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บทบาทของพยาบาลพ่ีเลีย้งการอบรมขัดเกลาทางสังคมและการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ

เยาวเรศ  กานมะลิ  ค.ด.1

อรัญ ซุยกระเดื่อง  กศ.ด.2 

บทคัดยอ
 การอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการทางสังคมและจิตวทิยาท่ีทาํใหบคุคล

ในสังคมเกิดการเรียนรูระเบียบ กฎเกณฑ ความประพฤติและคานิยมตางๆ รวมกัน  มีผลใหบุคคลน้ันๆ มี

บุคลิกภาพตามที่สังคมตองการ และอยูรวมกันในสังคมไดอยางราบรื่นโดยมีแนวคิดสําคัญ 3 ประการคือ 

1) เปนการสืบทอดวัฒนธรรมระหวางคนรุนหน่ึงกบัคนอีกรุนหน่ึง (Socialization as enculturation)  2) เปน

กระบวนการควบคมุแรงดลใจสวนบคุคล (Impulse control) และ  3) เปนการเตรียมบคุคลเพ่ือเขารบับทบาท

ตางๆ ในสังคม (Role training) ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล การ

อบรมขัดเกลาทางสังคม จะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรูทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะ มีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสม สามารถปรับตัวอยูรวมกันในสังคมของวิชาชีพไดเปนอยางดี ดังนั้น การบูรณาการการอบรม

ขัดเกลาทางสังคมในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลภาคปฏิบัติภายใตกรอบแนวคิดของคําวา 

“PRECEPTOR” จะชวยใหเห็นบทบาทของ “พยาบาลพ่ีเลี้ยง” ดังนี้

 P = บทบาทในการเปนนักปฏิบัติการพยาบาล (Practitioner) 

 R = บทบาทในการเปนแบบอยาง (Role model) ของพยาบาลท่ีดี

 E = บทบาทในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empower) แกผูเรียน

 C = บทบาทในการเปนผูใหคําปรึกษา (Counselor) และการมีความเอื้ออาทร (Caring)

 E = บทบาทในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) 

 P = บทบาทในการสนับสนุน (Promotion) ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 T =บทบาทในการเปนผูสอน (Teacher)

 O =บทบาทการเปนผูมีใจกวาง (Open mind) 

 R =บทบาทในการเปนนักวิจัย (Researcher) 

คําสําคัญ: บทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง, การอบรมขัดเกลาทางสังคม, การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
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Role of Nurse Preceptor, Socialization, and Learning Management in Practice  
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Abstract
 Socialization is a social and psychological process enhancing people in society to learn along 

regularity, rules, behavior and value. This process causes people to have a personality according to social 

needs and coexistence in society peacefully. The three main concepts of socialization are: 1) socializa-

tion as enculturation, 2) impulse control, and 3) role training. When linking socialization with learning 

management in practice of nursing students, socialization helps them learn about professionals, get 

characteristics, have the right personality and adjust to coexistence in professional society as well. Therefore,

integrating socialization into learning management in practice under the concept of "PRECEPTOR" to 

nursing students will help students clearly see roles of preceptors such as: 

 P = Practitioner nurse

 R = Role model of nurse

 E = the Empowerment of learners

 C = Consultant and caring

 E = Evaluation of performance

 P = Promotion learners to develop themselves continuously

 T = Teacher

 O = Open mind

 R = Researcher

Keyword: Role of nurse preceptor, Socialization, Learning management in practice  
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บทนํา
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับการศึกษา

พยาบาลในระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อ

ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลใหมีสมรรถนะที่พึง

ประสงค ไปทําหนาที่บริการดานสุขภาพไดตรงกับ

ปญหา และความตองการของผูรบับรกิารสอดคลอง

กับมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนภาค

ปฏิบตัใินวชิาชพีพยาบาลทีม่ปีระสิทธิภาพ จงึถือวา

เปน “หัวใจสําคัญของการเรียนการสอน” ที่จะ

พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ และเกิดทักษะใน

การปฏิบัติการพยาบาล (สํานักการพยาบาล, 2553) 

