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Background Medical specialties are  expertise in the fields of medicine that

cause public expectations and better quality of life of

the patients.  However, training in each field of medical specialty

is an odyssey.  Success in the practice of a specialist depends

on several factors such as interest in the field of specialty,

personality and psychological background of the trainee.

Objective To study interest in medical specialties personalities and

correlated factors in choosing future training of the sixth year

medical students of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn

University.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting The Faculty of Medicine, Chulalonghorn University.

Materials and Methods In total, 159 medical students of the sixth year of the Faculty of

Medicine, Chulalongkorn University, were recruited from October

to December 2009.  All subjects completed four questionnaires

as follows: 1) demographic data and history form; 2) student
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study profile and work interest  after graduate form;  3)  social

factor opinion form; 4) sixteen personality factor questionnaire

(16PF).  The analytical statistics are expressed in terms of means,

percentage, standard deviations:  the statistical methods used

are chi-square test and Mann Whitney U- test.

Results From the responses of the 159 medical students of the sixth

year, they showed interest in each field of medical specialties.

The first two most common specialties were Internal Medicine

(33.3%) and Surgery (12.6%).  In general, the personality of most

subjects were rather reserved, fast in learning new things, skillful

in abstract thinking, considerative, determined, and practical.

They were also endowed with social skills, liberal mindedness

and self-dependence attitude. The personal factors that

determined their interest in choosing their field of training are:

their academic performance from their pre-clinical and clinical

years.  These are related with their choices with statistical

significance (P >.01).  The results the study of personality factors

and interest in medical specialties found that the subjects who

selected to study in each field have different characters of

personality with statistical significance P <.05

Those who were interested in Pediatrics had high moral

standard, and high self control, those who were interested in

Internal  Medicine had social skills, dynamicity in human

relationship, ambition and creativity;  those who were interested

in Obstetrics and Gynecology were peaceful, relaxed, non-

impulsive and easy with life; those who were interested in

Psychiatry showed self-dependence, preference in self-judgment

and self-regulation; those who were interested in Orthopedics

showed assertiveness, self-confidence and competitiveness;

and those who were interested in Ear-Eye-Nose- Throat were

rather easy going, talkative and enthusiastic, Generally, each

field of medical specialty attracts different distinctive personality.
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Conclusion In summary, it was found that the majority of the sixth year

medical students showed their interest in choosing medical

specialties for their future training.  The factors that determine

their preference are, namely: personality factors, outcomes of

their performance in the pre-clinical and clinical years which

included their acquired clinical skills, Besides, personality factors

played a major role in the choice of their preferred specialty.
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ติณพัฒน์  แก้วยอด, บุรณี กาญจนถวัลย์.  ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชา

ชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2554 ก.ค. – ส.ค.; 55(4): 381 - 97

เหตุผลของการทำวิจัย แพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขานั้น

ล้วนแล้วแต่เป็นสิ ่งที ่ทำให้เก ิดความคาดหวังต่อการให้บริการแก่

สาธารณชน ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย   แต่กว่าจะมาเป็น

แพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาได้ต้องผ่านการฝึกอบรมการเรียนต่อยอด

และการฝึกภาคปฏิบัติมาอย่างมากมาย  เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

มีปัจจัยหลายด้านที ่ส่งผลต่อความสนใจในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง

บุคลกิภาพ ปัจจัยทางดา้นจติใจ

วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาความสนใจในการเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพ

แพทย ์บุคลกิภาพ  พรอ้มทัง้ปจัจัยคดัสรรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกเรยีนตอ่

เฉพาะทาง ของนิสิตแพทย์ชั ้นปีที ่ 6 เพื ่อพยากรณ์ความสำเร็จและ

เหมาะสมในวชิาชพีตอ่ไป

รูปแบบการวิจัย การศกึษาเชงิพรรณนา ณ. จุดชว่งเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

วิธีการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 159 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่

เดอืน ตลุาคม 2552 ถงึเดอืนธนัวาคม 2552  โดยคอื 1) ใช้แบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป  2) แบบสอบถามข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมา และลักษณะ

งานทีส่นใจเม่ือสำเร็จการศกึษาแพทยศาสตร ์3)แบบสอบถามขอ้มูลปัจจัย

ทางสงัคม 4)  แบบทดสอบบคุลกิภาพ The sixteen personality factor

questionnaire (16PF) สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย

ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคอื chi-square

และ  Mann Whitney U test.

