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บทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งการอบรมขัดเกลาทางสังคมและการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ
เยาวเรศ กานมะลิ ค.ด.1
อรัญ ซุยกระเดื่อง กศ.ด.2

บทคัดยอ
การอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาทีท่ าํ ใหบคุ คล
ในสังคมเกิดการเรียนรูระเบียบ กฎเกณฑ ความประพฤติและคานิยมตางๆ รวมกัน มีผลใหบุคคลนั้นๆ มี
บุคลิกภาพตามที่สังคมตองการ และอยูรวมกันในสังคมไดอยางราบรื่นโดยมีแนวคิดสําคัญ 3 ประการคือ
1) เปนการสืบทอดวัฒนธรรมระหวางคนรุน หนึง่ กับคนอีกรุน หนึง่ (Socialization as enculturation) 2) เปน
กระบวนการควบคุมแรงดลใจสวนบุคคล (Impulse control) และ 3) เปนการเตรียมบุคคลเพือ่ เขารับบทบาท
ตางๆ ในสังคม (Role training) ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล การ
อบรมขัดเกลาทางสังคม จะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรูทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม สามารถปรับตัวอยูรวมกันในสังคมของวิชาชีพไดเปนอยางดี ดังนั้น การบูรณาการการอบรม
ขัดเกลาทางสังคมในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลภาคปฏิบัติภายใตกรอบแนวคิดของคําวา
“PRECEPTOR” จะชวยใหเห็นบทบาทของ “พยาบาลพี่เลี้ยง” ดังนี้
P = บทบาทในการเปนนักปฏิบัติการพยาบาล (Practitioner)
R = บทบาทในการเปนแบบอยาง (Role model) ของพยาบาลที่ดี
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: บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยง, การอบรมขัดเกลาทางสังคม, การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
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Role of Nurse Preceptor, Socialization, and Learning Management in Practice
Yaowaret Kanmali, Ph.D.1
Arun Suikraduang, Ed.D.2

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) socialization 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 และความตองการของผูร บั บริการสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบตั ใิ นวิชาชีพพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงถือวา
เป น “หั ว ใจสํ า คั ญ ของการเรี ย นการสอน” ที่ จ ะ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ และเกิดทักษะใน
การปฏิบัติการพยาบาล (สํานักการพยาบาล, 2553)
เนื่องจากพยาบาลพี่เลี้ยงเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
สูง และมีความชํานาญเฉพาะดาน (Johnson. Sue.,
2015) ดังนัน้ พยาบาลพีเ่ ลีย้ งจึงนับเปนผูท มี่ บี ทบาท
สําคัญรวมกับอาจารยนิเทศของสถาบันการศึกษา
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
พยาบาล (Morton-Cooper & Palmer,2000) และ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่วา การอบรมขัดเกลา
ทางสังคม (socialization) สามารถชวยพัฒนา ปลูก
ฝง สรางเสริมใหนักศึกษาพยาบาล เกิดการเรียน
รู มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรม
สําเร็จเปนพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพได (ทัศนีย นนทะสร,
2538) ผูเขียนในฐานะเปนพยาบาลพี่เลี้ยงและเปน
ผูมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน จึงรวมกัน
เขียนบทความนีข้ นึ้ โดยมีวตั ถุประสงคทจี่ ะนําเสนอ
แนวคิดในการนํากระบวนการอบรมขัดเกลาทาง
สังคม มาใชในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ในบทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ใหเกิดบรรยากาศ
การเรียนรูท ดี่ ี สรางความรักความศรัทธาตอวิชาชีพ
ใหมากยิ่งขึ้นตอไป

