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Background Choosing to study at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

results from family influences that affect the dentist student’s mental

health.

Objectives The objective of this study is to evaluate the influence of family and

mental health that affects 1st year dental students to continue their study

at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University.

Methods The tools and methods used for collecting data comprise, namely:

1. general information of to subjects; 2. evaluation of mental health;

3. evaluation of family influence on the subjects; and  4. evaluation

of stress. A self-assessment questionnaire was used in the study.

Additionally, univariate analysis was used including t-test, Chi-square,

and regression analysis.
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Results Family (including family hometown, parents force, parents/family

member’s occupation, parent status, and household income) was not

significantly affecting 1st year dental students to continue their studies at

the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. Additionally, the mental

health of majority of the subjects, accounted for 90.8% of total subjects

were below the average range. Furthermore, this study also found that

the subjects were concerned about the expenses including the fear of

insufficient income for spending. Besides, the subjects were also

worried about physical health (body pain, backache, headache for

example), and emotional status (worry, madness, for instances).

Conclusion Family (including family hometown, parents force, parents/family member’s

occupation, parent status, and household income) was not significantly

affecting 1st year dental students to continue their study at the Faculty

of Dentistry, Chulalongkorn University. Additionally, mental health of

majority the subjects, accounted for 90.8% of total number of students

were below the average range. Furthermore, this study also found that

the subjects were concerned about the expenses plus afraid of insufficient

income for their spending. Besides, the subjects were also worried about

their physical health (body pain, backache, headache for example), and

emotional status (worry, madness, for instances).
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พลอยปภัส วัชระกรพิศุทธิ ์, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ ์. อิทธิพลของครอบครัวและสภาวะ

สุขภาพจิตในการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2561 มี.ค. – เม.ย.;62(2): 253 - 63

เหตุผลของการทำวิจัย การเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลของครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องกับภาวะ

สุขภาพจิต

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากครอบครัว ความแตกต่างเร่ืองอิทธิพลจากครอบครัว

และสภาวะสุขภาพจิตของผู้ที่เลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการทำวิจัย นิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

รวมทั้งสิ้น 88 ราย จากนิสิตจำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1. เป็นข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

2. แบบประเมินดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต 3. แบบประเมิน ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกศึกษา และ 4. แบบ

ประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดของผู้ที ่เลือก

ศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำหรับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  สถิติ t-test, Chi-square และการวิเคราะห์เชิงถดถอย

(regression analysis)

ผลการศึกษา พบว่าอิทธิพลของผู้ปกครองของนิสิตกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษานี้

ไม่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ซึ่งครอบคลุมภูมิลำเนาและอิทธิพลของผู้ปกครอง

การประกอบอาชีพแพทย์ของสมาชิกในครอบครัว สถานภาพสมรส

ของบิดามารดา  อาชีพของบิดามารดา  และสถานะรายได้ของครอบครัว

ขณะเดียวกันพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.8 มีสุขภาพจิต

อยู่ในระดับต่ำกว่าคนทั่วไป ส่วนอีกร้อยละ 9.2 มีสุขภาพจิตอยู่ใน

ระดับดีกว่าคนทั่วไป  การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

รู ้สึกเครียดเล็กน้อยในเรื ่องค่าใช้จ่าย เช่น กรณีที่เงินไม่พอใช้จ่าย

เป็นต้น ขณะเดียวกันรู้สึกเครียดเล็กน้อยเกี่ยวกับสุขภาพกาย และ

สภาวะด้านอารมณ์
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สรุป ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์

ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขณะที่ภาวะ

สุขภาพจิตของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ในระดับต่ำกว่าบุคคลท่ัวไป ดังน้ัน ปัจจัยด้านอิทธิพลจากครอบครัว

ในการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีบิดามีอาชีพรับจ้าง, ธุรกิจส่วนตัว, พนักงานเอกชน

และอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ทันตแพทย์, ค้าขาย, ทนายความ, อาจารย์

โรงเรียน  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอิทธิพลอาชีพของบิดาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ อิทธ ิพลของครอบคร ัว, สภาวะสุขภาพจิต, นิส ิตท ันตแพทย์,

คณะทันตแพทยศาสตร์ช้ันปีท่ี 1.
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การศึกษาในทุกระดับมีความสำคัญเท่าเทียม