ผลการศึกษา จากกลุม่ตัวอย่าง  นิสิตแพทยช้ั์นปีท่ี 6 จำนวน 159 คน   จากผลการศกึษา

พบว่านิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีความสนใจต้องการเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะ

ทาง  โดยทีส่าขาทีน่สิิตสนใจมากทีสุ่ดคอื  สาขาอายรุศาสตรร้์อยละ 33.3

รองลงมาคือ สาขาศัลยศาสตร์ ร้อยละ 12.6  ในส่วนของบุคลิกภาพ

ก็พบว่านิสิตแพทย์โดยรวมมีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงลักษณะค่อนข้าง

เกบ็ตวั  ฉลาดเรยีนรูไ้ดเ้รว็  คดิแบบนามธรรมไดเ้กง่  สุขมุ  จริงจงั  ชอบลง
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:

:

:
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มือปฏบัิต ิ และมทีกัษะทางสงัคม  อิสระและเสรนียิม  พร้อมทัง้มลัีกษณะ

ของการพึง่ตนเอง  ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกเรยีน

ต่อสาขาเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาประกอบ ด้วยปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่  ผลการเรียนในขั้นปรีคลินิกที่ดี  และชั้นคลินิกรวมถึงผลการฝึก

ปฏิบัติทางคลนิิกดท่ีีมีความสมัพันธกั์นอยา่งมนัียสำคญัทางสถติิท่ี P <.01

และผลการศึกษาองค์ประกอบบุคลิกภาพกับการเลือกเรียนต่อสาขา

เฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์พบว่านิสิตแพทย์ที่เลือกเรียนในแต่ละสาขา

มีลักษณะองค์ประกอบบุคลิกภาพในแต่ละสาขา  มีความแตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี ่P<.05 โดยนสิิตทีมี่ความสนใจในสาขาตา่ง ๆ

คือ  สาขากุมารเวชศาสตร์มีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านการมีคุณธรรม

สูง  และมกีารควบคมุตนเองสงู  สาขาอายรุศาสตรมี์ลักษณะการมทีกัษะ

ทางสังคม คล่องแคล่วในการติดต่อกับผู้อื ่น  มีความทะเยอทะยาน

มีความคิดสร้างสรรค์  สาขาสูตินรีเวชศาสตร์มีลักษณะสงบ  ผ่อนคลาย

ไม่มีความคับข้องใจทำอะไรตามสบาย  สาขาจิตเวศาสตร์มีลักษณะของ

การพึ่งตนเอง พอใจในตนเองตัดสินใจและปฏิบัติตามแบบแผนของตน

สาขาออร์โธปิดิกส์มีลักษณะกล้าแสดงออก มั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง

ชอบการแขง่ขนักลา้แขง่ขนั  สาขาโสต  นาสกิ  ลาริงซ ์  จะมลัีกษณะทำ

ตวัตามสบาย  ช่างพดู  จิตใจแจม่ใส  ร่าเรงิกระตอืรือร้น และสาขาอืน่ ๆ

ที่นิสิตมีความสนใจในการเรียนต่อเฉพาะทางโดยรวมมีความแตกต่างกัน

สรุปผล จากผลการศึกษาพบว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะ

เลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์  โดยที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัการเลอืกเรยีนตอ่คอื ปัจจัยสว่นบคุคล ผลการพจิารณาจากความถนดั

และผลการเรียนที่ผ่านมาในชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก รวมถึงทักษะ

การฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางบุคลิกภาพของ

นสิิตทีเ่ลอืกเรยีนตอ่ในสาขาเฉพาะทางตา่ง ๆ ทางการแพทยแ์ตล่ะสาขามี

องค์ประกอบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันด้วย

คำสำคัญ บุคลิกภาพ, แพทยเ์ฉพาะทาง, นิสิตแพทย.์:

:
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บุคลิกภาพเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึงลักษณะความต่อเนื่องของพฤติกรรมทั้งภายนอกและ

ภายใน  ซ่ึงบคุคลไดเ้รยีนรู ้  พัฒนา ส่ังสมและหลอ่หลอม

ผ่านช่วงต่าง ๆ ของพัฒนาการและวัยของชีวิตจนกลาย

เป็นแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพที่ดีเป็น

พื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดี (1-3) บุคลกิภาพเปน็ปจัจัย

สำคัญซึ่งช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในอาชีพการ

งานนอกเหนือจากความรู้ เชาวน์ปัญญา และความขยัน

บุคลิกภาพบางด้านเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงาน

ความสนใจในอาชีพ สะท้อนถึงความนึกคิด อารมณ์

ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัต ิงาน (4)

