยธรรมมีความสาคัญหรือมีความหมายต่อการเป็ นพยาบาลอย่างไร” โดยคาถามที่ใช้
เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ พูดคุยและแสดงความคิดเห็น และผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการ
ฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) โดยใส่ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุ่มพูด ตอบสนองโดยการประสาน
สายตา น ้าเสียง และกระตือรือล้ นที่จะฟัง
2. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มสารวจตนเองและเหตุการณ์ในการปฎิบตั ิการพยาบาลที่
แสดงถึงการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมแบ่งปั นประสบการณ์และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional
Positive Regard and Acceptance) เพื่ อ สร้ างบรรยากาศของการตระหนัก รู้ ในตนเอง มี ก าร
ยอมรับกันและกันในทางบวก จากนัน้ ผู้นากลุ่มแจกเอกสารความรู้เรื่ อง “คุณธรรมจริ ยธรรม” ให้
สมาชิกกลุ่ม และใช้ เทคนิคการให้ ข้อมูล (Psychoeducation) เพื่อให้ สมาชิกเกิดความตระหนักรู้
เพิ่มขึ ้น
3. ผู้นากลุ่มว่ามีสิ่งใดที่อยากจะพัฒนาด้ านคุณ ธรรมจริ ย ธรรมทางวิชาชี พของตน
และจะพัฒนาได้ อย่างไร จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนร่วมแบ่งปันพูดคุยและแสดงความคิดเห็น
โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจ (Encouragement) เป็ นการเริ มแรงผ่านทางการพูด สีหน้ า
แววตา เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เกิดความสบายใจ มีกาลังใจที่จะกระทาให้ สาเร็จ
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ขัน้ สรุป
1. ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่มร่ วมกันสรุ ป เกี่ ย วกับ คุณ ธรรมจริ ย ธรรมของนักศึกษา
พยาบาล โดยใช้ เทคนิค การสรุป (Summarizing) เพื่ อให้ สมาชิก กลุ่มได้ รวบรวมความคิด และ
ประเด็นสาคัญในการพูดคุยกันภายในกลุม่
2. ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ใน
ครัง้ นี ้ ผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ภาษาท่าทาง ตลอดจนข้ อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่
2. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการสรุ ป ถึ ง ความสาคัญของคุณ ธรรมจริ ย ธรรมของนักศึกษา
พยาบาล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฎิบตั ิการพยาบาลที่แสดงถึงการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารความรู้ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของพยาบาล”
คุณธรรมจริยธรรมของพยาบาล หมายถึง การมีความซื่อสัตย์ ให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็ นบรรทัดฐานของวิชาชีพพยาบาล
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาล ประกอบด้ วย
1. ความซื่อสัตย์ พยาบาลปฏิบัติในสิ่งที่ถกู ต้ องตามศีลธรรม กฎหมาย จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย มีการส่งต่อข้ อมูลการปฏิบัติการ
พยาบาลที่ให้ กบั ผู้ใช้ บริการ ตลอดจนผลที่เกิดขึ ้นหลังให้ การพยาบาล ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ การที่
พยาบาลควรทราบโดยไม่ ป กปิ ด เพื่ อให้ เ กิ ดความต่อเนื่ องในการดูแล อีก ทัง้ พยาบาลยังช่วย
ประหยัด ให้ กับ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารโดยใช้ อุป กรณ์ ท างการแพทย์ ใ ห้ ค้ มุ ค่าและเกิ ดประโยชน์ สูงสุด กับ
ผู้ใช้ บริการ
2. การดูแลผู้ป่วยอย่ างเท่ าเทียมและไม่ เลือกปฏิบัติ วิชาชีพพยาบาลมีมาตรฐานใน
การพยาบาล โยพยาบาลต้ องให้ ก ารพยาบาลที่ มีม าตรฐานเดีย วกัน แก่ ผ้ ใู ช้ บ ริ ก ารที่ มี ค วาม
แตกต่างทางการศึกษา เพศ วัย เศรษฐานะ ความเชื่อ หรื อวัฒนธรรม โดยเน้ นปั ญหาและความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการ รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ใช้ บริการเท่าเทียมกัน
3. การพิทักษ์ สิทธิผ้ ูป่วย พยาบาลทาหน้ าที่ปกป้องและพิทกั ษ์ คณ
ุ ค่าความเป็ น มนุษย์
ของผู้ใ ช้ บริ การ โดยเฉพาะผู้ใช้ บ ริ การที่ช่วยตนเองไม่ได้ มิใ ห้ ใ ครมาละเมิดสิทธิ และความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ใช้ บริการ
4. การช่ วยเหลือโดยไม่ รับสิ่งตอบแทน พยาบาลมีความเป็ นวิชาชีพ ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติ งานการพยาบาลกับ ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร แม้ ใ นสถานการณ์ ป กติห รื อในยามวิก ฤตที่ ผ้ ใู ช้ บ ริ การ
ต้ องการความช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ใช้ บริ การ เนื่องจากเป็ นการปฏิบัติ
หน้ าที่และการทาประโยชน์ให้ บคุ คลอื่น ถือว่าเป็ นการทาความดีอย่างหนึ่ง
5. การรั ก ษาความลับ พยาบาลทุกคนได้ รับการปลูกฝังเรื่ องการรักษาความลับ ของ
ผู้ใช้ บริ การ ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ จัดว่าเป็ นหน้ าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ
พยาบาลต้ องสามารถปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรักษาความลับของผู้ใช้ บริ การ ไม่เปิ ดเผยโดย
ไม่ได้ รับ อนุญ าต แม้ ว่าหน่วยงานจะมีหนังสือเป็ นทางการขอข้ อมู ลโดยตรง ก็ ต้องประสานกับ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องก่อน รวมถึงญาติ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนหากต้ องการข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การ
ก็ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริการและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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เอกสารเรื่อง “คุณธรรมจริ ยธรรม”
ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
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การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล ครัง้ ที่ 12
เรื่อง
ปัจฉิมนิเทศ
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก
8 คน
อุปกรณ์
1. เอกสารเรื่อง “ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ”
2. แบบวัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ
แนวคิดสาคัญ (Key Concepts)
การให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 12 หรื อการปัจฉิมนิเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติกลุ่มเนื่องจาก
สมาชิกกลุม่ ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ ครบตามกระบวนการแล้ ว ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ เรี ยนรู้ภายในกลุ่ม และแสดงความรู้สึกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชี พของนักศึกษาพยาบาล โดยผู้นากลุม่
ทาการสนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง (Corey, 2012)
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) ของ คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) โดยใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้
(Active Listening) เทคนิ ค การสะท้ อนความรู้ สึ ก ( Reflection of feeling) เทคนิ ค การถาม
( Questioning) เ ท ค นิ ค ก า ร ท า ใ ห้ ก ร ะ จ่ า ง ( Clarifying) แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ
(Encouragement) เพื่ อให้ นัก ศึก ษาได้ บ อกความรู้ สึก และประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อให้ นกั ศึกษาประเมินสิ่งที่ตนเองได้ เรียนรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง และ
เพื่อประเมินผลการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มบอกความรู้สึกและประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ประเมินและสรุปสิ่งที่ตนเองได้ จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ และแนวทางในการนาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
3. เพื่อประเมินผลการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกสารวจและบอกถึงสิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ และ
แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นในการเข้ าร่วมกลุม่ ผู้นากลุม่ ทาการสนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่
น าสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไปประยุก ต์ ใ ช้ ในชี วิ ต จริ ง โดยผู้น ากลุ่ม ใช้ เทคนิ ค การฟั ง อย่ า งตัง้ ใจ (Active
Listening) เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เทคนิคการถาม (Questioning)
เทคนิ ค การท าให้ ก ระจ่า ง (Clarifying) และเทคนิ คการให้ ก าลังใจ (Encouragement) โดยมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ และสร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่
มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่ วม
กลุม่ ที่ผา่ นมา
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนทบทวนถึงสิ่งที่ได้ ทาตังแต่
้ ครัง้ แรกที่เข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษากลุม่ จนถึงปัจจุบนั ทังประสบการณ์
้
และความรู้สกึ ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนความรู้สึกในการเข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุ่มและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active
Listening) โดยมีการสื่อสารโดยปราศจากเงื่ อนไข เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก (Reflection of
feeling) เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ รับรู้และมีความเข้ าใจในอารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเอง จากนัน้
ให้ สมาชิกกลุม่ สรุปลงในเอกสารเรื่อง “ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ”
2. ผู้น ากลุ่มขอให้ สมาชิ ก กลุ่มแต่ละคนทบทวนถึ งสิ่งที่ได้ จ ากการเข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษากลุม่ ตลอดจนแนวทางในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต และให้ สมาชิกร่วมกัน
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แสดงความคิดเห็น โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการถาม (Questioning) เพื่อช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล เทคนิคการทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้ าใจกระจ่างชัด
จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ สรุปลงในเอกสารเรื่อง “ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ”
3. ผู้น ากลุ่ม ใช้ เ ทคนิ ค การให้ ก าลังใจ (Encouragement) โดยเสริ ม แรงผ่า นการ
แสดงออกทางด้ านค าพูด ลัก ษณะท่าทาง สีห น้ า แววตา และให้ สมาชิกกลุ่มบอกกล่าวเพื่อให้