กัน  เนื ่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

ในหลากหลายด้าน(1)  แต่การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา

นั้นมีความสำคัญค่อนข้างมาก  เพราะเป็นช่วงเปลี่ยน

ผ่านที่จะนำพาแต่ละคนไปสู่เป้าหมายด้านการประกอบ

อาชีพในอนาคต(2)  โดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะด้าน อย่าง

แพทย์  วิศวกร  พยาบาล เป็นต้น  โดยอิทธิพลในการเลือก

คณะท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และประกอบอาชีพ

ในอนาคตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน(3)  โดย

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่เลือก

ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์น้ัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

แวดล้อมที่แตกต่างกัน  บางกลุ่มได้รับอิทธิพลมาจาก

สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นบุคลากรท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงในวง

การแพทย์(4) บางกลุ่มเลือกศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

อย่างคณะทันตแพทยศาสตร์ เพราะเป็นความคาดหวัง

ของสมาชิกในครอบครัว โดยกลุ่มที่มีความคาดหวังจาก

ผู้ปกครองสูง  จะมีพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษา

ต่อในสถาบัน อุดมศึกษาสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีความ

คาดหวังจากผู้ปกครองต่ำ(5)   อีกท้ังบางกลุ่มได้รับอิทธิพล

มาจากปัจจัยแวดล้อมอื่น ไม่ว่าจะเป็นความฝันใฝ่ที่จะ

เป็นแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ป่วยไข้(6) บางส่วนมีแรง

บันดาลใจมาจากการป่วยไข้ของสมาชิกในครอบครัว

รวมไปถึงความต้องการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัว จากการประกอบอาชีพ  แพทย์(7)

อิทธิพลของการเลือกศึกษาต่อในคณะและ

สถาบันอุดมศึกษา ที่มีการแข่งขันที่สูงมากนั้น อาจได้รับ

อิทธิพลมาจาก (1) ปัจจัยภายในของบุคคล อย่างความ

สนใจและแรงบันดาลใจส่วนตัว(6, 8)  และ (2) ปัจจัย

ภายนอก(6, 7) อย่างความคาดหวังของสมาชิกในครอบครัว

ไม่ว่าจะเป็นการที่สมาชิกในบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

อยู่ในวงการแพทย์ การสืบทอดกิจการของครอบครัวที่มี

ธุรกิจบริการด้านการแพทย์  รวมถึงความคาดหวังให้บุตร

ประกอบอาชีพที่มีความมั่งคง และมีรายได้สูงเพื ่อยก

ระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บาง

รายได้รับอิทธิพลมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก(8)

กล่าวคือ ผู้เรียนมีความต้องการศึกษาต่อด้านการแพทย์

ด้วยตนเอง ซึ ่งตรงกับความคาดหวังของผู ้ปกครอง/

ครอบครัว  ทำให้ในกรณีนี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้

กับทั้งบุตรและผู้ปกครอง/ครอบครัวได้อย่างลงตัว อย่างไร

ก็ดี หากเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายนอกใน

การเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ก็อาจจะก่อให้เกิดหลายปัญหาตามมา เช่น

ความเครียด ระดับความพึงพอใจ และประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในระยะยาว เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาอิทธิพล

ของครอบครัว  โดยเฉพาะอิทธิพลของผู้ปกครองท่ีมีผลต่อ

การเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ปกครองมีอิทธิพลด้าน

ใดและมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อการเลือกศึกษาต่อใน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง

ศึกษาความต่างเกี ่ยวกับอิทธิพลของผู้ปกครองที่มีต่อ

การเลือกศึกษาต่อของนิสิตทันตแพทย์ที่มาจากภูมิลำเนา

ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ และกลุ ่มที ่ม ีภูมิลำเนามาจากต่างจังหวัด

นอกจากนี้  ยังศึกษาถึงสภาวะสุขภาพจิตของผู้ที่เลือก

ศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการศึกษา

การศ ึกษาคร ั ้งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเช ิงพรรณนา

(descriptive research) ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง (cross-

sectional study) โดยใช้แบบสอบถามชนิดให้ตอบด้วย

ตนเองเป็นเครื ่องมือในการศึกษา กลุ ่มตัวอย่าง คือ

นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ช้ันปีท่ี 1 มีจำนวน 88 ราย  ซ่ึงยินดีเข้าร่วม

วิจัยและผ่านตามเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)

โดยเป็นนิสิตทันตแพทย์ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป สมัครใจ