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคล

ประสบความสุข   ความพอใจในชีวิตและงานอาชีพไม่

ด้อยไปกว่ามิติทางด้านเชาวน์ปัญญา และ เชาวน์อารมณ์(5)

ในส่วนของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้สนใจศึกษาลักษณะ

บุคลิกภาพของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจเลือกเรียนต่อ

สาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์  รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนแพทย์นั้นล้วนผ่าน

กระบวนการหลอ่หลอมทัง้ในดา้นความรูว้ชิาการ กระบวน

การคิด การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นเพื่อผลิตแพทย์ให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ

เจตคติ ในการแก้ไขปัญหา ให้ครอบคลุมในแง่ต่าง ๆ (6-7)

ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(8,9)

การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  ระดับหลังปริญญาหลัก

สูตรแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญ(6)  เพื่อศึกษาทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ  ใหเ้พิม่พูนความรู ้  ความสามารถ  ตลอดจน

ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพให้อยู ่ในมาตรฐานของผู้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  รวมถงึกจิกรรมใด ๆ  เพือ่เพิม่พูน

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  แสวงหาองค์

ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ในระบบของ

สาธาธารณสุขได้กล่าวถึงแพทย์ดังนี้

แพทย์ทั่วไป (Basic doctor) หมายถึง แพทย์

ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนแพทย์  สามารถ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้โดยได้รับใบอนุญาตจาก

แพทยสภา  โดยมีความรู ้ความสามารถขั ้นต่ำตามที ่

แพทยสภากำหนด ซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถใน

การรกัษาโรคทกุสาขา

แพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ (Medical specialist)

หมายถึงแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรมต่อยอดในสาขา

เฉพาะต่าง ๆ (ทั้งการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและการ

ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน)  จากแพทยสภาหรือโรงเรียน

แพทยท่ี์จัดฝึกอบรมในสาขาเฉพาะทางนัน้ ๆ   ซ่ึงกอ็าจแบง่

ออกเป็นสาขาต่าง ๆ    ดังน้ีคือ  กุมารเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์

นิติเวชศาสตร ์ อายุรศาสตร์  สูตินรีเวชศาสตร ์ ออร์โธปิดิกส์

โสต นาสกิ  ลารงิซ ์  รังสวีทิยา  วสัิญญวีทิยา  จักษวุทิยา

จิตเวชศาสตร์ และอื่น ๆ  ซึ่งในการฝึกอบรมหรือศึกษา

เฉพาะทางนั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาต่ออีกประมาณ

3 – 4 ปีในโรงเรยีนแพทยท่ี์เปิดสอน  จนไดรั้บวุฒิบัตรหรอื

ประกาศนยีบัตรความชำนาญในดา้นนัน้ ๆ

วัตถปุระสงค์

เพื่อศึกษาความสนใจในการเลือกเรียนต่อสาขา

เฉพาะทางในวชิาชีพแพทย ์  บุคลิกภาพพรอ้มท้ังปัจจัยคดั

สรรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเรียนต่อเฉพาะทางของนิสิต

แพทยช้ั์นปีท่ี 6

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนิสิตแพทย์ชั ้นปีที ่ 6

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปีการศกึษา

2552 ต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 จำนวน 159 ราย

การศึกษานี้ได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าร่วมการศึกษาด้วย

ความสมัครใจ  โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยในครั้งนี้และให้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการศึกษาผู้เข้า

ร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามภูมิหลัง
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ความสนใจเลอืกเรยีนตอ่สาขาเฉพาะทางในวชิาชพีแพทย ์บคุลกิภาพและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ของนสิิตแพทยช์ัน้ปทีี ่6  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ด้านการเรียนและความสนใจในการการปฏิบัติงานและ

ภูมิหลังในด้านของสัมพันธภาพทางสังคม

2.  แบบวัดบุคลิกภาพ16 PF (The Sixteen

Personality Factor Questionnaire From A) (10-12)  ท่ีสร้าง

ขึ้นโดย เรย์มอน บี แคทแทลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย

โดยประภา เชื้อภักดี (13,14) มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในปี พ.ศ. 2533  คณะ

นักจิตวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้

ปรับปรุงและเรียบเรียงข้อคำถามบางข้อในแบบทดสอบนี้

ให้เหมาะสมถูกต้องเพื่อให้มีความตรงมากขึ้น

หลักเกณฑ์ในการแปลผล

เมื ่อรวมคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบแล้วการ

แปลผลจะต้องพิจารณาจากคะแนนสงูหรือต่ำโดยพิจารณา

คะแนนมาตรฐาน (sten score)  จากคะแนนมาตรฐาน

Scale 1 – 10 ซ่ึงประกอบกบัความหมายขององคป์ระกอบ

บุคลิกภาพ  ซ่ึงไดม้าจากการแปลงคะแนนดบิ (raw score)