กาลังใจต่อกัน เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีพลังที่จะนาสิ่งที่ได้ ไปพัฒนาตนเองต่อไป
ขัน้ สรุป
1. ผู้นากลุ่มกล่าวชื่นชมสมาชิกในความตังใจและการให้
้
ความร่วมมือตลอดการเข้ า
รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม และให้ กาลังใจสมาชิกกลุ่มให้ ประสบความสาเร็จในเรื่ องส่วนตัวและ
วิชาชีพดังที่ตงเป้
ั ้ าหมายไว้
2. ผู้น ากลุ่มขอให้ สมาชิ ก กลุ่มตอบแบบวัด อัตลัก ษณ์ แห่งตนและอัต ลัก ษณ์ ท าง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล (Post-test)
3. ผู้นากลุม่ กล่าวอาลาสมาชิกกลุม่
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการให้ ความสนใจ การให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้
คาปรึกษากลุม่ การแลกปลี่ยนภายในกลุม่ ตลอดจนการถามในประเด็นต่างๆ ของสมาชิกกลุม่
2. ผู้นากลุม่ สังเกตจากการแลกเปลี่ยนความรู้สกึ และประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ ของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
3. ผู้น ากลุ่มสังเกตจากการสรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้ จ ากการเข้ าร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม และ
แนวทางในการนาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงของสมาชิกกลุม่ แต่ละคน
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เอกสารเรื่อง “ประสบการณ์ ในการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม”
นักศึกษารู้ สึกอย่ างไรในการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ จากการเข้ า ร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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ภาคผนวก ฉ
ผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ทัง้ 12 ครัง้
(ข้ อมูลเชิงคุณภาพ)
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ผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาดปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อพั ฒนาอัตลั กษณ์ แห่ งตน
และอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ทัง้ 12 ครัง้ (ข้ อมูลเชิงคุณภาพ)
ข้ อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล โดยสรุปทฤษฎี
เทคนิ ค กระบวนการต่า งๆ และปฎิ สัม พัน ธ์ ข องสมาชิ ก ภายในกลุ่มที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่า งการให้
คาปรึกษากลุม่ ทัง้ 12 ครัง้
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลนี ้ ผู้วิจยั นาองค์ประกอบทังหมดมาใช้
้
ในการพัฒนา ใช้ เวลาดาเนินการกลุ่ม
จานวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ครัง้ จานวน 2 สัปดาห์ รวมเวลาการให้ คาปรึกษา
ทัง้ สิ น้ 12 ชั่ว โมง โดยมี ขัน้ ตอน 3 ขัน้ เริ่ ม ต้ น ขัน้ ด าเนิ น การ และขัน้ สรุ ป โดยรู ป แบบการให้
คาปรึกษากลุม่ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ นาแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคในการให้ คาปรึกษากลุม่ มาใช้ ได้ แก่ ทฤษฎี
การให้ คาปรึกษากลุม่ แบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) ใช้ เทคนิคการถาม
(Questioning) เทคนิ ค การฟั งอย่างตัง้ ใจ (Active Listening) เทคนิ คการยอมรับโดยปราศจาก
เงื่ อนไข ( Unconditional Positive Regard and Acceptance) เทคนิ คการท าให้ กระจ่ า ง
(Clarifying) เทคนิ ค การให้ ก าลัง ใจ (Encouragement) เทคนิ ค การยื น ยัน ทางบวก (Positive
Affirmation) เทคนิคการสรุป (Summarizing) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความ
เป็ นจริง (Reality Therapy) ใช้ เทคนิค WDEP เทคนิคการสะท้ อนความคิด (Reflective Thinking)
เทคนิ ค การตรววจสอบการรับ รู้ (Checking Perception) เทคนิ คการตัง้ คาถาม (Questioning)
เทคนิคสร้ างพันธสัญญา (Commitment) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล(Transactional Analysis) ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ เทคนิคการ
วิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่
เพื่ อ พัฒ นาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนและอัต ลัก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ของนัก ศึก ษาพยาบาลได้ ผ่า นการ
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ทฤษฎีและเทคนิคที่นามาใช้ ขันตอน
้
กระบวนการ กิจกรรมที่นามาใช้ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
การสรุปทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มที่นามาใช้ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง
ตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลทัง้ 12 ครัง้ ผู้วิจัยทาการศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มของสมาชิ ก
และสรุปจากเอกสารที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่ แต่ละครัง้ นาเสนอเป็ นข้ อมูลสรุปผลการให้
คาปรึกษากลุม่ ดังนี ้
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การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าใจวัตถุประสงค์และความสาคัญของการเข้ าร่วม
การให้ ค าปรึก ษากลุ่ม ให้ สมาชิ กกลุ่มรับ รู้บ ทบาทและข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่ วมกลุ่ม การรัก ษา
ความลับ กระบวนการและระยะเวลาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม ตลอดจนสร้ างสัมพันธภาพภายใน
กลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกัน เกิดความรู้สกึ มีสว่ นร่วม และไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้นากลุ่มชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสาคัญในการ
เข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม บทบาทและข้ อปฏิบัติใ นการเข้ าร่ วมกลุ่ม การรัก ษาความลับ
ระยะเวลาและกระบวนการในการให้ คาปรึ กษาเป็ นอย่ างดี เมื่อผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มสร้ าง
ข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มร่วมกัน สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรือล้ นและได้ สร้ าง
ข้ อตกลงร่ ว มกั น ว่ า จะมาเข้ าร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ทุ ก ครั ง้ อย่ า งตรงต่ อ เวลา ไม่ ใ ช้
โทรศัพท์มือถือขณะเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ และเรื่องราวที่พดู คุยในกลุม่ จะเป็ นความลับ
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกส่วนใหญ่ให้ ความสนใจในการฟังผู้นากลุ่มชี ้แจงเรื่ องต่างๆ และให้ ความร่วมมือ
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็ นอย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกเขียนความความต้ องการและความคาดหวังในการเข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และ
ให้ สมาชิกกลุม่ แบ่งปั นสิ่งที่เขียน สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “คิดว่าจะได้ รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ตัวเอง การจัดการกับอารมณ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” “คาดว่าน่าจะได้ แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่เราไม่ร้ ูจากเพื่อนๆ ในกลุ่ม ” “อยากรู้ว่าจะสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างไรบ้ าง” “ต้ องการหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ของตนเอง” จากนันผู
้ ้ นากลุม่ จึงสรุป
ความต้ องการและความคาดหวังในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ที่ตรงกันระหว่างสมาชิกกลุ่มกับผู้นากลุ่มว่า “สมาชิกกลุ่มมีความต้ องการที่จะพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ ทางวิชาชีพในด้ านต่างๆ และสมาชิก กลุ่มคาดหวังว่าการเข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุ่มทัง้ 12 ครัง้ จะทาให้ ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันและได้ พัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล”
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2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกส่วนใหญ่ให้ ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็ นอย่างดี โดยสมาชิกส่วน
ใหญ่มีความคาดหวังว่าในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ จะสามารถทาให้ เกิดการพัฒนาตนเอง
ในด้ านต่างๆ
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงวัตถุประสงค์ และความสาคัญในการเข้ าร่วมกลุม่ ว่า “เพื่อจะ
ได้ พฒ
ั นาตนเองและพัฒนาให้ เราเป็ นพยาบาลที่ดี” “เพื่อจะได้ ร้ ูจกั ตนเองและแก้ ไขข้ อบกพร่องของ
ตนเอง” “เพื่อจะได้ นาสิ่งที่เรี ยนรู้ในกลุ่มไปใช้ ในการเรี ยนและการเป็ นพยาบาลในอนาคต” และ
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมกลุม่ ว่า “จะต้ องตรงต่อเวลา ให้ ความสนใจ และ
ไม่นาเรื่องที่คยุ กันในกลุม่ ไปเปิ ดเผย”
3.2 การประเมินผล
สมาชิกทุกคนเข้ าใจวัตถุประสงค์ ความสาคัญ และข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมกลุม่ สมาชิก
มีความกระตือรือล้ นและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี และแสดงออกอย่างมีสว่ นร่วมเมื่อผู้นากลุม่ ให้
สมาชิกพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 2 การรู้จักตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจตนเองและรู้จักตนเองได้ อย่างชัดเจน โดยมี
การรับรู้ตนเองตามความเป็ นจริ งทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ และสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
ตนเอง
1. ขัน้ เริ่มต้ น
ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ สร้ างบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาโดย
การทักทาย พูดคุย สมาชิกมีการพูดคุยอย่างเป็ นกันเองมากขึ ้น และเมื่อผู้ นากลุ่มให้ สมาชิกกลุม่
ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่ได้ สร้ างร่วมกัน ซึ่งสมาชิกสรุปว่า “ต้ องเข้ า
ร่วมกลุม่ ตรงต่อเวลา "ไม่ใช้ โทรศัพท์มือถือ และรักษาความลับภายในกลุม่ ”
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุม่ มีท่าทีผอ่ นคลายและเปิ ดเผย แสดงความกระตือรือล้ นที่จะเข้ าร่วมกลุ่มมาก
ขึ ้น
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2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกแบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับความคิดความรู้สกึ ต่อตนเอง ลักษณะนิสยั
ด้ านบวกและด้ านลบ สมาชิกกล่าวว่า “เป็ นคนเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีน ้าใจ ให้ เกียรติผ้ อู ื่น” “ตนเองเป็ น
คนใจร้ อนหงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตัวเอง” “เป็ นคนพูดน้ อยไม่คอ่ ยพูด ” “ไม่มนั่ ใจในตัวเอง ขี ้อาย”
โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ และเทคนิคการยอมรับโดยปราศจาก
เงื่อนไข เพื่อให้ สมาชิกยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มีการตัดสินความคิดหรือความรู้สกึ ของบุคคลอื่น
ผู้น ากลุ่ม ถามสมาชิ ก กลุ่มว่าผู้อื่ น รับ รู้ ว่า ตนเป็ น คนอย่ า งไร และให้ สมาชิ ก คนอื่น ๆ
สะท้ อนถึงเพื่อนสมาชิกที่กาลังบอกเล่าการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้ สมาชิกได้ เห็นเงาสะท้ อนของ
ตนเองผ่านการรับรู้ของผู้อื่น สมาชิกกล่าวว่า “สิ่งที่เพื่อนบอกก็ตรงกับที่คิดเกี่ยวกับตัวเอง” “เพื่อน
บอกว่าเหมือนภายนอกหนูเป็ นคนร่าเริงสนุกสนานแต่จริงๆ แล้ วหนูไม่คอ่ ยมัน่ ใจในตัวเอง”
ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่ามีสิ่งใดบ้ างที่อยากจะพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง สมาชิก
กล่าวว่า “อยากรู้จกั จัดการกับอารมณ์ของตนเอง” “อยากใจเย็นลง” “อยากเปลี่ยนแปลงเรื่ องการ
พูดเพราะเป็ นคนพูดน้ อย” “อยากปรับตัวเข้ ากับเพื่อนๆ ได้ มากขึ ้น” โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการให้
กาลังใจ ผ่านทางการพูด สีหน้ า แววตา และเทคนิคการยืนยันทางบวก เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เชื่อมัน่
ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้
2.2 ข้ อสังเกต
เมื่อผู้นากลุ่มให้ สมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกต่อตนเอง ลักษณะนิสยั ของ
ตนเอง สมาชิกบางคนจะพูดถึงแต่ลกั ษณะนิสยั ที่เป็ นด้ านลบ จนเมื่อผู้นากลุ่มให้ เพื่อนสมาชิ ก
สะท้ อนถึงตัวเขา สิ่งที่เพื่อนสมาชิกสะท้ อนนันเป็
้ นลักษณะอื่นๆ รวมถึงลักษณะด้ านบวก สมาชิก
จึงได้ รับรู้ตนเองได้ ครบทุกด้ านมากขึ ้น และเมื่อผู้นากลุม่ ถามถึงสิ่งที่สมาชิกอยากพัฒนา สมาชิกมี
ความกระตือรือล้ นที่อยากจะพัฒนาลักษณะด้ านลบของตนเอง
3. ขัน้ สรุป
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่ม และให้ สมาชิ กกลุ่มบอกถึง
สิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นี ้ จากนัน้ ผู้นากลุ่มสนับสนุนส่งเสริ มให้
สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พดู คุยกันในกลุ่ม สมาชิกกล่าวว่า “เราได้ พูดคุยเกี่ยวกับ
ตัวเองและเพื่อน ในเรื่ องนิสยั และข้ อดีข้อเสียต่างๆ ทุกคนมีทงั ้ ข้ อดีและข้ อเสีย ถ้ าเรารู้จักตัวเอง
ยอมรับตนเอง ปรับปรุงแก้ ไขข้ อเสียที่มีก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ ”
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สมาชิ ก กลุ่มบอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นี ้ สมาชิก
กล่าวว่า “ได้ ใช้ เวลาสารวจและทบทวนตัวเอง ได้ ร้ ูจกั ตัวเองมากขึ ้น” “ได้ ร้ ูข้อดีข้อเสียของตัวเองจะ
ได้ นาไปปรับปรุงแก้ ไข” “รู้สึกดีที่ได้ ฟังเพื่อนพูดเกี่ยวกับตัวเรา เพราะว่าเวลาปกติก็คงยากที่จ ะมี
ใครมาบอกว่าเราเป็ นคนอย่างไร” จากนัน้ ผู้นากลุ่มสนับสนุนส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มนาสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3.2 การประเมินผล
สมาชิกกลุ่มได้ สารวจตนเองทังคุ
้ ณลักษณะด้ านบวกและด้ านลบ ได้ รับรู้ตนเองมากขึ ้น
จากการสะท้ อนของเพื่อนสมาชิก และบอกสิ่งที่ตนเองต้ องการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองได้
บรรยากาศภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่ ให้ ความไว้ วางใจและเปิ ดเผยกันมากขึ ้น
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 3 ความเป็ นตัวของตัวเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจและพิจารณาตนเองในด้ านความเป็ นตัวของ
ตัวเอง และมีการพัฒนาตนเองในด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง
1. ขัน้ เริ่มต้ น
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ กล่าวทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ ก่ อ นหน้ าว่า สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามรู้ สึก อย่ า งไร เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง สมาชิกกล่างถึงการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ก่อนหน้ าว่า “ครัง้ ที่
แล้ วพูดคุยเกี่ยวกับตนเอง ทาให้ ร้ ูจักตนเองมากขึ ้น” “พยายามนาข้ อเสียของตัวเองไปปรับปรุ ง
ข้ อดีก็ทาต่อไปทาให้ ดีขึ ้น”
สมาชิ ก กลุ่มทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มที่ ได้ สร้ างร่ ว มกัน
สมาชิกกล่าวว่า “การตรงต่อเวลา การไม่ใช้ โทรศัพท์ และการรักษาความลับ”
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกมีความกระตือรื อล้ นและความตังใจในการเข้
้
าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ สมาชิก
ให้ ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็ นอย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มเขียนพฤติกรรมที่ตนเองมักจะทาในสถานการณ์ต่างๆ และให้
สมาชิกพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน สมาชิก กลุ่มกล่าวว่า “เมื่อต้ องทางานกลุ่มมักจะช่วยเพื่อนหาข้ อมูล
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แต่ไม่ออกไปนาเสนอ” “เมื่อมีข้อสงสัยในวิชาที่เรียนจะให้ เพื่อนถามให้ หรื อรอให้ เพื่อนคนอื่นถาม
อาจารย์ก่อน” “เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมจะเข้ าร่วมบ้ างเป็ นบางครัง้ ”
ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า คนที่มีความเป็ นตัวของตัวเองเป็ นอย่างไร และพฤติกรรม
ใดบ้ างที่แสดงออกถึงความเป็ นตัวของตัวเอง สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “คนที่มีความเป็ นตัวเองน่าจะ
คิดและตัดสินใจได้ ด้วยตัวเอง” “เป็ นคนกล้ าคิดกล้ าทามัน่ ใจในตัวเอง” “กล้ าทาในสิ่งที่ถูกต้ อง”
โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจเมื
้
่อสมาชิกแต่ละคนร่วมพูดคุย
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มสารวจตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ แสดงความเป็ นตัว
ของตัวเอง สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “เมื่อเพื่อชวนไปเที่ยวเราไม่อยากไปก็กล้ าที่จะปฏิเสธเพื่อน” “เวลา
ท ารายงานกลุ่มจะเสนอความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้ อง” “เลือกสถานที่ ฝึก งานโดย
ตัดสินใจเองไม่ตามเพื่อน” ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข โดยที่สมาชิกใน
กลุม่ จะไม่มีการตัดสินความคิดหรือความรู้สกึ ของบุคคลอื่น
ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่ามีสิ่งใดบ้ างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการแสดงออก
ในด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง สมาชิ ก กล่าวว่า “อยากปรับ ปรุ งเรื่ องการปฏิเสธคนอื่น บ้ าง ไม่
ตามใจคนอื่นทุกอย่างตนบางครัง้ ไม่เป็ นตัวของตัวเอง” “อยากพัฒนาตนเองให้ กล้ าแสดงออก เข้ า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ ้น” “อยากเปลี่ยนแปลงคือกล้ าที่จะสอบถามอาจารย์ในห้ องเรี ยนให้ มาก
ขึ ้น” โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เพื่อช่วยสมาชิกกลุ่มเกิดความเข้ าใจอย่างกระจ่าง
ชัด และใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจ เพื่ อให้ สมาชิก กลุ่มมีก าลังใจที่จะกระทาการเปลี่ยนแปลงให้
สาเร็จ
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความไว้ วางใจกันในกลุ่ม บรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนจึงเป็ นไปอย่ าง
เปิ ดเผย สมาชิกทุกคนมีความกระตือรื อล้ นที่จะแบ่งบันพูดคุย ให้ ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเมื่อสมาชิกคนอื่นเป็ นผู้พดู
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พดู คุยกันในกลุม่ สมาชิกร่วมกันสรุปว่า “คนที่
มีความเป็ นตัวของตัวเองก็คือกล้ าแสดงออก กล้ าทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง เช่น เมื่อมีข้อสงสัยในห้ องเรียน
ก็กล้ าที่จะถามอาจารย์ กล้ าที่จะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนทาสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง แล้ วก็กล้ าแสดงออก กล้ า
แสดงความคิดเห็นเวลาเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ”
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
สมาชิกกล่าวว่า “ได้ ทบทวนตัวเองว่าบางครัง้ เรายังไม่คอ่ ยมีความกล้ าที่จะแสดงความเป็ นตัวของ
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ตัวเองออกมา” “ได้ ร้ ูถึงสิ่งที่ยงั ต้ องพัฒนาเช่นการแสดงความคิดเห็นเมื่อทางานกลุ่ม ” “ทาให้ ร้ ูวา่
ต้ องรู้จักปฏิเสธคนอื่นบ้ าง” จากนัน้ ผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุ่มนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไป
ปฏิบตั ิจริง
3.2 การประเมินผล
สมาชิกทุกคนให้ ความสนใจในการเข้ าร่วมกลุ่ม และให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการ
แลกเปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง
อย่างเปิ ดเผยและสมาชิกคนอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการตัดสินกัน สมาชิกสามารถ
สรุปแนวทางการพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเองของตนเองได้
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 4 วุฒภิ าวะทางอารมณ์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ส ารวจและพิ จ ารณาการแสดงอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมของตนเอง และเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ประเมินตนเองและมีทกั ษะในการพัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ของตน
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) โดยในขัน้ เริ่ ม ต้ น ผู้น ากลุ่ม กล่าวทัก ทาย พูดคุย เกี่ ย วกับ ผลของการเข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่ มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง
สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “ได้ นาไปใช้ คือวางแผนที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ ้น”
“เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวหนูไม่อยากไปหนูก็กล้ าที่จะปฏิเสธค่ะ”
เมื่อผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มที่ ได้
สร้ างร่วมกัน สมาชิกสามารถทบทวนได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ มีความกระตือรือล้ นและตังในในการเข้
้
าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ นอย่างดี