และยินยอมให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี

ส่วนที่ 1. เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ

อายุ ภูมิลำเนา เกรดเฉล่ียในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนพี่น้องในครอบครัว  รายได้หลักของครอบครัว

ต่อเดือน เป็นต้น

ส่วนท่ี 2. แบบประเมินดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต  ของกรม

สุขภาพจิต  ในการเก็บข้อมูลในนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1

ที่เลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3. เป็นแบบประเมินเกี ่ยวกับอิทธิพลของ

ครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกอาชีพฉบับภาษาไทย

ซ่ึงแปลมาจากแบบวัด family influence scale (FIS) โดย

Fouad และคณะ ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนท่ี 4. แบบประเมินวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ระดับความเครียด  ฉบับปรับปรุงของกรมสุขภาพจิต    ใน

ผู้ที่เลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม Statistical

Package for Social Science Statistic (SPSS) โดยการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไป

และวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อ

ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทีละคู่ ใช้สถิติ Indepenent

sample t-test, One Way ANOVA รวมถึงศึกษาอิทธิพล

จากครอบครัวที ่ม ีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

เพื ่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของผู ้ที ่เลือกศึกษาต่อใน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการศึกษา

ตารางท่ี 1. จำนวนและร้อยละจำแนกตามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะท่ัวไปของนิสิต (n = 88) จำนวน ร้อยละ
 (ราย)   (%)

ผู้ดูแลท่านในปัจจุบัน
บิดา มารดา   86  97.7
ญาติ    1   1.1
อ่ืน ๆ    1   1.1

รายได้หลักของครอบครัว
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท   12  29.3
50,0001 - 100,000 บาท   17  41.5
มากกว่า 100,000 บาท   12  29.3

รายได้ (บาท/เดือน) (n = 41)
Median = 80,000 Min = 8,000  Max = 900,000
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

รายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ   71  80.7
รายได้เพียงพอและไม่มีเหลือ   12  13.6
รายได้ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน    1   1.1
รายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน    2   2.3
อ่ืน ๆ    2   2.3
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งเป็น

เพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 18 - 19 ปี ส่วนมากมีภูมิลำเนา

อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล  โดยส่วนใหญ่มีเกรด

เฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) อยู่ที่

3.60 - 3.89 ขณะที่อาชีพของบิดาของนิสิตส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  พนักงานบริษัทเอกชน และ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตามลำดับ  ส่วนอาชีพของมารดา

โดยมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา ได้แก่

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน รวมถึง

กลุ่มที่ไม่ได้ทำงาน เช่น แม่บ้าน

ตารางท่ี 1. (ต่อ) จำนวนและร้อยละจำแนกตามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะท่ัวไปของนิสิต (n = 88) จำนวน ร้อยละ
 (ราย)   (%)

การประกอบอาชีพแพทย์ของสมาชิกในครอบครัว
ไม่มี  70  79.5
มี  18  20.5

ท่านเป็นบุตรคนที่.....
1  40  45.5
2  34  38.6
3  8   9.1
4  2   2.3
5  1   1.1

ตารางท่ี 2. จำนวนและร้อยละเร่ืองภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างจากดัชนีชีวั้ดสุขภาพจิตคนไทย

ภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน (ราย) ร้อยละ
   (n = 88)   (%)

ระดับสุขภาพจิต
สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป        80  90.8
สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป         8    9.2

จากตารางท่ี 2 พบว่าแบบทดสอบดัชนีช้ีวัดภาวะ

สุขภาพจิตคนไทย จำนวน 66 ข้อน้ัน ผลการสำรวจพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 90.8 มีสุขภาพจิตอยู่

ในระดับต่ำกว่าคนท่ัวไป ขณะท่ีอีกร้อยละ 9.2 มีสุขภาพจิต

อยู่ในระดับดีกว่าคนทั่วไป
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จากตารางที ่ 3 พบว่าการทดสอบและเทียบ

เกณฑ์ปัญหาสุขภาพจิต พบว่าสภาพจิตใจ สมรรถภาพ

ของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุนของ

กลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตารางท่ี 3. ระดับภาวะสุขภาพจิตย่อยของดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย

ลักษณะภาวะสุขภาพจิต เกณฑ์ปัญหาสุขภาพจิต การแปลความ

สภาพจิตใจ ความรู้สึกไม่เป็นมิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ
สมรรถภาพของจิตใจ ความรู้สึกบกพร่องในการติดต่อกับผู้อื่น อยู่ในเกณฑ์ปกติ
คุณภาพของจิตใจ วิตกกังวล อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ปัจจัยสนับสนุน ความรู้สึกผิดปกติด้านร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตารางท่ี 4. การแปลความระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวของผู ้ท ี ่ เล ือกศึกษาต่อในคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อิทธิพลของครอบครัว จำนวน (ราย) ร้อยละ
   (n = 88)   (%)

ระดับอิทธิพลของครอบครัว
มีอิทธิพลมากที่สุด         9  10.8
มีอิทธิพลมาก         7    9.9
มีอิทธิพลปานกลาง       20  23.0
มีอิทธิพลน้อย       30  34.3
มีอิทธิพลน้อยที่สุด       22  22.0

ตารางท่ี 5. การแปลความระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาวะความเครียดของผู้ท่ีเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาวะความเครียด จำนวน (ราย) ร้อยละ
   (n = 88)   (%)

ระดับความเครียด
เครียดมากที่สุด       30  34.1
เครียดมาก       20  22.2
เครียดปานกลาง       18  20.0
เครียดเล็กน้อย       12  13.7
ไม่เครียด        8  10.0
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ทั้งนี ้ เมื ่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่แล้ว นิสิต

ทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมีภาวะความ

เครียดมากกว่านิส ิตทันตแพทย์ที ่ม ีภ ูม ิลำเนาอยู ่ใน

กรุงเทพมหานคร

อภิปรายผล

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือก

ศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มองว่าการสนับสนุนจากครอบครัว  มีการ

สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายจากครอบครัวเพื่อการพัฒนาเรื่อง

อาชีพ  โดยถ้าต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

Whiston CS. และคณะ(9) ที่พบว่าผู้ปกครองมีส่วนช่วย

ให้บุตรมีพัฒนาการด้านการเลือกประกอบอาชีพที ่มี

ประสิทธภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น ข้อมูล การเงิน

ขณะเดียวกันครอบครัวยังคาดหวังให้เลือกอาชีพ

ที่มีสถานะมั่นคง  โดยความคาดหวังของผู้ปกครองให้

บุตรหลานมีอาชีพที่มั่งคงส่วนหนึ่งอาจมาจากความต้อง

การยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว  ดังชี้ให้เห็นใน

ผลการศึกษาของ Eid & Lasen ที่พบว่าการมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวมีผลต่อความสุขของสมาชิกใน

ครอบครัว  ดังนั้น ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งอาจจะมีความ

ต้องการให้บุตรศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพทันตแพทย์ เพื่อ

ยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี

ความคาดหวังอาจก่อให้เกิดภาวะเครียด ดังผลวิจัยของ

จิราภรณ์ ประเสริฐหล้าและอังศินันท์ อินทรกำแหง (5)

ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่ากลุ่มที่มีความคาดหวัง

จากผู้ปกครองสูง จะมีพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่มี

ความคาดหวังจากผู้ปกครองต่ำ โดยกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า

ความคาดหวังของผู้ปกครองมีผลต่อการเตรียมความพร้อม

เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพ

รวม ด้านสภาพจิตใจ และด้านการเตรียมตัวสอบ ซึ่งส่ง

ผลต่อเน่ืองถึงระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง

ขณะที ่ผลการศึกษาครั ้งนี ้ ยังสนับสนุนการ

ศึกษาของ Crossley ML. และคณะ (10)  พบว่าปัจจัย

ที ่ม ีผลต่อการเลือกศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์และ

คณะทันตแพทยศาสตร์ที ่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์

มีความแตต่างกันใน 6 มุมมอง ได้แก่  สถานภาพทาง

สังคมและความม่ันคงด้านรายได้  ความสำคัญของอาชีพ

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  การได้ช่วยเหลือ

และทำงานกับผู้คน การได้ฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์  และ

ความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์

สำหรับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ

ภูมิลำเนา การประกอบอาชีพแพทย์ของสมาชิกใน

ครอบครัว อายุ สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ

บิดา อาชีพมารดา ผู้ดูแลกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันและ

สภาวะรายได้ ของครัวเรือน ไม่พบความสัมพันธ์กับอิทธิพล

ของผู ้ปกครองที ่ม ีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ ่งไม่

สอดคล้องกับกับงานวิจัยของเจือจันทร์ จงสถิตอยู่  (11)