โดยเทียบคะแนนตามตารางปกติก็จะทำให้ทราบว่าผู้รับ

การทดสอบได้คะแนนสูงต่ำดังนี้

• ผู้ที่ได้คะแนนมาตรฐาน 1,10  หมายถึง มี

ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบนั้น ๆ สูงหรือต่ำอย่าง

เตม็ที ่ตวัอยา่งเชน่

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลกิภาพ A  เทา่ 1  มีลักษณะชอบแยกตวั ปรับตวัยาก

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลกิภาพ A  เทา่ 10  มีลักษณะชอบสงัคม  ปรับตวังา่ย

• ผู้ที่ได้คะแนนมาตรฐาน 2,3,8,9 หมายถึง มี

ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบน้ัน ๆ  ค่อนข้างไปทางสูง

หรอืตำ่เปน็อยา่งมาก  ตวัอยา่งเชน่

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลิกภาพ A  เท่า 2,3  มีลักษณะค่อนข้างแยกตัวและ

ปรับตัวยาก

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลิกภาพ A  เทา่ 8,9  มีลักษณะคอ่นขา้งชอบสงัคมและ

ปรับตวังา่ย

• ผู้ที ่ได้คะแนนมาตรฐาน 4,7  หมายถึง มี

ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบนั้น ๆ มีแนวโน้มสูง

หรอืตำ่เพยีงเลก็นอ้ย ตวัอยา่งเชน่

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลิกภาพ A  เทา่ 4  มีแนวโนม้ท่ีจะชอบแยกตวัและปรบั

ตัวยาก

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลกิภาพ A  เทา่ 7  มีแนวโนม้ทีจ่ะชอบสงัคมและปรบั

ตัวง่าย

• ผู้ที ่ได้คะแนนมาตรฐาน 5, 6  หมายถึง มี

ลักษณะบคุลิกภาพในองคป์ระกอบนัน้ ๆ  ปานกลางเหมอืน

คนสว่นใหญ ่(average)  ตัวอยา่งเชน่

- ผู ้ท ี ่ ได ้คะแนนมาตรฐานในองค ์ประกอบ

บุคลิกภาพ A  เทา่ 5 หรือ 6  มีลักษณะกลาง ๆ คือ ไม่ถึง

กับมีแนวโน้มชอบสังคมหรือแยกตัว

การวเิคราะหข้์อมลู

ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package  for

Social Science) version  16.0  ในการวเิคราะหข้์อมูลใช้

สถิติเชิงพรรณนา เพื ่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ทำการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ความถี่

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ

Chi-square   และ Mann Whitney U test.

ผลการศึกษา

ปัจจยัสว่นบคุคล  จากกลุม่ตวัอยา่งนสิิตแพทย์

ท้ังหมดทีเ่ขา้ร่วมศกึษาจำนวน 159 คน  พบวา่ปัจจัยทาง

ด้านเพศ คือ เพศชายจะสัมพันธ์กับความสนใจเลือกเรียน

ต่อในสาขาออรโ์ธปิดิกส์ P < 0.01 และเพศหญงิจะสัมพันธ์

กับความสนใจเลือกเรียนต่อในสาขาจักษุวิทยา P <0.01

นิสิตแพทย์ส่วนมากไม่มีภาวะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคประจำตัว

ปัจจัยด้านการเรียนและความสนใจในงาน

พบว่านิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อยู่ที ่

3.51 - 4.00 (52.8%) และผลการเรยีนเฉลีย่ในชัน้ปรีคลินิก

เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.01 - 3.50 (40.3%) รายวชิาเรยีนในชัน้
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ปรีคลินิกที่นิสิตมีผลการเรียนดีและมั่นใจที่สุดอยู่ในวิชา

Musculoskeletal  system และ Alimentary system

และผลการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชั้นคลินิก  โดยส่วน

ใหญอ่ยู่ท่ี 3.51 - 4.00 (34.0%) รายวชิาเรยีนในชัน้คลนิิก

ที่นิสิตมีผลการเรียนดีและมั่นใจที่สุด คือ อายุรศาสตร์

(42.1%) รองลงมาคอืวิชาศลัยศาสตร ์(11.9%) ส่วนทกัษะ

ทางคลินิกพบว่านิสิตส่วนมากมีทักษะทางด้านคลินิกดีอยู่

ที่ทักษะการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ (55.3%) รูปแบบ

งานที่นิสิตสนใจหลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

คือ งานการให้บริการผู้ป่วย (89.3%) และต้องการให้

บริการผูป่้วยแบบแพทยเ์ฉพาะทาง (84.9%) สาขาเฉพาะ

ทางการแพทยท์ีน่สิิตสนใจจะศกึษาตอ่มากทีสุ่ด คอื สาขา

อายุรศาสตรร้์อยละ 33.3  นิสิตส่วนมากวางแผนหรอืคิดวา่

จะเรียนต่อหรือฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางร้อยละ

96.9

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่านิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 6