สมาชิกได้ นาสิ่งที่เรียนรู้จากครัง้ ก่อนหน้ าไปปฏิบตั ิ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแลกเปลี่ย นประสบการณ์ การแสดงพฤติกรรมตาม
อารมณ์ของตนเอง สมาชิกกล่าวว่า “หนูเป็ นคนอารมณ์ร้อน เคยที่โทรศัพท์หนูใช้ ไม่ได้ หนูก็เขวี ้ยง
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ทิง้ เลยค่ะ เพราะมันไม่ได้ ดงั ใจ” “ผมเป็ นคนอารมณ์ร้อน ชอบใช้ อารมณ์ ชอบใช้ กาลัง บางทีถ้า
เคลียร์กนั ไม่ได้ ก็ท้าต่อยกันเลย มันอารมณ์ขึ ้นตอนนันไม่
้ ร้ ูจะแก้ ปัญหายังไง”
จากนัน้ ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า การมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ หรื อการรู้จักควบคุม
อารมณ์ ของตนเองมีค วามสาคัญ อย่างไร สมาชิ ก กล่าวว่า “เราต้ องอยู่ร่วมกับ คนอื่น ในสังคม
เพราะฉะนัน้ เวลาที่ เราโกรธหรื อไม่พอใจอะไรเราก็จะต้ องรู้ สึกควบคุมอารมณ์ตนเอง” “อย่ าง
พยาบาลเราจะต้ องดูแลคนไข้ ก็จะต้ องควบคุมอารมณ์ต่างๆ ให้ ใ จเย็นไม่ห งุดหงิ ดง่าย” “ถ้ าไม่
ควบคุมอารมณ์ก็จะทาให้ เกิดปัญหาตามมา”
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้ สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนและพิจารณาตนเอง
โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “คุณมีความต้ องการและความคาดหวังในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของตนเองอย่างไร” สมาชิกกล่าวว่า “อยากใจเย็นขึ ้น ไม่หงุดหงิด โมโหง่าย” “เวลาโมโหก็อยากที่
จะสงบสติอารมณ์ของตัวเองให้ ได้ และไม่ไปหงุดหงิดใส่คนอื่น” “เวลาโกรธก็อยากจะให้ มีสติมาก
ขึ ้น” โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสะท้ อนความคิดและการตรววจสอบการรับรู้ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้
รับรู้ในสิ่งที่ตนเองต้ องการอย่างแท้ จริง
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “เมื่ออยู่ใ น
สถานการณ์ที่ไม่เป็ นดังใจคิดหรื อเมื่อเกิดปั ญหา คุณมีการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมอย่างไร”
สมาชิ ก กล่าวว่า “เมื่อไม่พอใจก็ จ ะชัก สีห น้ า เวลาโมโหบางที ก็ ร้องไห้ ” “เวลาไม่พอใจบางทีก็
หงุดหงิดใส่คนอื่น” “เวลาโมโหก็จะพูดไม่ดีพดู เสียงแข็ง” จากนันผู
้ ้ นากลุม่ สนับสนุนให้ สมาชิกกลุ่ม
พิจารณาพฤติกรรมในปัจจุบนั ของตนเองและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขากาลังทาอยู่ และสิ่งที่ต้องการจะ
พัฒนา
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่มประเมินตนเอง
ถึงพฤติกรรมที่ดีและสิ่งที่ตนเองต้ องการจะพัฒนาเพื่อให้ เป็ นผู้มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สมาชิกกลุม่
กล่าวว่า “บางทีโมโหเพื่อนก็จะอยู่นิ่งๆ ฟังเพงผ่อนคลาย” “พยายามตังสติ
้ แล้ วก็อยู่เงียบๆ ทบทวน
ตัวเอง” “พยายามไม่คิดเรื่องที่เกิดขึ ้น”
ผู้น ากลุ่มด าเนินการขัน้ P (Plan) ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิก กลุ่มวางแผนสาหรับการพัฒนา
พฤติกรรมด้ วยตนเอง สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “ฟังคนรอบข้ างมากขึ ้น ใจเย็นมากขึ ้น หัดฟังเหตุผลให้
มากๆ” “พยายามใจเย็นขึ ้นตังสติ
้ มากขึ ้น” “อยู่นิ่งๆ อยู่กบั ตัวเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น” ผู้นากลุม่
กระตุ้นให้ สมาชิกกลุม่ สร้ างพันธสัญญา ในการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือ
ความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิกกลุม่

315
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความไว้ วางใจและพูดคุยแลกปลี่ยนกันอย่างเปิ ดเผยโดยไม่มีการตัดสิน กัน
สมาชิกมีความกระตือรือล้ นและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิ ก กลุ่มร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับ การมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ว่า “คนที่ มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์คือคนที่ร้ ูจกั ควบคุมอารมณ์ของตนเองเวลาที่เกิดสถานการณ์ตา่ งๆ ก็จะแสดงออกอย่าง
เหมาะสม“
สมาชิ ก กลุ่มบอกถึ งสิ่งที่ ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มในครัง้ นี ว้ ่า “ได้
ทบทวนเกี่ ยวกับ อารมณ์ของตัวเองมากขึน้ ได้ ร้ ู ว่าอารมณ์เราเป็ นยังไง” “ได้ วางแผนจัดการกับ
อารมณ์ของตัวเอง” “ทาให้ อยากฝึ กควบคุมอารมณ์ตวั เองให้ เป็ นคนที่ใจเย็นขึ ้น” จากนันผู
้ ้ นากลุ่ม
สนับ สนุนให้ สมาชิก กลุ่มนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปปฏิบัติจ ริ ง และให้ ก าลังใจในการที่สมาชิกกลุ่มจะ
ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3.2 การประเมินผล
สมาชิกกลุม่ ให้ ความสนใจและให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ น
อย่างดี สมาชิกทุกคนมีความกระตือรื อล้ นที่จะแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสามารถ
ประเมินเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองได้ และสามารถวางแผนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ เป็ น
ผู้มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ได้
การสรุ ป ผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ ม ครั ้งที่ 5 สั ม พั นธภาพ
ระหว่ างบุคคล
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ สมาชิก กลุ่มได้ สารวจและเข้ าใจถึงบุคลิก ภาพของตนเอง และ
เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เข้ าใจรูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสม
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ กล่าวทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับ
ผลของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สกึ อย่างไร เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง สมาชิ ก กล่าวว่า “เวลาโกรธหรื อโมโหก็พยายามมีสติให้ มากขึ ้น”
“พยายามใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์”
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จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ สามารถทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุม่ กระตือรือล้ นและให้ ความสนใจในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ สมาชิก
กลุม่ สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ในครัง้ ก่อนหน้ าไปปฎิบตั ิ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้น ากลุ่ม ถามสมาชิ ก กลุ่ม ถึ ง การแสดงออกที่ เ ป็ น การส่ง เสริ ม สัม พัน ธภาพกับ ผู้อื่น
สมาชิกกล่าวว่า “พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน รักษานา้ ใจผู้อื่น ” “มีมนุษยสัมพันธ์และความจริงใจ”
และผู้นากลุ่มถามสมาชิกลุ่มถึงการแสดงออกที่ทาลายสัมพันธภาพ สมาชิกกล่าวว่า “ บางทีพูด
ตรงเกินไป ทาให้ เพื่อนไม่ชอบ”
ผู้นากลุม่ อธิบายความรู้เรื่ องโครงสร้ างบุคลิกภาพ และผู้นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละ
คนสารวจและวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพของตนเอง 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความเป็ นเด็ก (C:
Child) พฤติกรรมที่แสดงออก สมาชิกกล่าวว่า “ดีใจกระโดดโลดเต้ นเวลาได้ ของที่อยากได้ ” “ร่าเริง
พูดจาไร้ สาระ” “ร้ องไห้ อยากได้ อะไรต้ องได้ ” ลักษณะความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent) พฤติกรรมที่
แสดงออก สมาชิกกล่าวว่า “จุกจิก จู้จี ้ ขี ้บ่น” “ชอบปกป้องเพื่อนเวลาเพื่อนมีเรื่อง” “ช่วยเหลือเวลา
เพื่อนมีปัญหา” ลักษณะความเป็ นผู้ใหญ่ (A: Adult) พฤติกรรมที่แสดงออก สมาชิกกล่าวว่า “มี
ความรับผิดชอบ เวลาอาจารย์ให้ สง่ งานต้ องเสร็จทันส่ง” “ใช้ เหตุผลแก้ ปัญหา”
ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ถึงการสื่อสารที่เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น สมาชิกกลุม่
กล่าวว่า "สื่อสารอย่างเหมาะสมอย่างกับเพื่อนก็จะต้ องรักษาน ้าใจ” “พูดจาสุภาพมีความเป็ นมิตร”
และการสื่อสารที่ทาลายสัมพันธภาพ สมาชิกกล่าวว่า “พูดตรงเกินไปไม่รักษาน ้าใจเพื่อน” “ชอบ
บ่น ด่าว่า พูดไม่เข้ าหู”
ผู้น ากลุ่มอธิ บ ายความรู้ เรื่ องการสื่อ สารระหว่างบุค คล 3 และให้ สมาชิ ก กลุ่ม แสดง
บทบาทสมมติการสื่อสาร 3 แบบ คือ การสื่อสารที่สอดคล้ อง การสื่อสารที่ขดั แย้ ง และการสื่อสาร
แบบซ่อนเร้ น และให้ สมาชิ ก เล่าถึ งความรู้ สึก ที่ ได้ รับ จากการสื่อสารทัง้ 3 แบบ การสื่อสารที่
สอดคล้ อง สมาชิกกล่าวว่า “เวลาสื่อสารแล้ วรู้สึกว่าตรงไปตรงมาได้ คาตอบที่ชัดเจน” “เป็ นไปใน
ในทางเดียวกันไม่ขดั แย้ งกันคุยกันต่อได้ เรื่อยๆ” การสื่อสารที่ขดั แย้ ง สมาชิกกล่าวว่า “รู้สกึ ว่าขัดหู
ไม่ได้ คาตอบที่ต้องการ” “เหมือนชวนหาเรื่องทะเลาะ ทาให้ ไม่อยากคุยด้ วย” การสื่อสารแบบซ่อน
เร้ น สมาชิกกล่าวว่า “รู้สกึ ว่าผู้พดู ไม่จริงใจ” “มีอะไรแอบแฝงเหมือนปากไม่ตรงกับใจ” และสมาชิก
สรุปว่าการสื่อสารที่สอดคล้ องกันช่วยส่งเสริมให้ เกิดสัมพันธภาพแก่ผ้ อู ื่นมากที่สดุ
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2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความสนใจและให้ เข้ าร่วมมือในการพูดคุย แลกเปลี่ยนและการทากิจ กรรม
สมาชิกกระตือรื อล้ นในการแสดงบทบาทสมมติ และการแสดงบทบาทเป็ นผู้สื่อสารทัง้ 3 แบบ ทา
ให้ สมาชิกได้ ตระหนักถึงความรู้สกึ ของผู้พดู และผู้ฟังจากการสื่อสารทัง้ 3 แบบดังกล่าว
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิ ก กลุ่มร่ วมกัน สรุ ป ถึ งการแสดงออกและการสื่อสารที่ เ หมาะสม ที่ ช่วยส่งเสริ ม
สัมพันธภาพกับผู้อื่นว่า “ต้ องสื่อสารอย่างสอดคล้ องตรงไปตรงมา จะทาให้ การสนทนาเป็ น ไป
อย่างราบรื่น และผู้ฟังก็ได้ คาตอบที่ต้องการอย่างชัดเจน”
สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นีว้ ่า “ได้ ร้ ูจัก
วิเ คราะห์ บุค ลิก ภาพของตัวเอง” “ได้ ลองสื่อสารทัง้ 3 แบบท าให้ เ ข้ าใจว่าควรสื่อสารยังไงให้
เหมาะสม” และผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3.2 การประเมินผล
สมาชิกกลุม่ ให้ ความสนใจและให้ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม สมาชิกทุก
คนกระตื อรื อล้ น ในการท ากิ จ กรรม สมาชิ ก กลุ่มสามารถวิเ คราะห์ โครงสร้ างบุคลิก ภาพ และ
สามารถสรุ ป ถึ งการสื่อสารระหว่างบุคคลทัง้ 3 แบบได้ และสามารถบอกถึ งการสื่อสารอย่ าง
เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพกับผู้อื่น
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 6 การตัง้ เป้ าหมายในชีวติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจความต้ องการและตังเป้
้ าหมายของตนเอง