เนื่องจากพยาบาลพี่เลี้ยงเปนผูที่มีความเช่ียวชาญ

สูง และมีความชํานาญเฉพาะดาน (Johnson. Sue., 

2015)   ดงันัน้ พยาบาลพีเ่ล้ียงจงึนบัเปนผูทีม่บีทบาท

สําคัญรวมกับอาจารยนิเทศของสถาบันการศึกษา

ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษา

พยาบาล (Morton-Cooper & Palmer,2000) และ

เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่วา การอบรมขัดเกลา

ทางสังคม (socialization) สามารถชวยพัฒนา ปลูก

ฝง สรางเสริมใหนักศึกษาพยาบาล เกิดการเรียน

รู มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรม 

สาํเรจ็เปนพยาบาลทีม่คีณุภาพได (ทศันีย นนทะสร, 

2538) ผูเขียนในฐานะเปนพยาบาลพี่เลี้ยงและเปน

ผูมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน  จึงรวมกัน

เขียนบทความนีข้ึน้โดยมวีตัถุประสงคทีจ่ะนาํเสนอ

แนวคิดในการนํากระบวนการอบรมขัดเกลาทาง

สังคม มาใชในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ในบทบาทของพยาบาลพ่ีเลีย้ง  เพือ่ใหเกดิบรรยากาศ

การเรียนรูทีด่ ี สรางความรักความศรัทธาตอวชิาชีพ

ใหมากยิ่งข้ึนตอไป

การอบรมขัดเกลาทางสังคมกับการจัดการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ

 การอบรมขดัเกลาทางสังคม (Socialization) 

เปนกระบวนการทางสงัคมและทางจติวทิยา ทีท่าํให

บุคคลในสังคมเกิดการเรียนรูระเบียบ กฎเกณฑ 

ความประพฤตแิละคานยิมตางๆ รวมกนั ทัง้ทางตรง

และทางออม มีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามท่ี

สังคมตองการ และอยูรวมกันในสังคมไดอยางราบ

รื่น

 การอบรมขดัเกลาทางสงัคมมแีนวคิดสาํคญั 

3 ประการคือ ประการแรก การอบรมขัดเกลาทาง

สังคมเปนการสืบทอดวัฒนธรรมระหวางคนรุน

หนึ่งกับคนอีกรุนหนึ่ง (Socialization as encultura-

tion) โดยแนวคดินีม้องวาบคุคลรบัเอาวฒันธรรมเขา

มาเปนสวนหน่ึงของบุคลกิภาพของตนเองอยางตรง

ไปตรงมา โดยอัตโนมัติจากการรับรูซํ้าๆ เปนระยะ

เวลานานจนซึมซับเขาไป โดยเกือบจะไมมีการแปร

สภาพวัฒนธรรมนั้นๆ เลยมีผลใหสังคมดํารงอยู

ตามแบบฉบับเดิม  ประการท่ีสองการขัดเกลาทาง

สงัคม เปนกระบวนการควบคุมแรงดลใจสวนบุคคล 

(Impulse control)  แนวคิดนี้มองวา กระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการจํากัดขอบเขต

แรงกระตุ นทางธรรมชาติของบุคคลที่ติดตัวมา

แตกําเนิด  ซึ่งหากปลอยใหมีผลตอพฤติกรรมโดย

ลําพังแลว อาจทําใหเกิดความระสํ่าระสายในสังคม

ได  กระบวนการทางสังคม จึงทําหนาที่หลอหลอม

ใหบุคคลผันแปรพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงกระตุน

ธรรมชาตินั้นไปในทางท่ีสังคมยอมรับได  และ

ประการที่สาม  การขัดเกลาทางสังคมเปนการ

เตรียมบุคคลเพ่ือเขารบับทบาทตางๆ ในสังคม (Role 

training) ซึ่งแนวคิดนี้มองวา กระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมเปนกระบวนการของสังคมท่ีจะทําให
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ปจเจกบุคคลตองปฏิบัติตามปทัสถาน (Norms) 

สําคัญที่จะใชกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม

ในการสอนนักศึกษาพยาบาลใหรูจักบทบาททาง

สังคม ปลูกฝงความมุ งหวังทางสังคม ปลูกฝง

ระเบยีบวนิยั และสอนใหเกดิทกัษะท่ีมาของแนวคดิ

นีเ้กดิจาก  การมองวาการท่ีสงัคมจะดาํรงโครงสราง

ของมันอยูได ก็ดวยการสรรหาบุคคลตางๆ มาสวม

บทบาทตางๆ ในสังคมได   บุคลิกภาพ (Person-

ality) ของบุคคลและโครงสรางทางสังคม (Social 

structure) จึงเปนระบบท่ีแยกตางหากออกจากกัน  

และความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสวนบุคคล

กับโครงสรางทางสังคมจึงอาจมีหลายแนวทางโดย

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะทําหนาที่เปนตัว

เช่ือมรอยใหสองระบบไปดวยกันได

 จากแนวความคิดที่กลาวมา เมื่อนํามาเชื่อม

โยงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาลจะเห็นไดวา การอบรมขัดเกลาทางสังคม

