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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี  
จ านวน 5 คน อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง การรู้จัก
ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตั้งเป้าหมายในชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความหมาย
ของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพจิต
อาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการทราบถึงความหมายและลักษณะของ  
อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this qualitative research was to study the meaning and 
characteristics of ego identity and professional identity of private-university nursing 
students in and around Bangkok areas. Purposive sampling was used to select key 
informants, which consisted of five nursing students and five nursing instructors and 
professional nurses. In-depth interviews were used to collect the data. The topics and 
questions that guided the interviews were generated from related works on the 
subject. Content analysis was used for the data analysis.  
 The findings reveal that the meanings of ego identity depend on an 
individual’s inner self, and on how they see it from their standpoints. Despite the 
differences, however, five characteristics of ego identity can commonly be identified. 
These are: being one’s own self, self-understanding, goal-setting, emotional maturity 
and interpersonal relations. Similarly, the meaning of professional identity differs 
among the interviewees, but there are five traits of the professional identity that they 
all share: knowledge and professional skills, service-mindedness, volunteer spirits, 
discipline, morality and virtues. The characteristics of ego and professional identity 
found in this study would be beneficial to nursing-student development that nurtures 
the traits that help students reach their personal and professional goals.  
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ความส าคัญของปัญหา 
 อัตลักษณ์แห่งตน (Ego Identity) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เกิดจาก
การที่บุคคลรู้จักตนเองและยอมรับตนเอง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่สังคมและ
วัฒนธรรมก าหนด นักทตษฎีให้ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนว่า เป็นความสามารถในการรู้จัก 
เข้าใจ และยอมรับตนเองทั้งในด้านบวกและในด้านลบ รับรู้บทบาทหน้าที่ของตน มีการตั้งเป้าหมาย
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ สร้างสัมพันธภาพและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ (Erikson, 1968; Jeffrey, 1985) ซึ่งอัตลักษณ์แห่งตนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ 
ความสามารถ ความเชื่อ และการปรับตัวของบุคคล บุคคลที่ค้นหาอัตลักษณ์แห่งตนได้อย่างสมบู รณ์ 
จะมีความเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกได้อย่างอิสระ มีการยอมรับตนเองสูง และสามารถตกลงใจแน่ว
แน่ในการเลือกอาชีพ (Thammma, 2005) อัตลักษณ์แห่งตนยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจต่อตนเองและมองเห็น
คุณค่าในตนเอง น าไปสู่การตัดสินใจในการเลือกอาชีพ และการแสดงบทบาททางวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของบุคคล
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน นักทตษฎีให้ความหมายของอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพว่า เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การตระหนักรู้ใน
ตนเองเกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ การมีทักษะ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Erikson, 
1968) โดยความเป็นวิชาชีพนั้นมีรากฐานอยู่บนหลักการ ทตษฎี และข้อตกลงร่วมกันในวิชาชีพ มีการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะ เพ่ือให้สมาชิกสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ และมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพ่ือปกป้องผู้รับบริการ 
 เมื่อกล่าวถึงความเป็นวิชาชีพ วิชาชีพพยาบาลถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อสังคม เพราะเป็นวิชาชีพที่ช่วยบ าบัดทุกข์และความเจ็บป่วย ในวิชาชีพพยาบาลการที่
พยาบาลมีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพที่ดีท าให้พยาบาลมีความม่ันคงสม่ าเสมอในการแสดงออกตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพ ตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีความรู้สึกผูกพันต่อวิชาชีพ 