อย่างชัดเจน และเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ประเมินตนเองและวางแผนเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายของตนเองได้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) โดยในขัน้ เริ่ มต้ น ผู้น ากลุ่ม กล่าวทัก ทาย พูด คุย เกี่ ย วกับ ผลของการเข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่ มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง
สมาชิกกล่าวว่า “ได้ ร้ ูถึงการสื่อสารอย่างเหมาะสม” “ได้ ปรับปรุงการสื่อสารให้ สอดคล้ องกันเวลา
สื่อสารกับผู้อื่น”
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จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง คือ การตรงต่อเวลา การไม่ใช้ โทรศัพท์
และการรักษาความลับ
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความสนใจและกระตือรื อล้ นในการเข้ าร่วมกลุ่ม สมาชิกสามาถนาสิ่งที่เรียนรู้
ในครัง้ ก่อนหน้ าเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ W (Wants) โดยให้ สมาชิกกลุ่มสารวจความต้ องการของตนเอง
โดยถามสมาชิกกลุ่มว่า “คุณ มีค วามต้ องการและความคาดหวังเกี่ ยวกับเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองอย่างไร” สมาชิกกล่าวว่า “ อยากเป็ นพยาบาลที่ดีในอนาคต มีเงินส่งเลี ้ยงดูพ่อแม่” “อยาก
เรียนให้ จบภายใน 4 ปี และสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน” “อยากเรียนต่อพยาบาลดมยา” ผู้นากลุม่
ใช้ เ ทคนิค การสะท้ อนความคิ ด และการตรววจสอบการรับ รู้ เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มได้ รับรู้ ในสิ่งที่
ตนเองต้ องการอย่างแท้ จริง
ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการตังค
้ าถาม โดย
ถามสมาชิกกลุ่มว่า “ตอนนีค้ ณ
ุ กาลังทาอะไรที่เป็ นการช่วยให้ สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองได้ บ้าง” สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “กาลังตังใจเรี
้ ยนให้ จบเพื่อจะได้ มีงานทาได้ เป็ นพยาบาลที่ดี
และเลี ้ยงดูพ่อแม่ได้ ” “ตังใจเรี
้ ยน ขยันอ่านหนังสือ” “ตังใจเรี
้ ยนให้ จบ ตังใจท
้ างานเก็บเงินเรียนต่อ”
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่ม ประเมินตนเอง
ถึงการกระทาที่ดีและสิ่งที่ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถไปสูเ่ ป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองได้ โดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “คุณมีการกระทาใดที่ดีและมีสิ่งใดบ้ างที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง” สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “เป็ นคนรักครอบครัวและ
ตังใจเรี
้ ยนเท่าที่จะทาได้ ” “ตังใจเรี
้ ยนแต่ยังไม่พอต้ องตังใจและขยั
้
นอ่านหยังสือให้ มากกว่าเดิม”
“ตอนนี ้ก็ตงใจเรี
ั ้ ยน เรียนจบจะทาวานเก็บเวินเรียนต่อเอง”
ผู้ น ากลุ่ ม ด าเนิ น การขั น้ P (Plan) ผู้ น ากลุ่ ม ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม วางแผนส าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยตนเอง โดยเป็ นแผนที่ง่าย ยั่งยืน และเฉพาะเจาะจง โดยถามสมาชิก
กลุ่มว่า “คุณวางแผนที่จะสามารถไปให้ ถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ อย่างไร” “ตังใจเรี
้ ยนให้
จบ หางานให้ ได้ เร็วเพื่อที่จะเก็บเงินและสร้ างอนาคตต่อ” “ตังใจเรี
้ ยนให้ จบ เก็บเงิน และสมัครเรียน
ต่อพยาบาลดมยา” จากนัน้ ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างพันธสัญญาในการปฏิบัติ ต าม
แผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิกกลุม่
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2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความสนใจและกระตือรือล้ นที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยสมาชิกส่วนใหญ่มี
เป้ าหมายในชี วิตที่ ค ล้ ายคลึงกันคือการประสบความสาเร็ จในการเรี ย นและการเป็ น พยาบาล
วิชาชีพในอนาคต
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการตังเป้
้ าหมายในชีวิตว่า “การตังเป้
้ าหมายในชีวิตก็คือ
การที่เราสารวจตนเองว่าเราต้ องการอะไร ต้ องการที่จะเป็ นยังไงในอนาคต จากนัน้ ก็ต้องประเมิน
ตนเองว่าสิ่งที่ทาอยู่ปัจจุบนั มีสิ่งใดที่จะต้ องพัฒนาเพื่อไปให้ ถึงเป้าหมาย เราก็จะต้ องวางแผนใน
การพัฒนาส่วนนัน้ แล้ วก็ต้องลงมือทาให้ สาเร็จ”
สมาชิกกลุม่ บอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ว่า “ได้ สารวจ
ตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการอย่างแท้ จริง ได้ ประเมินว่าเราได้ พยายามมากพอกรื อยัง
และได้ วางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้ ถึงเป้าหมาย” จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่
ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง และสนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่ จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3.2 การประเมินผล
สมาชิกกลุม่ ให้ ความสนใจและให้ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนภายในกลุม่ เป็ นอย่างดี
จากการพูด คุย กัน ในกลุ่ม สมาชิ ก กลุ่ม สามารถส ารวจความต้ อ งการของตนเอง สามารถ
ตังเป้
้ าหมายในชีวิตของตนเองได้ และสามารถประเมินตนเองและวางแผนเป็ นแนวทางที่จะไปสู่
เป้าหมายได้
การสรุ ป ผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ ม ครั ้งที่ 7 ความรู้ และทักษะทาง
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เห็นความสาคัญของความรู้และทักษะทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล และเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) โดยในขัน้ เริ่ ม ต้ น ผู้น ากลุ่ม กล่าวทัก ทาย พูดคุย เกี่ ย วกับ ผลของการเข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่ มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง
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สมาชิกกล่าวว่า “เมือ่ เรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชดั เจนก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไปให้ ถึงเป้าหมาย
นัน้ ” “ก็ร้ ูว่าเราต้ องตังใจเรี
้ ยนให้ มากขึ ้นนะ ต้ องอ่านหนังสือทบทวนให้ มากขึ ้น เพื่อเป้าหมายใน
อนาคตทที่ตงไว้
ั้ ”
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ สามารถทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิ ก กลุ่มมีค วามกระตือรื อล้ น ในการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม และให้ ความ
ร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน สมาชิกสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ในครัง้ ก่อนหน้ าไปปฏิบตั ิ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงความรู้และทักษะทางวิช าชีพที่พยาบาลต้ องมี
สมาชิกสรุปร่วมกันว่า “พยาบาลจะต้ องมีความรู้ในเรื่องโรค เรื่องยา เรื่องทฤษฎีในการปฎิบตั ิ กาย
วิภาค” “พยาบาลจะต้ องมีทกั ษะ คือ suction(ดูดเสมหะ)ได้ ฉีดยาเป็ น คานวณยาเป็ น จัดยาเป็ น
dressing(ล้ างแผล ทาแผล) ใส่สายNG(สายให้ อาหารทางจมูก) ใส่สายสวนปัสสาวะ เจาะIV(แทง
น ้าเกลือเข้ าเส้ นเลือดดา) เจาะเลือดได้ ”
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ความรู้และทักษะทางวิชาชีพพยาบาลมี
ความสาคัญอย่างไร” จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนร่วมกันพูดคุย สมาชิกกล่าวว่า ” พยาบาล
จาเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพราะจะมีผลต่อการให้ การพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย การมี
ความรู้ และทัก ษะทางวิ ช าชี พ ก็ จ ะท าให้ พยาบาลมั่น ใจมากขึน้ ในการปฏิ บัติ ก ารพยาบาล”
“พยาบาลจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมากกว่าอาชีพอื่นทัว่ ไปเพราะพยาบาลต้ อง
ทางานกับชีวิตคน การปฏิบตั ิใดๆ จะต้ องมีความถูกต้ องไม่ให้ คนไข้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย”
ผู้น ากลุ่มด าเนิ น การขัน้ W (Wants) โดยถามสมาชิ ก กลุ่มว่า มีความต้ องการในการ
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างไร สมาชิกกล่าวว่า “ผมไม่เก่งวิชาadult เพราะ
โรคมันเยอะบางทีก็สบั สน” “อยากพัฒนาทักษะการแทงIV ค่าเข็มไว้ เพื่อให้ เลือดให้ น ้าเกลือ ทีนี ้มัน
แทงยาก คนไข้ ที่ ด ูด บุห รี่ มาเยอะๆ คนไข้ ที่ เ ป็ น มะเร็ ว ท าคีโมจะเส้ น แตกง่าย เวลาเจาะเราไม่
ชานาญก็จะทาให้ เส้ นแตก คนไข้ จะเจ็บตัวหลายที” “อยากพัฒนาทักษะการsuction เพราะคนไข้
บางคนก็ไม่ให้ ความร่วมมือ ปั ดสาย ไม่อ้าปาก ให้ ไอก็ไม่ยอมไอ” ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการสะท้ อน
ความคิด และการตรววจสอบการรับรู้ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของ
ตนเอง
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ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction) ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า ปั จุบัน
ก าลังท าอะไรที่เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ของตนเองบ้ าง
สมาชิกกล่าวว่า “ก็พยายามอ่านหนังสือทบทวนให้ มากขึ ้น บางทีก็ให้ เพื่อนช่วยติวให้ ” “ก็พยาบาล
ฝึ กปฏิบัติบ่อยๆ โดยดูพี่พยาบาลเป็ นต้ นแบบ ให้ พี่เค้ าช่วยสอนให้ คาแนะนา” “อย่างตอนsuction
ถ้ าคนไข้ ไม่ให้ ความร่วมมือก็จะเคาะปอด ทาตามวิธีการที่เรียนมา ก็ได้ ผลอยู่คะ่ ”
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่ม ประเมินตนเอง
ถึงการกระทาที่ดีและสิ่งที่ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถไปสูก่ ารพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพของตนเอง สมาชิกกล่าวว่า “สิ่งที่ดีคือเรารู้วา่ เราไม่เก่งเรื่องนี ้น่ะ ก็ต้องพยายาม
ตังใจในห้
้
องเรียนให้ มากขึ ้น อ่านทบทวนให้ มากขึ ้น” “ทักษะที่ไม่ถนัดหนูก็จะต้ องฝึ กทาบ่อยๆ ต้ อง
ศึกษาจากหนังสือ และเวลาที่พี่พยาบาลสอนจะต้ องตังใจให้
้
มากขึ ้นค่ะ”
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ P (Plan) ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มวางแผนในการพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพพยาบาล สมาชิกกล่าวว่า “ก็ต้องตังใจเรี
้ ยน ทบทวนจากหนังสือเยอะๆ ไม่
เข้ าใจก็ถามอาจารย์ ถ้ าตอนฝึ กเราได้ เจอคนไข้ จริงก็จะยิ่งจาได้ แ ม่น” “ต้ องฝึ กปฏิบัติเยอะๆ และ
ต้ องทาบ่อยๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่ถนัด” “ต้ องฝึ กทาบ่อยๆ และรู้จักการสื่อสารกับคนไข้ ให้ คนไข้
เข้ าใจว่าถ้ าไม่ทาจะเป็ นอันตรายต่อตัวเขา” ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างพันธสัญญาใน
การปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลงมือกระทาของสมาชิก
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็ นอย่างดีมาก บางครัง้ สมาชิกแย่งกัน
พูด ผู้นากลุม่ จึงต้ องขอให้ สมาชิกพูดคุยทีละคน
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลว่า
“การมีความรู้และทัก ษะสาคัญ ต่อวิช าชีพพยาบาล เพราะต้ องปฏิบัติเกี่ย วข้ องกับชีวิตคน การ
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ทาได้ โดยตังใจเรี
้ ยนเมื่ออาจารย์สอน
ในห้ อง อ่านหนังสือทบทวนให้ มากๆ และเมื่อขึ ้นฝึ กปฏิบจั ิจะต้ องให้ ความใส่ใจในสิ่งที่พี่พยาบาล
สอน ต้ องฝึ กลงมือปฏิบตั ิบ่อยๆ”
สมาชิ ก กลุ่มบอกถึ งสิ่งที่ ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มในครัง้ นี ว้ ่า “ได้
ทบทวนตัวเองถึงความรู้และทักษะของพยาบาลที่ยังขาดอยู่ ” “ได้ ร้ ูว่าจะต้ องพัฒนาความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพพยาบาลอีกมาก เริ่มจากต้ องตังใจตั
้ งแต่
้ ตอนเรียน และตอนฝึ กปฏิบตั ิ ” ผู้นากลุม่
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ส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง และสนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่
จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3.2 การประเมินผล
สมาชิกให้ ความสนใจ ให้ ความร่วมมือในการเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุม่ สมาชิกพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันในกลุม่ อย่างกระตือรือล้ น สมาชิกสามารถสรุปความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 8 จิตอาสา
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ สมาชิ ก กลุ่มเห็น ความสาคัญ ของการมีจิตอาสาของนักศึกษา
พยาบาล และเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาจิตอาสา
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ กล่าวทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ ก่ อ นหน้ าว่า สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามรู้ สึก อย่ า งไร เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง “สมาชิกกล่าวว่า “จากครัง้ ก่อนหน้ าทาให้ ตระหนักว่าเราจะเป็ นพยาบาล
เราต้ องมีความรู้อย่างลึกซึ ้ง และต้ องปฏิบตั ิกบั คนไข้ ได้ อย่างถูกต้ อง” “รู้สกึ ว่าจะต้ องพัฒนาความรู้
ของตัวเองให้ มากขึ ้น ต้ องตังใจทั
้ งในห้
้ องเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิ”
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ สามารถทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นอย่างดี จากการเข้ า
ร่วมกลุม่ ครัง้ ก่อนหน้ าทาให้ สมาชิกกลุม่ ตระหนักถึงบทบาทการเป็ นพยาบาลของตนเอง
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกดูคลิปวีดีโอเรื่ อง “จิตอาสา” สมาชิกร่วมพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมจิต
อาสาของบุคคลในคลิปวีดีโอว่า “ผู้ชายในคลิปเค้ าช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดถึงตัวเอง และไม่หวัง
สิง่ ตอบแทนเลย” “การทาเพื่อผู้อื่นทาให้ ร้ ูสกึ มีความสุขและอิ่มใจ” “ถ้ ามีคนแบบนี ้เยอะๆ สังคมเรา
น่ามีจะมีความสุขขึ ้น”
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ผู้น ากลุ่มใช้ เ ทคนิค การถาม ถามสมาชิ กกลุ่มว่า “การมีจิ ตอาสามีความสาคัญหรื อมี
ความหมายต่อชีวิตการเป็ นพยาบาลอย่างไร” สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “สาคัญมาก เพราะวิชาชี พ
พยาบาลต้ องเป็ นวิชาชีพที่เสียสละในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มใจ” “พยาบาลต้ องมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือคนไข้ ไม่ว่าจะเจ็บน้ อยหรื อเจ็บหนัก เป็ นหน้ าที่ที่เราจะต้ องเต็มใจในการทาเพื่อคนไข้ ”
ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจใส่
้
ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกสารวจตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ แสดงถึงการมีจิตอาสา คือ
การเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม สมาชิกกล่าวว่า “ ช่วยงานกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ช่วยทางานกลุม่ กับเพื่อนๆ ช่วยอาจารย์ถือของหรือเวลาอาจารย์ขอความช่วยเหลือ ”
“เป็ นอาสาสมัครออกหน่วยตามชุมชน” “ได้ ช่วยเหลือคนไข้ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ระหว่างขึ ้นฝึ ก
ปฏิบตั ิ” ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข เพื่อสร้ างบรรยากาศของการตระหนัก
รู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก
ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่ามีสิ่งใดบ้ างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการพฤติกรรม
จิ ตอาสา สมาชิ ก กล่าวว่า “ต้ องรู้ จัก การเสีย สละให้ มากขึน้ แบ่ งปั น ช่วยเหลือผู้อื่น ” “คิดถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง” ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่างเพื่อช่วยสมาชิกกลุม่ เกิด
ความเข้ าใจอย่างกระจ่างชัด และใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีกาลังใจที่จะกระทา
การเปลี่ยนแปลงให้ สาเร็จ
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็ นอย่างดี
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่ พูดคุยกันในกลุ่มว่า “การมีจิตอาสาสาคัญต่อวิช าชี พ
พยาบาล เพราะพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่ต้องเสียสละในเรื่ องความสุขส่วนตัวต่างๆ พยาบาลต้ อง
คิดถึงส่วนรวมต้ องรู้จกั การให้ อย่างเต็มใจ นอกจากจะทาให้ ผ้ อู ื่นเป็ นสุขแล้ วตัวเราก็จะมีความสุข
ด้ วย“
สมาชิ ก กลุ่มบอกถึ งสิ่งที่ ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มในครัง้ นี ว้ ่า “ได้
ทบทวนตนเองในเรื่องของการมีจิคอาสาว่าเรายังต้ องพัฒนาให้ มากขึ ้น” “คงจะคิดถึงตัวเองน้ อยลง
คิดถึ งคนอื่น ให้ มากขึน้ ” ผู้น ากลุ่มส่งเสริ มให้ สมาชิ ก กลุ่มน าสิ่งที่ ได้ เ รี ย นรู้ ไปปฏิบัติ จ ริ ง และ
สนับสนุนให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่
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3.2 การประเมินผล
สมาชิ ก กลุ่มให้ ค วามสนใจ และให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม
กระตือรือล้ นที่จะพูดคุยแลกปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่ สามารถบอกถึงความสาคัญของการมี
จิตอาสาต่อชีวิตการเป็ นพยาบาล และสมาชิกมีแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 9 จิตบริการ
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มเห็นความสาคัญของการมีจิตบริ การของนักศึกษา
พยาบาล และเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาจิตบริการ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ กล่าวทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ ก่ อ นหน้ าว่า สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามรู้ สึก อย่ า งไร เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “รู้สกึ ว่าจะต้ องพัฒนาตัวเองในเรื่ องการมีจิตอาสา
มากขึ ้น” “ต้ องรู้จกั การเสียสละคิดถึงผู้อื่นให้ มากขึ ้น”
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ สามารถทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือและกระตือรื อล้ นในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ น
อย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ จับคูก่ นั แสดงบทบาทสมมติ ในบทบาทพยาบาล และผู้ป่วยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สกึ ร่วมกัน
สมาชิกกลุม่ ที่แสดงบทบาทเป็ นผู้ป่วยกล่าวว่า “รู้สกึ อึดอัดที่ไม่สามารถทาอะไรด้ วยตัวเองได้ เ ลย”
“แค่แสดงไม่กี่นาทียังรู้สึกเครี ยด อึดอัด ไม่สามารถทาอะไรตามที่ ต้องการได้ ถ้ าเป็ นคนไข้ ที่ต้อง
เป็ นแบบนันตลอดก็
้
คงรู้สกึ แย่ยิ่งกว่า” “เวลาที่เจ็บป่ วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็ต้องการคนที่เข้ าใจ
ให้ ความใส่ใจที่จะดูแลอย่างเต็มใจ”
ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการถาม ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “การมีจิตบริการมีความสาคัญต่อการเป็น
พยาบาลอย่างไร” สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “การมีจิตบริ การสาคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเป็ นอย่างมาก
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เพราะเราต้ องดูแลคนไข้ ตลอด เราจึงต้ องมีความเต็มใจที่จะบริ การ มีใจรักในการบริ การเพื่อดูแล
คนไข้ ” “การมีจิตบริการสาคัญต่อวิชาชีพพยายามเพราะเป็ นการแสดงถึงความเต็มใจ ใส่ใจในการ
ให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วย” และผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “พฤติกรรมใดบ้ างที่แสดงถึงการมีจิตบริ ก าร
ของพยาบาล” สมาชิกกล่าวว่า “การบริ การด้ วยใจ ให้ บริ การด้ วยรอยยอิ ้ม และคาพูดที่เหมาะสม
เพื่อสร้ างความไว้ วางใจ” “การบริ การที่ดี ยิม้ แย้ มแจ่มใส มีมารยาท” ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการฟัง
อย่างตังใจใส่
้
ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกสารวจตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ แสดงถึงการมีจิตบริการ
สมาชิกกล่าวว่า “เวลาขึ ้นฝึ กปฏิบตั ิก็จะยิ ้มแย้ ม พูดจาด้ วยน ้าเสียงอ่อนหวาน ไม่ทาเสียงแข็งหรือ
ท่าทาไม่เต็มใจ” “ทถกครัง้ ที่ ขึ ้นฝึ กได้ เจอคนไข้ จริ งๆ ก็จะให้ ความใส่ใจ ไม่หงุดหงิดเวลาที่ผ้ ปู ่ วย
หรื อญาติซักถาม” ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข เพื่อสร้ างบรรยากาศของ
การตระหนักรู้ในตนเอง มีการยอมรับกันและกันในทางบวก
ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่ามีสิ่งใดบ้ างที่อยากจะพัฒนาพฤติกรรมจิตบริ การ สมาชิก
กล่าวว่า “การพูดให้ มีน ้าเสียงที่น่มุ นวลอ่อนหวานกับผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วย” “การยิ ้มแย้ มแจ่มใสใน
การให้ การบริ การ” “ความตังใจใส่
้
ใจจะดูแลคนไข้ ต้ องใส่ใจอาการต่างๆ ปฏิบัติกับคนไข้ อย่างให้
เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการทาให้ กระจ่าง เพื่อช่วยสมาชิกกลุม่ เกิดความ
เข้ าใจอย่างกระจ่างชัด และใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจ
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม่ เป็ นอย่างดี
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่พดู คุยกันในกลุม่ ว่า “จิตบริการสาคัญต่อวิชาชีพพยาบาล
เพราะพยาบาลเป็ นอาชีพที่ต้องให้ การบริการคนไข้ ภายนอกก็จะต้ องยิ ้มแย้ มแจ่มใส พูดจาสุภาพ