ของวิชาชีพพยาบาลจะชวยใหนักศึกษาพยาบาลซ่ึง

จะเปนพยาบาลในอนาคตเกิดการเรยีนรูทางวชิาชพี 

มีคุณลักษณะ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถ

ปรับตัวอยูรวมกันในสังคมของวิชาชีพไดเปนอยาง

ดี  ดังนั้น พยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) จึงเปนผูที่มี

บทบาทสําคัญที่จะใชกระบวนการอบรมขัดเกลา

ทางสังคมในการสอนนักศึกษาพยาบาลใหรู จัก

บทบาททางสังคม ปลูกฝงความมุงหวังทางสังคม 

ปลูกฝงระเบียบวินัย และสอนใหเกิดทักษะหรือ

ความชํานาญการในการปฏิบัติ  ซึ่งมีผูศึกษาเก่ียว

กับนัยของการอบรมขัดเกลาทางสังคมของวิชาชีพ

ไวหลากหลาย ผูเขียนสรุปไดเปน 3 ดาน ดังนี้

 1. การอบรมขดัเกลาทางดานจติใจ เปนการ

ถายทอดเกีย่วกบัคณุคาทางสงัคม (Social value) ซึง่

ประกอบดวยความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และคา

นิยมท่ีสังคมเห็นวามีคุณคา

 2. การอบรมขัดเกลาทางดานสติปญญา 

เปนการถายทอดเกี่ยวกับความรูทางสังคม (Social 

knowledge) ไดแก ความรูตามหลักสูตรและความ

รูทั่วไป และการถายทอดทักษะทางสังคมในสาขา

วิชาชีพ

 3. การอบรมขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 

เปนการถายทอดเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม 

(Social norm) บทบาททางสังคม (Social role) และ

พฤติกรรมทางสังคม (Social behavior) ที่เหมาะสม

กับวิชาชีพ

 เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ผู

เขยีนจึงรวบรวมสาระสําคญัจากกระบวนการอบรม

ขัดเกลาทางสังคมขางตน มาอธิบายบทบาทของ

พยาบาลพี่เลี้ยง และนําเสนอภายใตกรอบแนวคิด

ของคําวา “PRECEPTOR” ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ภาพที่ 1 บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงภายใตกรอบแนวคิดของคําวา “PRECEPTOR”

บทบาทของพยาบาลพ่ีเล้ียงภายใตกรอบแนวคดิของ

คําวา “PRECEPTOR”

 P = บทบาทของพยาบาลพ่ีเลีย้งทีแ่สดงออก

ถึงการเปนนักปฏิบัติการพยาบาล (Practitioner) 

ที่มีความชํานาญโดยเฉพาะสาขาที่ตนรับผิดชอบ 

สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ

พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 

การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ วางแผน

และใหการพยาบาลไดทันเหตุการณ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลท้ังในระยะวิกฤติ

และฉุกเฉิน มีทักษะการสอนผูปวยและญาติในการ

ดแูลตนเอง และการสงเสรมิสขุภาพ ตลอดจนมกีาร

พัฒนาตนเองใหกาวหนาในวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ

 R = บทบาทของพยาบาลพ่ีเลี้ยงในการเปน

แบบอยาง (Role model) ของพยาบาลท่ีด ีจะสามารถ

หลอหลอมพฤติกรรมผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการ

ซมึซบัพฤตกิรรมนัน้ๆ ไวเปนบคุลกิภาพของตน โดย

พยาบาลพ่ีเลีย้งตองแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะ

สมท้ังในดาน 

 1) คณุลักษณะสวนบคุคล ไดแก บคุลกิภาพ

และการแสดงพฤติกรรมที่อยู ในขอบเขต และ

ทําใหเกิดภาพพจนที่ดีของวิชาชีพพยาบาลตามที่

สังคมคาดหวัง ไดแก การเปนผูที่มีความสุขุม สงบ 

มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง มีความใฝรู มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีระเบียบแบบแผน วางตัวอยูในกรอบ

มาตรฐานของสังคม มีความเอื้ออารี ผอนปรน มี

ความรับผิดชอบ วางใจได และเสมอตนเสมอปลาย 
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 2) คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ไดแก การมี

ทศันคตทิีด่ตีอวชิาชพี การปฏบิตัติอผูรบับรกิารดวย

จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 E = บทบาทของพยาบาลพ่ีเลีย้งในการเสริม