(Leddy & Pepper, 1993) โดยกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางวิชาชีพจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของ
พยาบาล ทั้งก่อนเข้าเรียนพยาบาล ระหว่างการศึกษา หลังจากส าเร็จการศึกษา และด าเนินต่อไป
ตลอดอาชีพ โดยช่วงเวลาที่ส าคัญท่ีสุดคือช่วงเวลาที่ก าลังเป็นนักศึกษาพยาบาล 
 นักศึกษาพยาบาลแม้ยังไม่ได้เป็นพยาบาลอย่างเต็มตัว แต่อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลก็เหมือนกับพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะ
เกิดขึ้นในช่วงการเรียนพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล นักศึกษาจะได้
เรียนรู้บรรทัดฐาน ค่านิยม พตติกรรม เจตคติ และวัฒนธรรมของอาชีพจากการปฎิสัมพันธ์กับ
พยาบาลวิชาชีพ และจากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Carlsen, et al., 1984) การเรียนรู้
จากตัวแบบที่ประสบความส าเร็จหรือการได้รับข้อมูลในเชิงบวกจากพยาบาลที่มีประสบการณ์จะ
ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
พยาบาลในอนาคต  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และน าคุณลักษณะที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีความหมายและ
ลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) ซึ่งก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์เซีย (Marcia, 1975) และแนวคิดการพัฒนาอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลของโคเฮน (Cohen, 1981) และน าคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาเป็น
แนวทางในการสร้างประเด็นค าถามที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของผู้ให้
ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี ได้แก่ มีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ จ านวน 5 คน  ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ อาจารย์พยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพ จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะได้ข้อมูลที่อ่ิมตัว (Data Saturation) 
คือไม่พบข้อสงสัยหรือข้อมูลใหม่ จึงยุติการสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นประเด็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 11 ประเด็น ที่ครอบคลุมเรื่องความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณ์แห่ง
ตน เช่น อัตลักษณ์แห่งตนในความเข้าใจของท่านหมายถึงอะไร ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของอัต
ลักษณ์แห่งตน เช่น ท่านคิดว่าผู้ที่มีอัตลักษณ์แห่งตนควรมีลักษณะอย่างไร ประเด็นเกี่ยวกับ
ความหมายของ  อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เช่น ท่านเข้าใจว่าอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
พยาบาล หมายถึงอะไร ครอบคลุมในเรื่องไหน ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล เช่น ท่านคิดว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่ดีควรเป็นอย่างไร ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ท าการแนะน าตัว สร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย อธิบายบทบาทของผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยท า
การสัมภาษณ์จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว คือไม่พบข้อสงสัยหรือข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดิม  
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
โดยมีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method Triangulation) โดยน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตน
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และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มาเปรียบเทียบเพ่ือดูความสอดคล้องของข้อมูล และ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ตามแนวคิดของ แพตตัน (Patton, 2002) โดยท าการถอดความแบบค าต่อค า (Verbatim) 
และตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟังซ้ าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด (Conformability) จากนั้นท า
การสร้างข้อสรุปชั่วคราว โดยขีดเส้นใต้ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และท าการสร้างบทสรุปโดยน าข้อความและ
ประโยคที่เกี่ยวข้องมาจัดรวมเป็นประเด็นหลัก และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามความหมายและ
คุณลักษณะ จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาเขียนอธิบายความหมายประเด็นหลักต่าง ๆ และเลือกข้อความ
ประโยคที่ชัดเจนสอดคล้องกับความหมายและคุณลักษณะนั้น ๆ มาสนับสนุน จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูล
ที่ได้มาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 
 