นุ่มนวล และจะต้ องให้ บริการด้ วยความใส่ใจ บริการด้ วยหัวใจ”
สมาชิ ก กลุ่มบอกถึ งสิ่งที่ ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มในครัง้ นี ว้ ่า “ได้
ทบทวนว่าตัวเองจะต้ องพัฒนาด้ านจิตบริ การให้ พดู จานุ่มนวลมากขึ ้น ยิม้ แย้ มให้ มากขึ ้น” “ทาให้
เห็นความสาคัญว่าจะต้ องดูแลเอาใจใส่คนไข้ ให้ มากขึ ้น” ผู้นากลุ่มสนับสนุนส่งเสริ มให้ สมาชิ ก
กลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง และผู้นากลุม่ สนับสนุนให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่
3.2 การประเมินผล
สมาชิกกลุม่ ให้ ความสนใจและให้ ร่วมความมือในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ น
อย่างดี สมาชิกกลุม่ กระตือรือล้ นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่ สามารถสรุป
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ความสาคัญของการมีจิตบริ การต่อการเป็ นพยาบาล และบอกแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิต
บริการ
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 10 ระเบียบวินัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินัยของนักศึกษา
พยาบาล และเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนาการมีระเบียบวินยั
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แนวคิดพิจารณาความเป็ น
จริ ง (Reality Therapy) โดยใช้ ก ระบวนการที่ น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม (The WDEP
System) โดยในขัน้ เริ่ ม ต้ น ผู้น ากลุ่ม กล่าวทัก ทาย พูดคุย เกี่ ย วกับ ผลของการเข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ก่อนหน้ าว่าสมาชิกกลุม่ มีความรู้สกึ อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง
สมาชิกกล่าวว่า “รู้สึกว่าต้ องไปฝึ กการพูดจาสีหน้ าท่าทางเวลาแสดงออกกับผู้ป่วยและญาติให้ มี
ความเป็ นมิตรมากขึ ้นค่ะ” “ต้ องเพิ่มความกระตือรื อล้ น ความเอาใจใส่กบั คนไข้ ”
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ สามารถทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุ่มกระตือรื อล้ นในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม และบรรยากาศภายใน
กลุม่ มีความเป็ นกันเองและเปิ ดเผย
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันวาดภาพในหัวข้ อ “ระเบียบวินัยของพยาบาล” และให้
สมาชิ ก กลุ่มร่ วมกัน สรุ ป เกี่ ยวกับ ความมีระเบี ยบวินัย ที่พยาบาลจะต้ องมี สมาชิ ก กลุ่มร่ วมกัน
สรุปว่า “ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่“
ผู้นากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ระเบียบวินัยสาคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร” สมาชิก
กล่าวว่า “วิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่มีระเบียบมีแบบแผนแล้ วก็ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเพราะ
เกี่ยวข้ องกับชีวิตคน การมีระเบียบวินยั จะช่วยทาให้ พยาบาลปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องตามแบบ
แผน ลดความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดอันตรายกับคนไข้ ” และผู้นากลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “พฤติกรรม
ใดบ้ างที่แสดงถึงการมีระเบียบวินยั ของพยาบาล” สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “ต้ องมีความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ของตัวเอง” “การตรงต่อเวลา”
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ผู้น ากลุ่มด าเนิ น การขัน้ W (Wants) โดยถามสมาชิ ก กลุ่มว่า สิ่งใดที่ ต้องการท าเพื่ อ
พัฒนาการมีระเบียบวินัย สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า ”เรื่ องการตรงต่อเวลาค่ะ เพราะบางครัง้ หนูก็เข้ า
เรียนสาย” “เรื่องความรับผิดชอบค่ะ อย่างการทบทวนบทเรียน หนูควรจะอ่านทบทบทุกวัน แต่หนู
ชอบมาอ่านตอนที่ ใกล้ สอบคืนสุดท้ าย” ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการสะท้ อนความคิด เพื่อให้ สมาชิก
กลุม่ ได้ พิจารณาความต้ องการที่แท้ จริงของตนเอง
ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ D (Doing and Direction ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการตังค
้ าถาม โดย
ให้ สมาชิ ก กลุ่มอธิ บ ายถึ งพฤติ ก รรมที่ ก าลังกระทาอยู่ใ นปั จจุบัน ที่ เป็ น การแสดงออกถึ งการมี
ระเบียบวินยั บ้ าง สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “อย่างในเรื่องการแต่งกายก็จะแต่งกายตามกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยให้ เรี ยบร้ อย ใส่เน็ต กระโปรงยาวคลุมเข่า ” “เวลาอาจารย์สงั่ งานอะไรผมจะส่งงาน
ตรงเวลาทุกครัง้ ”
ผู้นากลุ่มดาเนินการขัน้ E (Self Evaluation) ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่ม ประเมินตนเอง
ถึงพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงออกถึงการมีระเบียบวินยั
สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “เป็ นคนเคารพกฏระเบียบแต่บางครัง้ ก็ยงั ขาดวินยั ในตัวเองค่ะเช่นนอนดึกทา
ให้ ตื่นสายมาเข้ าเรียนไม่ทนั ” “การอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะ หนูชอบมาอ่านตอนใกล้ สอบทา
ให้ อา่ นไม่ทนั และทาข้ อสอบไม่ได้ ”
ผู้นากลุม่ ดาเนินการขัน้ P (Plan) ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ วางแผนสาหรับการพัฒนาการ
มีระเบียบวินยั สมาชิกกลุม่ กล่าวว่า “ต้ องฝึ กตัวเองค่ะให้ เข้ านอนเร็วขึ ้น ตื่นให้ ทนั เวลา จะได้ ไปเข้ า
เรี ยนตรงเวลา และได้ รับความรู้จากอาจารย์อย่างเต็มที่ ” “ต้ องรู้จกั แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือค่ะ
เพราะเนื ้อหาที่เรียนในแต่ละวิชาค่อนข้ างมาก จะต้ องค่อยๆทบทวนทุกวัน ไม่ใช่มาอ่านตอนที่ใกล้
สอบมากๆ จะทาให้ ต้องรีบเร่งและอ่านไม่ทนั ไม่ครอบคลุมเนื ้อหาค่ะ ” ผู้นากลุ่มกระตุ้นให้ สมาชิก
กลุม่ สร้ างพันธสัญญาในการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ และเน้ นย ้าว่าสิ่งสาคัญคือความมุง่ มัน่ และลง
มือกระทาของสมาชิกกลุม่
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกให้ ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเป็ นอย่างดี สมาชิกทุกคน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกระตือรือล้ น
3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิ ก กลุ่มร่ ว มกัน สรุ ป เกี่ ย วกับ ความสาคัญ ของการมี ระเบี ย บวิ นัย ของนัก ศึก ษา
พยาบาล สมาชิกกล่าวว่า “ระเบียบวินัยสาคัญกับนักศึกษาพยาบาลเพราะอยู่ในขันการเตรี
้
ยม
ความพร้ อมเพื่อเป็ นพยาบาลอย่างเต็มตัว อาจารย์ก็จะหล่อหลอมให้ เราเป็ นคนที่มีระเบียบวินยั ทัง้
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ในการเรี ยน การขึ ้นฝึ ก และการใช้ ชีวิตส่วนตัว ต้ องทาให้ เคยชินเป็ นนิสยั เมื่อจบไปก็จะได้ เป็ น
พยาบาลที่ดีมีระเบียบวินยั ” และสมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปแนวทางการพัฒนาการมีระเบียบวินยั ของ
นักศึกษาพยาบาลว่า “ก็ต้องฝึ กฝนคือเราต้ องเห็นความสาคัญกฏระเบียบที่ตงมามั
ั ้ นมีเหตุผลให้
เราทาตามเพราะอะไร เพราะจะต้ องทางานกับชีวิตคน จึงต้ องเริ่มฝึ กตังแต่
้ ยงั เป็ นนักศึกษาให้ เป็ น
คนที่มีระเบียบ”
สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ว่า “ได้ เห็น
ความสาคัญมากขึ ้นว่าเราเป็ นนักศึกษาพยาบาลจะต้ องมีระเบียบวินยั เพราะอะไรอาจารย์ถึงต้ อง
เข้ มงวดในเรื่ องนี ”้ “ได้ ท บทวนตัวเองว่ายังมีสิ่งที่ ต้องพัฒนาในเรื่ องระเบีย บวินัย จะต้ องน าไป
ปรับปรุงแก้ ไขต่อไป” ผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิ จริง และ
ผู้นากลุม่ สนับสนุนให้ กาลังใจในการที่สมาชิกกลุม่ จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3.2 การประเมินผล
สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจและให้ ความร่วมมือในการเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ น
อย่ างดี สมาชิ ก กลุ่มกระตื อรื อล้ น ที่ จะแลกเปลี่ยนพูดคุย กันในกลุ่ม สมาชิ ก กลุ่มสามารถสรุป
ความสาคัญ ของการมีระเบี ย บวินัย ของนัก ศึก ษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาการมี
ระเบียบวินยั ของนักศึกษาพยาบาลได้
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 11 คุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเห็นความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล และเพื่อให้ สมาชิกมีแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ กล่าวทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ ก่ อ นหน้ าว่า สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามรู้ สึก อย่ า งไร เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่วมกลุ่มที่ผ่านมา “ต้ องนาไป
ปรับปรุงตัวเองให้ มีระเบียบวินบั มากขึ ้นค่ะอย่างเช่นการนอนดึกก็ต้องพยายามนอนให้ เร็วขึ ้นจะได้
ไม่ไปเรียนสาย” “ต้ องวางแผนในการอ่านหนงสือทบทวนบทเรียนทุกวันค่ะ”
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ที่
ได้ สร้ างร่วมกัน สมาชิกกลุม่ สามารถทบทวนข้ อตกลงได้ อย่างถูกต้ อง
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1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อล้ นในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม สมาชิกให้ ความ
ร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในกลุม่ เป็ นอย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการถาม ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “คุณธรรมจริยธรรมมีความสาคัญหรื อมี
ความหมายต่อการเป็ นพยาบาลอย่างไร” สมาชิกกกลุม่ กล่าวว่า “วิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่ให้
การบริ การกับชีวิตมนุษย์ต้องยึดคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ” “สาคัญมากเพราะเรา
ต้ องมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิ ชาชีพตัวเองและต่อคนไข้ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย
ต้ องซื่ อสัต ย์ รัก ษาความลับ ของผู้ป่วย” ผู้น ากลุ่มใช้ เทคนิ คการฟั งอย่างตังใจโดยใส่
้
ใ จในสิ่งที่
สมาชิกกลุม่ พูด
ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ สารวจตนเองและเหตุการณ์ในการปฎิบตั ิการพยาบาลที่แสดงถึง
การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สมาชิกกกลุม่ กล่าวว่า “ไม่รังเกียจคนไข้ คะ่ อย่างคนไข้ ที่เป็ นโรคติดต่อก็
ไม่รังเกียจค่ะ” “ไม่เอาความลับของคนไข้ ไปเปิ ดเผย” “อย่างถ้ าเราฉีดยาผิดก็จะต้ องรี บแจ้ งเพื่อ
แก้ ไขค่ะ ไม่ใช่ปล่อยไป” ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข เพื่อสร้ างบรรยากาศ