สรางพลังอํานาจ (Empower) กับผูเรียน โดยการให

อสิระในการตดัสนิใจ แสดงภาวะผูนาํในการปฏบิตัิ

งานในบทบาทของนักศกึษาพยาบาล สามารถพ่ึงพา

ตนเอง คนหาปญหาและตัดสินใจแกปญหาดวย

ตนเองอยางเหมาะสม

 C = บทบาทของพยาบาลพ่ีเล้ียงในการเปน

ผูใหคําปรึกษาหารือ/แนะนํา (Counselor) ปญหา

ดานวิชาการและปญหาสวนตัว  เพื่อใหนักศึกษา

สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง

เหมาะสม รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมเอื้ออาทร 

(Caring) ในบทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง ไดแก การ

มีความเมตตากรุณา การยอมรับและเขาใจในความ

เปนบคุคล  การสรางสมัพนัธภาพเพือ่ใหเกดิความไว

วางใจกัน  การใหกาํลังใจและความม่ันใจ การเต็มใจ

รับฟงและพรอมที่จะชวยเหลือ มีความมั่นคงทาง

อารมณ รวมทั้งการมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ 

ซึ่งมีสวนสําคัญย่ิงที่จะชวยใหนักศึกษารูสึกอบอุน 

เกดิความไววางใจ ลดความกลัวและความกดดนั เกดิ

ความกระตือรือรน ตั้งใจ มีกําลังใจท่ีจะเรียนรู เกิด

การยอมรับ มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ

พยาบาล

 E = บทบาทของพยาบาลพีเ่ลีย้งในการตรวจ

สอบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) ใน

กิจกรรมการนิเทศการพยาบาล และใหขอมูลปอน

กลับเชิงสรางสรรค เพื่อการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

รวมกัน การใหผูเรียนมีการประเมินการปฏิบัติงาน

ตนเองและพรอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 P =บทบาทของพยาบาลพ่ีเล้ียงในการ

สนับสนุน (Promotion) ใหผูเรียนมีความสามารถ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนใหผู

เรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการท่ีจะใชความ

รูความสามารถที่จะปฏิบัติการพยาบาลไดอยางถูก

ตองเหมาะสม

 T =บทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงในการเปน

ผูสอน (Teacher) ไดแก การถายทอดความรู และ

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลดวยวิธีที่เหมาะสม

 O = พยาบาลพ่ีเล้ียงตองมีใจกวาง (Open 

mind) แสดงออกถึงพฤติกรรมการรับฟง ยอมรับ

และเคารพในความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกระดับ 

โดยเฉพาะกับผูเรียน เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนางาน

ใหเกดิคณุภาพ และพัฒนาตนเองใหมคีณุสมบตัขิอง

พยาบาลพ่ีเลี้ยงท่ีดีตอไป

 R =บทบาทของพยาบาลพีเ่ล้ียงในฐานะนกั

วจิยั (Researcher)  โดยการทาํวจิยั  มสีวนรวมในการ

วิจัย และนําผลการวิจัยมาใช  เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู

การพยาบาลท่ีเปนเลิศ

 จึงกลาวไดวา กระบวนการอบรมขัดเกลา

ทางสังคม (Socialization) สามารถนํามาบูรณาการ

เขากับบทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง ภายใตกรอบ

แนวคิดของคําวา “PRECEPTOR” ไดเปนอยางดี  ซึง่

จะชวยใหเหน็ภาพของ “พยาบาลพีเ่ลีย้งตนแบบ” ได

อยางชัดเจน

สรุป
 การนํากระบวนการอบรมขัดเกลาทาง

สังคม (Socialization) มาบูรณาการเขากับบทบาท

ของพยาบาลพ่ีเล้ียงในการจัดการเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติ เปนการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ

มีตนแบบของวิชาชีพท่ีดี มีการถายทอดบทบาทท่ี

เหมาะสมโดยกระบวนการอบรมขดัเกลาทางวชิาชพี 

การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีจากการปฏิบัติ
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บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงที่เหมาะสม จะหลอ

หลอมใหผูเรียนซึมซับบทบาทไวเปนบุคลิกภาพ

ของตน นับเปนสวนสําคัญย่ิงที่จะชวยพัฒนาผู

เรียนใหจบเปนบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค มีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ

พยาบาล  สามารถตอบสนองความตองการของผูรบั

บริการตามมาตรฐานของวชิาชีพตอไป
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