ผลการวิจัย 
 ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ดีของ
นักศึกษาพยาบาล โดยเป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักเข้าใจและยอมรับ
ตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “สิ่งที่ เป็นตัวตนของเราที่แสดงออกมา ทั้งนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด การกระท า 
บุคลิกภาพทั้งหมด โดยต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน” 
 “ลักษณะหรือจุดเด่นในตัวของเรา รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องรู้จักเข้าใจในตนเอง               
มีจุดมุ่งหมายของตัวเอง และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้” 
 อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่น       
ในความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นมี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “พอรู้ข้อดีของตัวเองก็ส่งเสริมข้อดีอันนั้นได้อย่างมั่นใจ ไม่กลัวค าครหานินทา มั่นใจ         
ในตนเอง ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้าง” 
 “ก็ต้องมั่นใจในตนเอง มีความจริงใจ” 
 2. การรู้จักตนเอง เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและ
คุณสมบัติของตนทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้แม้ว่าตน       
จะมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มีต่อตนและน ามาแก้ไขปรังปรุงตนเอง          
ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืน เข้าใจบริบท สามารถปรับตัวได้ ท าให้ตัวเองมีความสุขได้” 
 “ต้องเป็นคนที่ยอมรับตนเองก่อนว่าตนเองมีข้อดีข้อเสียอะไร” 
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 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง รู้จัก
จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถผ่ อน
คลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือหา
ข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “ก็พยายามปรับความคิดและควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่อย่างนั้นเราก็จะทุกข์” 
 “ก็หาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นให้มากที่สุด แล้วก็มาเลือกว่าวิธีไหนส่งผลเสียน้อยที่สุด” 
 4. การตั้งเป้าหมายในชีวิต เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองให้ความส าคัญ
และปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายของตนเองโดยมีการวาง
แผนการปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 “ตอนนี้ก็พยายามสร้าง พยายามบอกกับตัวเองว่าไม่จ าเป็นว่าเราต้องท าทุกอย่างแล้วคนจะ
มาชื่นชมเรา เราท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีที่สุดคนก็ชื่นชมเราได้ ท าได้เท่าท่ีเราท า” 
 “แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป วางไว้ในอนาคตว่าอาจจะต้องลงเรียน” 
 5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน
ด้วยความเป็นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ไม่คุ้นเคย มีการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สื่อสารกับคนอ่ืนได้” 
 “ยอมรับและให้เกียรติคนอ่ืน สื่อสารกับคนอ่ืนได้ดี เป็นมิตรกับคนอ่ืน” 
 สรุป คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ 
ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง การรู้จักตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตั้งเป้าหมายในชีวิต 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สรุปเป็นแผนภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 
 