ของการตระหนักรู้ ในตนเอง มีก ารยอมรับกันและกันในทางบวก จากนัน้ ผู้น ากลุ่มแจกเอกสาร
ความรู้เรื่ อง “คุณธรรมจริ ยธรรม” ให้ สมาชิกกลุ่ม และใช้ เทคนิคการให้ ข้อมูลเพื่อให้ สมาชิกเกิด
ความตระหนักรู้เพิ่มขึ ้น
ผู้นากลุ่มถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล สมาชิกกกลุม่
กล่าวว่า “ก็จะต้ องรักในวิชาชีพที่จะทา เมื่อทาแล้ วก็มีความสุข อย่างเราเช็ดตัวให้ คนไข้ แล้ วเห็น
คนไข้ ยิ ม้ ขอบคุณ ยกมือไหว้ เราก็ มีความสุข ” “ต้ องปฏิบัติตามหลัก คุณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลให้ ครบถ้ วนค่ะ” โดยผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจ เป็ นการ
เสริ มแรงผ่านทางการพูด สีห น้ า แววตา เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มเกิ ดความสบายใจ มีก าลังใจที่จะ
กระทาให้ สาเร็จ
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิ ก กลุ่ม กระตื อ รื อ ล้ น ที่ จ ะพูด คุย แลกเปลี่ ย นภายในกลุ่ม เป็ น อย่ า งดี ม าก บาง
ช่วงเวลาที่สมาชิกแย่งกันพูด ผู้นากลุม่ จึงต้ องขอให้ สมาชิกกลุม่ ช่วยพูดทีละคน
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3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลว่า “คุณธรรม
จริ ย ธรรมส าคัญ ต่อ วิ ช าชี พ พยาบาล เพราะต้ อ งปฏิ บัติ โ ดยยึ ด หลัก คุณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คือการไม่เลือกปฏิบตั ิกบั คนไข้ มีความซื่อสัตย์ รักษาความลับของคนไข้ ”
สมาชิกกลุ่มบอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ว่า “ได้ เห็น
ความสาคัญของการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพของพยาบาล” “ได้ นาแนวทาง
ไปปฏิบตั ิกบั คนไข้ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม” ผู้นากลุม่ สนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุม่ นาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิจริง
3.2 การประเมินผล
สมาชิ ก กลุ่ม ให้ ความสนใจและให้ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ใ นการเข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ สมาชิกกลุม่ กระตือรือล้ นที่จะแลกเปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่ สามารถสรุปถึง
ความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลได้
การสรุปผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 12 ปั จฉิมนิเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ บอกความรู้สกึ และประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้
คาปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อให้ สมาชิ ก กลุ่มได้ ป ระเมิน และสรุ ป สิ่งที่ ตนเองได้ จ ากการเข้ าร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุม่ และแนวทางในการนาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง และเพื่อประเมินผลการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Therapy) โดยในขันเริ
้ ่มต้ น ผู้นากลุม่ กล่าวทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ ก่ อ นหน้ าว่า สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามรู้ สึก อย่ า งไร เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนถึงการเข้ าร่วมกลุม่ ที่ผ่านมา สมาชิกกกลุม่
กล่าวว่า “ได้ เห็นความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล” “ได้ นาแนวทางคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิกบั คนไข้ ”
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1.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อล้ นในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม สมาชิกกลุ่มให้
ความร่วมมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็ นอย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก
ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนทบทวนถึงสิ่งที่ได้ ทาตังแต่
้ ครัง้ แรกที่เข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ จนถึงปัจจุบนั ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนความรู้สกึ
ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกคนที่ 1 กล่าวว่า “รู้สึกดีที่ได้ แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ได้ ร้ ูจักตัวเองมากขึ ้น
ได้ ร้ ูเป้าหมายว่าจะทาอะไร และก็จะปฏิบตั ิอย่างไร
สมาชิกคนที่ 2 กล่าวว่า “รู้สึกสนุกและก็ได้ อะไรหลายๆ อย่าง ได้ แบ่งปั นความคิด ได้
แสดงความคิดเห็น ได้ พดู คุยกับเพื่อนมากขึ ้น”
สมาชิกคนที่ 3 กล่าวว่า “สนุกสนาน ได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อน”
สมาชิกคนที่ 4 กล่าวว่า “รู้สกึ โอเค สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ได้ ความรู้ ปกติเวลาผมเข้ าร่ว ม
กิจกรรมเวลาที่เค้ าพูดเยอะๆ หรื อให้ เราทาอะไรเยอะๆ มันจะน่าเบื่อ มันรู้สึกไม่อยากทาแล้ วว่า
ตอนไหนจะเลิก แต่การเข้ าร่วมกิจกรรมนี ้รู้สกึ โอเค ไม่น่าเบื่อ”
สมาชิกคนที่ 5 กล่าวว่า “ได้ ร้ ูจกั ตัวเองว่าเราเป็ นคนยังไง และต้ องปรับปรุงอะไรบ้ าง รู้จกั
การพูดการสื่อสารให้ คนพึงพอใจ ทาให้ เข้ าใจในวิชาชีพพยาบาลมากขึ ้น
สมาชิกคนที่ 6 กล่าวว่า “รู้สกึ ว่าได้ รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อที่จะได้ นาไปพัฒนา
ตนเองให้ เป็ นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น”
สมาชิกคนที่ 7 กล่าวว่า “รู้สึกสนุกสนานได้ อะไรหลายๆ อย่าง ได้ แบ่งปั นความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น”
สมาชิกคนที่ 8 กล่าวว่า “รู้สึกดี สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อเหมือนที่เคยคิดตอนก่อนเข้ าร่วม
กิจกรรม และได้ ความรู้มากมาย”
ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการฟังอย่างตังใจ
้ โดยมีการสื่อสารโดยปราศจากเงื่อนไข เทคนิคการ
สะท้ อนความรู้สกึ เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ รับรู้และมีความเข้ าใจในอารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเอง
ผู้นากลุ่มขอให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนทบทวนถึงสิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ และแนวทางในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต
สมาชิ ก คนที่ 1 กล่าวว่า “ได้ เ รี ย นรู้ กับการรู้ จักตัวเองมากขึน้ การจั ดการอารมณ์ ของ
ตัวเอง ได้ พูด คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เพื่อนแต่ละคนได้ เจอมา ได้ ความรู้เรื่ องการพัฒนา
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วิชาชีพพยาบาลของตัวเองมากขึ ้น ทังเรื
้ ่องความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตบริการ การมีจิตอาสา
ระเบียบวินยั ย การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม”
สมาชิกคนที่ 2 กล่าวว่า “ได้ ร้ ูทศั นคติของเพื่อนและตนเอง ได้ ร้ ูถึงความต้ องการของเพื่อน
และตนเอง และนาความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ”
สมาชิกคนที่ 3 กล่าวว่า “ได้ แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ ที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ด้ วยกันได้ ความรู้มากมายเกี่ยวกับการสื่อสาร และวิชาชีพพยาบาล ได้ คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ
ได้ ร้ ูจกั ตัวตนของตัวเองมากขึ ้นและได้ ร้ ูจกั นิสยั เพื่อนที่เข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยกัน ”
สมาชิ ก คนที่ 4 กล่าวว่า “ได้ ความรู้ ได้ วิเ คราะห์ ได้ ร้ ู จัก ตัวตนของตัวเองและนิสัย ได้
ความรู้หลากหลายด้ าน”
สมาชิกคนที่ 5 กล่าวว่า “ได้ ร้ ูจกั การพัฒนาตนเองจากด้ านลบไปด้ านที่ดี คิดดี คิดบวก มี
เป้าหมายในชีวิตตนเอง และได้ แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนให้ ร้ ูวา่ เราควรปรับตัวอย่างไร”
สมาชิกคนที่ 6 กล่าวว่า “ได้ ร้ ูทศั นคติของเพื่อนว่าเป็ นคนแบบไหน ได้ ร้ ูความต้ องการของ
ตัวเอง รู้จกั หัดปฏิเสธคนอื่น”
สมาชิ ก คนที่ 7 กล่าวว่า “รู้ จัก ตัวตนของตัวเอง ท าความเข้ าใจกับ ตัวเองมากขึน้ ว่ า
ต้ องการอะไรในชีวิต และนาแนวทางที่ได้ จากการพูดคุยกันในกลุม่ ไปพัฒนาตนเอง”
สมาชิ ก คนที่ 8 กล่ า วว่ า “ได้ รู้ จั ก ตัว เองมากขึ น้ และรู้ จัก เป้ า หมายของตัว เอง ได้
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น กับ เพื่ อนๆ ได้ ร้ ู จัก การจัดการปั ญหาทางอารมณ์ ได้ ดีขึน้ ได้ น าหลัก
คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาลไปยึดถือปฏิบตั ิ”
โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม เพื่อช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล เทคนิคการทาให้
กระจ่าง เพื่ อช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้ าใจกระจ่างชัด จากนัน้ ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิ คการให้
กาลังใจ โดยเสริ มแรงผ่านการแสดงออกทางด้ านคาพูด ลักษณะท่าทาง สีหน้ า แววตา และให้
สมาชิกกลุ่มบอกกล่าวเพื่อให้ ก าลังใจต่อกัน เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีพลังที่จะน าสิ่งที่ได้ ไปพัฒนา
ตนเองต่อไป
2.2 ข้ อสังเกต
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อล้ นในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม สมาชิกทุกคนให้
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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3. ขัน้ สรุป
3.1 การสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้นากลุ่มกล่าวชื่นชมสมาชิกในความตังใจและการให้
้
ความร่วมมือตลอดการเข้ ารับการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ และให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่ ให้ ประสบความสาเร็จในเรื่องส่วนตัวและวิชาชีพดังที่
ตังเป้
้ าหมายไว้ จากนันผู
้ ้ นากลุม่ กล่าวอาลาสมาชิกกลุม่
3.2 การประเมินผล
สมาชิ ก กลุ่มให้ ค วามสนใจ และให้ ความร่ วมมือในการเข้ ารับ การให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม
สมาชิกกลุม่ กระตือรือล้ นในการแลกปลี่ยนภายในกลุม่ สมาชิกกลุม่ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึก
และประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มสามารถสรุปสิ่งที่ได้ จาก
การเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ และแนวทางในการนาสิ่งที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงได้

ภาคผนวก ช
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
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