การอบรมขัดเกลาทางสังคมกับการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
การอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
เปนกระบวนการทางสังคมและทางจิตวิทยา ทีท่ าํ ให
บุคคลในสังคมเกิดการเรียนรูระเบียบ กฎเกณฑ
ความประพฤติและคานิยมตางๆ รวมกัน ทัง้ ทางตรง
และทางออม มีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามที่
สังคมตองการ และอยูรวมกันในสังคมไดอยางราบ
รื่น
การอบรมขัดเกลาทางสังคมมีแนวคิดสําคัญ
3 ประการคือ ประการแรก การอบรมขัดเกลาทาง
สังคมเปนการสืบทอดวัฒนธรรมระหวางคนรุน
หนึ่งกับคนอีกรุนหนึ่ง (Socialization as enculturation) โดยแนวคิดนีม้ องวาบุคคลรับเอาวัฒนธรรมเขา
มาเปนสวนหนึง่ ของบุคลิกภาพของตนเองอยางตรง
ไปตรงมา โดยอัตโนมัติจากการรับรูซํ้าๆ เปนระยะ
เวลานานจนซึมซับเขาไป โดยเกือบจะไมมีการแปร
สภาพวัฒนธรรมนั้นๆ เลยมีผลใหสังคมดํารงอยู
ตามแบบฉบับเดิม ประการที่สองการขัดเกลาทาง
สังคม เปนกระบวนการควบคุมแรงดลใจสวนบุคคล
(Impulse control) แนวคิดนี้มองวา กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการจํากัดขอบเขต
แรงกระตุ  น ทางธรรมชาติ ข องบุ ค คลที่ ติ ด ตั ว มา
แตกําเนิด ซึ่งหากปลอยใหมีผลตอพฤติกรรมโดย
ลําพังแลว อาจทําใหเกิดความระสํ่าระสายในสังคม
ได กระบวนการทางสังคม จึงทําหนาที่หลอหลอม
ใหบุคคลผันแปรพฤติกรรมที่เกิดจากแรงกระตุน
ธรรมชาตินั้นไปในทางที่สังคมยอมรับได และ
ประการที่ ส าม การขั ด เกลาทางสั ง คมเป น การ
เตรียมบุคคลเพือ่ เขารับบทบาทตางๆ ในสังคม (Role
training) ซึ่งแนวคิดนี้มองวา กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมเปนกระบวนการของสังคมที่จะทําให
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ปจเจกบุคคลตองปฏิบัติตามปทัสถาน (Norms)
สําคัญที่จะใชกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม
ในการสอนนักศึกษาพยาบาลใหรูจักบทบาททาง
สั ง คม ปลู ก ฝ ง ความมุ  ง หวั ง ทางสั ง คม ปลู ก ฝ ง
ระเบียบวินยั และสอนใหเกิดทักษะทีม่ าของแนวคิด
นีเ้ กิดจาก การมองวาการทีส่ งั คมจะดํารงโครงสราง
ของมันอยูได ก็ดวยการสรรหาบุคคลตางๆ มาสวม
บทบาทตางๆ ในสังคมได บุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลและโครงสรางทางสังคม (Social
structure) จึงเปนระบบที่แยกตางหากออกจากกัน
และความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสวนบุคคล
กับโครงสรางทางสังคมจึงอาจมีหลายแนวทางโดย
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะทําหนาที่เปนตัว
เชื่อมรอยใหสองระบบไปดวยกันได
จากแนวความคิดที่กลาวมา เมื่อนํามาเชื่อม
โยงการเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลจะเห็นไดวา การอบรมขัดเกลาทางสังคม
ของวิชาชีพพยาบาลจะชวยใหนักศึกษาพยาบาลซึ่ง
จะเปนพยาบาลในอนาคตเกิดการเรียนรูท างวิชาชีพ
มีคุณลักษณะ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถ
ปรับตัวอยูรวมกันในสังคมของวิชาชีพไดเปนอยาง
ดี ดังนั้น พยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) จึงเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญที่จะใชกระบวนการอบรมขัดเกลา
ทางสั ง คมในการสอนนั ก ศึ ก ษาพยาบาลให รู  จั ก
บทบาททางสังคม ปลูกฝงความมุงหวังทางสังคม
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ปลูกฝงระเบียบวินัย และสอนใหเกิดทักษะหรือ
ความชํานาญการในการปฏิบัติ ซึ่งมีผูศึกษาเกี่ยว
กับนัยของการอบรมขัดเกลาทางสังคมของวิชาชีพ
ไวหลากหลาย ผูเขียนสรุปไดเปน 3 ดาน ดังนี้
1. การอบรมขัดเกลาทางดานจิตใจ เปนการ
ถายทอดเกีย่ วกับคุณคาทางสังคม (Social value) ซึง่
ประกอบดวยความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และคา
นิยมที่สังคมเห็นวามีคุณคา
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
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ผู
เขียนจึงรวบรวมสาระสําคัญจากกระบวนการอบรม
ขัดเกลาทางสังคมขางตน มาอธิบายบทบาทของ
พยาบาลพี่เลี้ยง และนําเสนอภายใตกรอบแนวคิด
ของคําวา “PRECEPTOR” ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ภาพที่ 1 บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงภายใตกรอบแนวคิดของคําวา “PRECEPTOR”
บทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งภายใตกรอบแนวคิดของ
คําวา “PRECEPTOR”
P = บทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งทีแ่ สดงออก
ถึงการเปนนักปฏิบัติการพยาบาล (Practitioner)
ที่มีความชํานาญโดยเฉพาะสาขาที่ตนรับผิดชอบ
สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ วางแผน
และใหการพยาบาลไดทันเหตุการณ ติดตาม และ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งในระยะวิกฤติ
และฉุกเฉิน มีทักษะการสอนผูปวยและญาติในการ
ดูแลตนเอง และการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนมีการ
พัฒนาตนเองใหกาวหนาในวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ

R = บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในการเปน
แบบอยาง (Role model) ของพยาบาลทีด่ ี จะสามารถ
หลอหลอมพฤติกรรมผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการ
ซึมซับพฤติกรรมนัน้ ๆ ไวเปนบุคลิกภาพของตน โดย
พยาบาลพีเ่ ลีย้ งตองแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเ่ หมาะ
สมทั้งในดาน
1) คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก บุคลิกภาพ
และการแสดงพฤติ ก รรมที่ อ ยู  ใ นขอบเขต 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) คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง วิ ช าชี พ ได แ ก การมี
ทัศนคติทดี่ ตี อ วิชาชีพ การปฏิบตั ติ อ ผูร บั บริการดวย
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
E = บทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในการเสริม
สรางพลังอํานาจ (Empower) กับผูเรียน โดยการให
อิสระในการตัดสินใจ แสดงภาวะผูน าํ ในการปฏิบตั ิ
งานในบทบาทของนักศึกษาพยาบาล สามารถพึง่ พา
ตนเอง คนหาปญหาและตัดสินใจแกปญหาดวย
ตนเองอยางเหมาะสม
C = บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในการเปน
ผูใหคําปรึกษาหารือ/แนะนํา (Counselor) ปญหา
ดานวิชาการและปญหาสวนตัว เพื่อใหนักศึกษา
สามารถปรั บ ตั ว และดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได อ ย า ง
เหมาะสม รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมเอื้ออาทร
(Caring) ในบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยง ไดแก การ
มีความเมตตากรุณา การยอมรับและเขาใจในความ
เปนบุคคล การสรางสัมพันธภาพเพือ่ ใหเกิดความไว
วางใจกัน การใหกาํ ลังใจและความมัน่ ใจ การเต็มใจ
รับฟงและพรอมที่จะชวยเหลือ มีความมั่นคงทาง
อารมณ รวมทั้งการมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ
ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวยใหนักศึกษารูสึกอบอุน
เกิดความไววางใจ ลดความกลัวและความกดดัน เกิด
ความกระตือรือรน ตั้งใจ มีกําลังใจที่จะเรียนรู เกิด
การยอมรับ มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ
พยาบาล
E = บทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในการตรวจ
สอบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) ใน
กิจกรรมการนิเทศการพยาบาล และใหขอมูลปอน
กลับเชิงสรางสรรค เพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
รวมกัน การใหผูเรียนมีการประเมินการปฏิบัติงาน
ตนเองและพรอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
P =บทบาทของพยาบาลพี่ เ ลี้ ย งในการ
สนับสนุน (Promotion) ใหผูเรียนมีความสามารถ
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พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนใหผู
เรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการที่จะใชความ
รูความสามารถที่จะปฏิบัติการพยาบาลไดอยางถูก
ตองเหมาะสม
T =บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในการเปน
ผูสอน (Teacher) ไดแก การถายทอดความรู และ
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลดวยวิธีที่เหมาะสม
O = พยาบาลพี่เลี้ยงตองมีใจกวาง (Open
mind) แสดงออกถึงพฤติกรรมการรับฟง ยอมรับ
และเคารพในความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกระดับ
โดยเฉพาะกับผูเรียน เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนางาน
ใหเกิดคุณภาพ และพัฒนาตนเองใหมคี ณ
ุ สมบัตขิ อง
พยาบาลพี่เลี้ยงที่ดีตอไป
R =บทบาทของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในฐานะนัก
วิจยั (Researcher) โดยการทําวิจยั มีสว นรวมในการ
วิจัย และนําผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู
การพยาบาลที่เปนเลิศ
จึงกลาวไดวา กระบวนการอบรมขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) สามารถนํามาบูรณาการ
เขากับบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยง ภายใตกรอบ
แนวคิดของคําวา “PRECEPTOR” ไดเปนอยางดี ซึง่
จะชวยใหเห็นภาพของ “พยาบาลพีเ่ ลีย้ งตนแบบ” ได
อยางชัดเจน

สรุป
การนํ า กระบวนการอบรมขั ด เกลาทาง
สังคม (Socialization) มาบูรณาการเขากับบทบาท
ของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในการจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติ เปนการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
มีตนแบบของวิชาชีพที่ดี มีการถายทอดบทบาทที่
เหมาะสมโดยกระบวนการอบรมขัดเกลาทางวิชาชีพ
การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีจากการปฏิบัติ
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บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงที่เหมาะสม จะหลอ
หลอมใหผูเรียนซึมซับบทบาทไวเปนบุคลิกภาพ
ของตน นั บ เป น ส ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นาผู 
เรียนใหจบเปนบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค มีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล สามารถตอบสนองความตองการของผูร บั
บริการตามมาตรฐานของวิชาชีพตอไป
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