อัตลักษณ์แห่งตน 
ของนักศึกษาพยาบาล 

การรู้จัก
ตนเอง 

ความเป็นตัว
ของตัวเอง 

วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล 

การตั้งเป้าหมายใน
ชีวิต 

การยอมรับตนเอง 

การรับรู้ตนเองตาม
ความเป็นจริง 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

ความจริงใจ 

การควบคุม
อารมณ์ 

การใช้เหตุผลใน
การแก้ปญัหา 

มีเป้าหมาย
ในชีวิต 

การวางแผนให้
บรรลุเป้าหมาย การปฏิสัมพันธ์กบัผู้อื่น การปรับตัวกับผู้อื่น 
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 ความหมายของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของนักศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมี
ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ให้การบริการด้วยใจ มี
ความความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “เป็นลักษณะเฉพาะของพยาบาล เช่น พร้อมที่จะช่วยเหลือ พร้อมที่จะให้บริการ ที่ส าคัญ
ต้องมีความรู้ทั้งทางวิชาชีพและก็ความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองด้วย” 
 “อัตลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลก็คือในเรื่องของภาระหน้าที่งาน เค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์
และก็รับผิดชอบที่จะให้การดูแล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้คือในเรื่องของความรู้และทักษะ       
ในการปฏิบัติซึ่งต้องมีอยู่แล้ว”  
 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ที่ถูกต้องในหลัก
ทตษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ
วิชาชีพพยาบาล ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 “เรียนหนังสือรู้เรื่องเข้าใจ ถ่ายทอดออกไปได้ ปฏิบัติได้”  
 “มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ เมื่อจบไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 2. จิตอาสา เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม
อย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีน้ าใจเอ้ืออาทรด้วย
ความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “พยาบาลจะต้องเป็นคนที่พร้อมให้การช่วยเหลือคนอ่ืน”  
 “คนที่จะเป็นพยาบาลจะต้องมีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์” 
 3. จิตบริการ เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย            
มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือความเอาใจใส่ที่จะให้กับคนไข้” 
 “สีหน้าท่าทางและการให้บริการ ลักษณะการกระท าต้องมีความเป็นมิตร” 
 4. ระเบียบวินัย เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมั่นคงหนักแน่นไม่ยอมแพ้
ต่ออุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 “มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง ปฏิบัติออกมาให้ได้ดีโดยมีความใส่ใจ” 
 “มีความอดทน ทั้งในเรื่องของวิชา การเรียน ความเครียด ความอดทนกับคนไข้” 
 5. คุณธรรมจริยธรรม เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความซื่อสัตย์ ให้การดูแลผู้ป่วยด้วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทัดฐานของวิชาชีพพยาบาล          
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 
ดังนี้ 
  “ปฏิบัติตามกฏระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ” 
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 “ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนไข้ มีการรักษาความลับคนไข้” 
 สรุป คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 
คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สรุปเป็นแผนภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงคุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 
อภิปรายผล 
 อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล เป็นลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่มีความเป็น
ตัวของตัวเอง รู้จักตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ อิริคสัน (Erikson, 1968) ที่ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตนเป็น
ความสามารถในการเข้าใจตนเอง ก าหนดชีวิตของตนเองตามความสามารถและความเชื่อ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ออฟเฟอร์ และคณะ (Offer, et al., 1981) ที่ให้ความหมายของอัตลักษณ์
แห่งตนว่าเป็นการที่บุคคลมีความเข้าใจต่อตนเองและผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนอ่ืน        
โดยมีความเป็นตัวของตัวเองและอิสระ 
 คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนที่ค้นพบสอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 
1975) ที่แบ่งอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านการรู้จักตนเอง 
ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิต ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ เยาวนาท สุนทร (Soonthorn, 2003) ที่ศึกษาอัตลักษณ์ของวัยรุ่น พบว่า 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ เวลา ความมั่นใจในตนเอง การเรียนรู้บทบาท 
ความสามารถในการท างาน การตระหนักในเพศตรงข้าม การเป็นผู้น าผู้ตาม การมีอุดมคติยึดถือ
ปฏิบัติ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบว่านักศึกษาควรมีคือ ความเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตนเอง รู้จัก
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ตนเองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีเป้าหมายในชีวิต 
มีอุดมคติยึดถือเป็นแนวทาง สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนทั้งกับเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม 
 คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ความเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจในตนเองและความจริงใจในการแสดงออก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) ที่กล่าวว่า ความเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจใน
ตนเอง เป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวนาท สุนทร 
(Soonthorn, 2003) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของบุคคลที่มีอัตลักษณ์แห่งตน คือ การแสดงความเป็น
ตัวของตัวเอง มีความมั่นในใจตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระท า สามารถใช้สิทธิของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
 การรู้จักตนเอง การยอมรับตนเองและรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อิริคสัน (Erikson, 1968) ที่กล่าวว่า ผู้ที่จะค้นพบอัตลักษณ์แห่งตนได้จะต้องมีความเข้าใจตนเอง
รู้ความต้องการ ความถนัด ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม และมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) ที่กล่าวว่า การรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
อย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร ทราบถึงความต้องการของตนเอง สามารถยอมรับตนเอง ปรับปรุง
ตนเองเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคนรอบข้างเป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน 
 วุฒิภาวะทางอารมณ์  การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและการใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมมีอารมณ์ที่มั่นคง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา ธรรมา (Thammma, 2005) ที่กล่าว
ว่า บุคคลที่ค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์จะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 การตั้งเป้าหมายในชีวิต การมีเป้าหมายในชีวิตและวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายในชีวิต เป็นความมุ่ง
หมายที่จะกระท าเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจด้วยความมุ่งมั่น และความพยายามเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวนาท สุนทร (Soonthorn, 
2003) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลมีแนวทางในการด าเนินชีวิต จะท าให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมได้ 
 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการปรับตัวกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นคุณลักษณะด้าน
หนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน ประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเลือกคบเพ่ือน การท างานร่วมกัน
การปรับตัวกับคนที่ไม่คุ้นเคย  
 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล การตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ การมีทักษะ ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สเวซเบิร์ก (Svedberg, 1981) ที่ให้ความหมายว่า 
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือ การมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยมีทักษะ
และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เลดดี้ และเปปเปอร์ (Leddy & Pepper, 1993) 
ที่ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความรู้สึกตัวในบทบาทของพยาบาล รู้สึก
มีอ านาจในบทบาท แน่ชัดเกี่ยวกับอุดมการณ์ และข้อตกลงในวิชาชีพ 
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 คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพที่ค้นพบสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญ์นรี 
พิทักษ์อวกาศ (Pitakavakath, 2013) ที่ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ พบว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบว่านักศึกษา
พยาบาลควรมี คือ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (Nawsuwan, et al., 2015) ที่ศึกษากลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านการดูแลอย่างเอ้ืออาทร ด้านทักษะการคิด  
เชิงวิเคราะห์ ด้านการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบในด้านความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ และด้านจิตบริการคือการดูแลเอาใจใส่อย่างเอ้ืออาทร 
 คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  การมีความรู้ทางวิชาชีพและทักษะการปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (Pitakavakath, 2013) ที่กล่าวว่า นักศึกษา
พยาบาลควรจะมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนความสามารถที่เน้นการส่งเสริม ป้องกัน 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สามารถดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) คือ กาย จิตใจ สังคม 
 จิตอาสา การมีความเสียสละและเมตตากรุณา สอดคล้องกับแนวคิดของ แมกนัสเซน 
(Magnussen, 1994) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจะต้องเป็นผู้มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์
โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ คอร์ริแกน (Corrigan, 2001) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีจิต
อาสานอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว การมีจิตอาสายังส่งผลดีต่อผู้มีจิตอาสาด้วย 
 จิตบริการ การมีความใส่ใจในการบริการและมีทักษะการสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ
สิวลี ศิริไล (Sirilai, 2013) ที่กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลต้องใช้ศิลปะของการเอ้ืออาทร พยาบาลต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง โดยแสดงออกทั้งทางค าพูด การสัมผัส กิริยาท่าทาง  
สีหน้า แววตา และสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (Nawsuwan, et al., 
2015) ที่กล่าวว่า การดูแลอย่างเอ้ืออาทร การให้การพยาบาลด้วยความรู้สึกห่วงใยและเมตตา เห็น
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญเป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล   
 ระเบียบวินัย การมีความรับผิดชอบและความอดทน สอดคล้องกับแนวคิดของ เรมาร์ค 
และคณะ (Raymark, et al., 1997) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีระเบียบวินัย จะเป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติและยอมรับ
ในเป้าหมาย กฎระเบียบและวินัยขององค์การ มีความละเอียดในการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ (Pimpong, 1997) ที่กล่าวว่า ความมีระเบียบวินัย ความมีสติรอบคอบ เป็น
คุณลักษณะของการเป็นพยาบาล 
 คุณธรรมจริยธรรม การมีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฟราย (Fry, 1994) ที่กล่าวว่า การให้การพยาบาลโดยยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค 
การยึดมั่นในความจริง ความซื่อสัตย์และการปกปิดความลับ เป็นหลักการทางจริยธรรมที่ส าคัญของ
การปฏิบัติการพยาบาล และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (Pitakavakath, 2013) 
ที่กล่าวว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ควรตรวจสอบหรือประเมินก่อนว่านักศึกษาพยาบาลมีอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพเป็นอย่างไรซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทต่าง ๆ  
 2. ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้นี้เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจ และเป็นแนวทาง             
ในการพัฒนาเครื่องมือในการวัดลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 3. ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่
ช่วยพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในบริบทอ่ืน ๆ เช่น สถานศึกษาของรัฐ หรือ
สถานศึกษาในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีคุณลักษณะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและบริบทของ
สถานศึกษานั้น ๆ 
 2. ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ สามารถใช้เพ่ือประกอบในการพัฒนาเครื่องมือในการ
วัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ครอบคลุมคุณลักษณะเหล่านี้ 
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