พบว่าปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปนั้น

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภูมิลำเนาของสถานศึกษาที่อยู่

ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ขณะที่ผลการศึกษาครั้งนี้

ไม่สนับสนุนการศึกษาของอัปสร บุบผา (12)  ท่ีพบว่าปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ

มีความสัมพันธ์กับรายได้ของครอบครัวโดยเฉล่ียรายเดือน

นอกจากน้ี ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า อาชีพของบิดามารดา

ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์

ซึ่งไม่สนับสนุนผลการศึกษาของเบญจา วีรภัทรพิมล ที่

พบว่าการศึกษาและอาชีพของบิดามีผลต่อบุตรในการ

เลือกประกอบอาชีพในอนาคต

อย่างไรก็ดี การศึกษาครั ้งนี ้ พบว่าแรงจูงใจ

ของกลุ ่มตัวอย่างมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะ

ทันตแพทย์ศาสตร์ เช่น ความต้องการช่วยเหลือผู ้อื ่น

ความต้องการมีอาชีพที่มั ่นคง ความต้องการยกระดับ
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รายได้ของครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับหลายงาน

วิจัย อาทิ การศึกษาของธีระ เหลืองนทีเทพ และคณะ (13)

ที่ได้แบ่งปัจจัยที ่มีอิทธิต่อการกระทำของแต่ละบุคคล

ที่มาจากการจูงใจภายใน  ส่วนแรงจูงใจภายนอกเป็น

ภาวะที่บุคคลได้รับแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

ทำให้เกิดการกระทำเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็น

(1) เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล อีกท้ังการศึกษา

ของทัศนีย์ ชาติไทย (1) ได้กล่าวไว้ว่าความต้องการของ

บุคคลบางครั้งเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคลและ

บาง คร้ังเกิดจากแรงกระตุ้นภายนอก จึงได้มีการนำทฤษฏี

ของเมอร์เรย์มาทดสอบ  เนื่องจากแนวคิดของเมอร์เรย์

นั้นเห็นว่า มนุษย์สร้างความต้องการขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

อะไรบ้างอย่าง เช่น ความรู้สึกพึงพอใจ ความรู้สึกเอาชนะ

ซึ ่งความต้องการนั ้นเกิดขึ ้นทั ้งจากแรงกระตุ ้นภายใน

ตัวบุคคล อย่างภาวะร่างกายและจิตใจ และแรงกระตุ้น

ภายในนอก อย่างภาวะสังคมรอบข้าง เป็นต้น รวมถึง

การศึกษาของ Hoschl and Kozeny ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อ ิทธิพลให้ผู ้หญิงในสหรัฐอเมริกาเลือกศึกษาต่อใน

คณะแพทยศาสตร์ และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิง

และผู้ชายเหมือนกัน คือ ความสนใจโดยเฉพาะของบุคคล

การได้ช่วยเหลือผู้คน และการศึกษาของ McManus IC.

และคณะ (14)  ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลให้เลือกที่จะประกอบ

อาชีพแพทย์ในสหราชอาณาจักร ได้แก่ การได้ช่วยเหลือ

ผู้อื่น การได้รับความเคารพนับถือ การประกอบอาชีพที่มี

ความสำคัญในสังคม และความต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์

สรุป

การศึกษานี้พบว่าผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง

ไม่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งครอบคลุมภูมิลำเนาและ

อิทธิพลของผู ้ปกครอง การประกอบอาชีพแพทย์ของ

สมาชิกในครอบครัว  สถานภาพสมรสของบิดามารดา

อาชีพของบิดามารดา และสถานะรายได้ของครอบครัว

ขณะเดียวกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.8

มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ำกว่าคนทั่วไป ส่วนอีกร้อยละ

9.2 มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับดีกว่าคนทั่วไป  นอกจากนี้

การศึกษานี้ยังชี ้ให้เห็นว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู ้สึก

เครียดเล็กน้อยในเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น กรณีที่เงินไม่พอ

ใช้จ่าย เป็นต้น ขณะเดียวกันรู้สึกเครียดเล็กน้อยเกี่ยวกับ

สุขภาพกาย (เช่น อาการ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดศรีษะ

ข้างเดียว เป็นต้น) และสภาวะด้านอารมณ์ (เช่น รู้สึก

วิตกกังวล  รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด เป็นต้น)
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