ส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกในลักษณะ

คอ่นขา้งเกบ็ตวั  ฉลาดเรยีนรูไ้ดเ้รว็  คดิแบบนามธรรมได้

เกง่  สุขุม  จริงจงั  ชอบลงมอืปฏิบัติ และมทัีกษะทางสงัคม

อิสระและเสรีนิยม พร้อมทั้งมีลักษณะของการพึ่งตนเอง

และนอกจากนี้ยังพบว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางด้านที่

แสดงออกใหเ้หน็รว่มดว้ย คอื มีลักษณะเกบ็ตวั  ประหมา่

ขี้อายหวั่นไหว  และไม่มั่นคงได้จากการทดสอบความ

สัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก

เรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ และทดสอบ

ความแตกต่างกันองค์ประกอบทางบุคลิกภาพของนิสิตที่

เลือกเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ปรากฎ

ผลดังนี้

1.  นิสิตทีมี่ความสนใจเลอืกเรยีนตอ่สาขาเฉพาะ

ทางด้านกุมารเวชศาสตร์  พบว่าผลการเรียนในชั้นคลินิก

และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่มี

ผลการเรียนดีจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อใน

สาขากุมารเวชศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

P < .001  ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิต

ที ่เลือกเรียนสาขากุมารเวชศาสตร์จะมีองค์ประกอบ

บุคลกิภาพดา้นการมคีณุธรรมสงู และมกีารควบคมุตนเอง

(Control) จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขา

อ่ืน ๆ อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั P < 0.05

2. นิสิตที ่มีความสนใจจะเลือกเรียนต่อสาขา

เฉพาะทางดา้นศลัยศาสตร ์ พบว่าผลการเรยีนในชัน้คลินิก

และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกในภาควิชาศัลยศาสตร์และ

อายุรศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี  จะมีความสัมพันธ์กับการ

เลือกเรียนต่อในสาขาศัลยศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดบั P < .001  ส่วนปจัจัยทางดา้นบคุลิกภาพพบ

ว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาศัลยศาสตร์มีบุคลิกภาพในด้าน

ต่าง ๆ  ไม่แตกตา่งจากนสิิตท่ีเลือกเรียนตอ่สาขาอืน่ ๆ  อย่าง

มีนยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั P < 0.05

3. นิสิตที่มีความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะ

ทางด้านสูตินรีเวชศาสตร ์พบว่าผลการเรียนในช้ันปรีคลินิก

ดีในรายวชิา Embryo and Genetic และผลการเรยีนพรอ้ม

ทั้งการฝึกปฏิบัติทางคลินิกดีในภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์

และอายุรศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีจะมีความสัมพันธ์กับ

การเลือกเรียนต่อในสาขาสูตินรีศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั P < 0.01 ส่วนปจัจัยทางดา้นบคุลิกภาพ

พบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาสูตินรีเวชศาสตร์มีบุคลิกที่

แสดงออกคอื มีลักษณะทีส่งบ  ผ่อนคลาย  ไม่มีความคบั

ข้องใจ  ทำอะไรตามสบาย  ซึ่งต่างจากนิสิตที่เลือกเรียน

ตอ่สาขาอืน่ ๆ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั P <0.05

4.  นสิิตทีส่นใจจะเลอืกเรยีนตอ่สาขาเฉพาะทาง

ดา้นอายรุศาสตร ์  พบวา่มผีลการเรยีนในชัน้ปรคีลินิกดใีน

รายวิชา Musculoskeletal system and Neuroscience

และผลการเรียนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติทางคลินิกดีใน

ภาควิชาศัลยศาสตร์  สูตินรีเวชศาสตร์และอายุรศาสตร์ที่

มีผลการเรียนดีจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อ

เฉพาะทางในสาขาอายรุศาสตร ์อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

ที่ระดับ P <.001 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่า

นิสิตที่เลือกเรียนสาขาอายุรศาสตร์มีบุคลิกภาพในเรื่อง

ของการมีทักษะทางสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์

(Creativity)  จะมคีา่เฉลีย่สงูกวา่นสิิตทีเ่ลอืกเรยีนตอ่สาขา

อ่ืน ๆ อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั P < 0.05
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ของนสิิตแพทยช์ัน้ปทีี ่6  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

5. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง

ด้านจติเวชศาสตร ์ พบวา่ผลการเรยีนในชัน้คลนิิกและการ

ฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านจิตเวชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี

จะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขาจิตเวชศาสตร์

อย่างมีนัยสำคญัทางสถติิท่ีระดับ P < 0.01  ส่วนปัจจัยทาง

ด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาจิตเวชศาสตร์

มีบุคลิกภาพด้านการพึ่งตนเอง พอใจในตนเอง ตัดสินใจ

และปฏบัิติตามแบบแผนของตน  จะมีค่าเฉลีย่สูงกวา่นสิิต

ที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดบั P < 0.05

6. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง

ด้านออรโ์ธปดิิกส์  พบวา่ปัจจัยส่วนบคุคลดา้นเพศและผล

การเรียนในชั ้นปรีคลินิกในรายวิชา Cardiovascular

system  ส่วนผลการเรียนในชั้นคลินิกและการฝึกปฏิบัติ

ทางคลินิกของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ที ่มีผลการเรียนดี

จะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขาออร์โธปิดิกส์

อย่างมีนัยสำคญัทางสถติิท่ีระดับ P < 0.01  ส่วนปัจจัยทาง

ด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาออร์โธปิดิกส์

จะมีบุคลิกภาพด้านการกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง

เป็นตวัของตวัเอง  ชอบแขง่ขนั  กล้าแขง่ขนั  จะมีค่าเฉลีย่

ที่สูงกว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั P < 0.05

7. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง

ดา้นโสต ศอ นาสกิ ลารงิซว์ทิยา พบวา่ผลการเรยีนในชัน้

ปรีคลินิกท่ีดีในรายวชิา Alimentary system  ความสมัพันธ์

กับการเลือกเรียนต่อในสาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05  ส่วนผลการ

เรียนในชั้นคลินิกและการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของภาค

วิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ที่มีผลการเรียนดีจะมีความ

สัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขาโสต ศอ นาสิก

ลาริงซ์วิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.01

ส่วนปัจจัยทางดา้นบุคลิกภาพพบวา่นิสิตท่ีเลือกเรียนสาขา

โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยาจะมีบุคลิกภาพด้านการทำตัว

ตามสบาย ช่างพูด  จิตใจแจ่มใส  ร่าเริง  กระตือรือร้น

คล่องแคล่วว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ จะมีค่าเฉลี่ยที่สูง

กว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดบั P <0.05

8.  นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง

ด้านรังสีวิทยา  พบว่าผลการเรียนในชั้นคลินิกและการฝึก

ปฏิบัติทางคลินิกทางภาควิชารังสีวิทยาที่มีผลการเรียนดี

จะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขารังสีวิทยา

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.01 ส่วนปัจจัย

ทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขารังสีวิทยา

จะมีบุคลิกภาพด้านความตึงเครียดและความคับข้องใจสูง

มีความวิตกกังวล มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อ

สาขาอื่น ๆ และในด้านของการปรับตัว  จะมีค่าเฉลี่ยต่ำ

กวา่นสิิตทีเ่ลอืกเรยีนสาขาอืน่ ๆ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

ท่ีระดบั P <0.05

9. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง

ดา้นจกัษวุทิยา  พบวา่ปัจจัยส่วนบคุคลดา้นเพศจะมคีวาม

สัมพนัธก์บัการเลอืกเรยีนตอ่ในสาขาจกัษวุทิยา อยา่งมนียั

สำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.01 ส่วนผลการเรียนในชั้น

ปรีคลินิกที่ดีในรายวิชา Musculoskeletal system จะมี

ความสมัพันธ์กับการเลอืกเรียนตอ่ในสาขาจกัษุวิทยาอยา่ง

มีนัยสำคญัทางสถติท่ีิระดบั P < 0.05  ส่วนปจัจัยทางดา้น

บุคลิกภาพพบว่านิสิตท่ีเลือกเรียนสาขาจักษุวิทยามีบุคลิกภาพ

ในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากนิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขา

อ่ืน ๆ อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั P < 0.05

10. นิสิตที่จะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางด้าน

วิสัญญีวิทยา  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านค่าใช้จ่ายส่วน

ตัวสูงจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขา

จักษุวิทยา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05

ส่วนผลการเรียนในชั้นคลินิกและการฝึกปฏิบัติทางคลินิก

ทีด่ใีนภาควชิาวสัิญญวิีทยาจะมคีวามสมัพนัธกั์บการเลอืก

เรียนต่อในสาขาวิสัญญีวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดบั P < 0.01  ส่วนปจัจัยทางดา้นบคุลิกภาพพบวา่นสิิต

ที่เลือกเรียนสาขาวิสัญญีวิทยามีบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ

ไม่แตกต่างจากนิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัย

สำคญัทางสถติิท่ีระดบั P <0.05

11. นิสิตทีส่นใจจะเลอืกเรยีนตอ่สาขาเฉพาะทาง
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ด้านตจวิทยา พบว่าผลการเรียนในชั้นปรีคลินิกที่ดีในราย

วิชา Embryo and Genetic จะมีความสมัพันธ์กับการเลือก

เรียนต่อในสาขาตจวทิยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ

P < 0.01  ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่

เลือกเรียนสาขาตจวิทยาจะมีบุคลิกภาพด้านการแสดง

ออกทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่มั่นคง  วุฒิภาวะ

ไม่สมวยั  ตา่งจากนสิิตทีเ่ลอืกเรยีนตอ่สาขาอืน่ ๆ อยา่งมี

นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั P < 0.05

ผลการศึกษาเรื่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขา

เฉพาะทางในวชิาชีพแพทย ์  บุคลิกภาพ และปจัจัยทีเ่กีย่ว

ข้องแสดงตารางสรุปผลการศึกษาดังในตารางที่ 1 ส่วน

รูปท่ี 1 แสดงผล Profile บุคลิกภาพของนสิิตแพทยช้ั์นปีท่ี

6 ตารางท่ี 2 แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยของปัจจัย

และองค์ประกอบทางบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กันและ

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ

P <0.01, P < 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าจำนวนนิสิตแพทย์

เพศหญิงและนิสิตแพทย์เพศชายมีจำนวนใกล้เคียงกัน

แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้หญิงนิยมเรียนแพทย์เพ่ิมมากข้ึน

มาจากค่านิยมของทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่คาด

หวังเฉพาะผู้ชายให้เรียนรู้  และให้ความสำคัญกับความ

สำเร็จในชีวิต และการขวยขวายหาความรู ้ แต่อดีตมี

การอบรมสั่งสอนให้ผู้หญิงมีลักษณะสมยอม  เรียบร้อย

อ่อนหวาน คอยพึ่งพาผู ้อื ่น  แต่ปัจจุบันกลายเป็นว่า

ครอบครัวและสังคมเริ่มสอนให้ผู้หญิงตระหนักถึงความ

สำคญัของการศกึษา  การประกอบอาชพีในวชิาชพีแพทย์

ก็เหมือนกันสังคม ให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นผู้ที่มี

สติปัญญาด ี  และเปน็ทีต้่องการของสงัคม  ผลและปจัจัย

ทางดา้เพศจะสมัพันธ์กับความสนใจเลอืกเรียนตอ่ในสาขา

เฉพาะทางในบางสาขา  โดยสาขาที่มีความสัมพันธ์กัน

คือ สาขาออร์โธปิดิกส์เพศชายจะเลือกและมีความสนใจ

ในสาขาดงักล่าวมากกวา่เพศหญงิ และนสิิตแพทยห์ญิงจะ

ตารางท่ี 1. แสดงสาขาเฉพาะทางทางการแพทยท่ี์นิสิตสนใจเลอืกเรยีนตอ่

สาขาเฉพาะทางทีน่สิิตสนใจ (n = 159) จำนวนนสิิต (คน) ร้อยละ (%)

สาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่นิสิตสนใจมากที่สุด

อายุรศาสตร์ 53 33.3

ศัลยศาสตร์ 20 12.6

จักษุวิทยา 15 9.5

สูตินรีเวชศาสตร์ 10 6.3

กุมารเวชศาสตร์ 10 6.3

รังสีวิทยา 10 6.3

ออร์โธปิดิกส์ 9 5.7

ตจวิทยา 7 4.4

วิสัญญีวิทยา 5 3.1

จิตเวชศาสตร์ 5 3.1

โสต ศอ นาสกิ ลาลงิซ์ 5 3.1

นิติเวชศาสตร์ 2 1.3

อืน่ ๆ ( Basic science, ฟืน้ฟ,ู เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ ฯ) 5 2.1

ไม่สนใจเลือกเรียนสาขาใด 3 1.9
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ของนสิิตแพทยช์ัน้ปทีี ่6  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

สัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางในสาขา

จักษุวิทยา (8,15, 16)  ทั้งนี้จากการศึกษาและการสำรวจ

ก็พบว่าเพศมีผลต่อการเลือกลักษณะงานและพบว่า

เพศชายจะมีความชอบในงานที่ท้าทาย  อดทนทำงาน

ค่อนข้างหนักได้  ชอบคิด และวิเคราะห์  ส่วนเพศหญิง

พบว่าจะมีความชอบในงานท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อน ประณีต

ชอบความสวยงาม  ตกแตง่  ศิลปะจึงเปน็เหตผุลอย่างหนึง่

ทำให้มีความสนใจและเลือกที่จะเรียนสาขาดังกล่าวได้

ปัจจัยด้านการเรียนและความสนใจในงาน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเลือกเรียน

ต่อหรือฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางให้บริการสังคม

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

และจะเห็นว่านิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีความสามารถทาง

เชาวน์ปัญญาดี แต่ความสามารถที่ต่างกันและความถนัด

ในแต่ละรายวิชาย่อมเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

อยา่งในชัน้ปรคีลนิกิ  ช้ันคลนิกิพรอ้มทัง้การฝกึปฏบัิตทิาง

คลินิกในภาควิชาต่าง ๆ พบว่านิสิตที่มีผลการเรียนที่ดี

และมีความ สามารถในการฝึกปฎิบัติทางคลินิกที่ดีจะ

สัมพันธ์และสอดคล้องกับการเลือกเรียนต่อเฉพาะทางใน

สาขาตา่ง ๆ ตามความถนดัและความสามารถของนสิิต (8)

แตก่พ็บวา่ปจัจัยทางสงัคมความสามารถของนสิิตบางครัง้

ในการเลือกและตัดสินใจเรียนต่อสาขาเฉพาะทางทางการ

แพทย์ก็ไม่ได้ทำนายถึงความสำเร็จและตรงตามความ

สนใจของแพทย์ได้

ปัจจยัด้านบุคลิกภาพ ในดา้นขององคป์ระกอบ

ทางบุคลิกภาพก็พบว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จะมีลักษณะ

องค์ประกอบบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงลักษณะค่อนข้าง

เกบ็ตัว  ฉลาดเรยีนรูไ้ด้เร็ว  คิดแบบนามธรรมไดเ้กง่  สุขุม

จริงจัง  ชอบลงมือปฏิบัติ และมีทักษะทางสังคม  อิสระ

และเสรีนิยม  พร้อมทั้งมีลักษณะของการพึ่งตนเอง  และ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางด้านที่แสดง

ออกให้เห็นร่วมด้วย คือ มีลักษณะประหม่า  ข้ีอาย  หว่ันไหว

และไมม่ั่นคงได ้และเมือ่แยกองคป์ระกอบดา้นบคุลกิภาพ

แต่ละด้านก็จะพบว่ามีแนวโน้มไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

เพยีงเลก็นอ้ย  9 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบบคุลิกภาพ

ดา้นการเขา้สังคม  ดา้นสตปัิญญา ความสนกุสนานรา่เรงิ

ด้านความกล้าเผชิญ  ด้านจินตนาการ  ด้านทักษะทาง

สังคม   ดา้นความวติกกงัวล   ดา้นเสรนียิม และดา้นการ

พึ่งตนเอง นิสิตแพทย์มีองค์ประกอบบุคลิกภาพอยู่ใน

เกณฑ์เฉล่ียปกติ 7 องค์ประกอบคือองค์ประกอบบุคลิกภาพ

ด้านความมั่นคงทางอารมณ์   ด้านการกล้าแสดงออก

ด้านคุณธรรม  ด้านจิตใจอ่อนไหว  ด้านความสงสัย

ระมัดระวัง   ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความขัดแย้ง

และความคับข้องใจ จากปัจจัยทางบุคลิกภาพก็จะเห็น

ได้ว่านิสิตแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 6

จะมลัีกษณะบคุลกิภาพทีแ่สดงออก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน

วิจัยเร่ืองของบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาล

ซึ่งศึกษาโดยจริยา จันตระ (17)   โดยนักศึกษาแพทย์มี

บุคลิกภาพด้านการมีไหวพริบ ฉลาดเรียนรู้ได้เร็ว  มีความ

สามารถทางสังคม  มีความมั่นคงทางอารมณ์  ในส่วน

ของปัจจัยทางบุคลิกภาพของนิสิตจะเห็นว่านิสิตแพทย์ที่มี

ความสนใจจะเลือกเรียนสาขาเฉพาะทางในแต่ละสาขา

ย่อมมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป  ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของซาเวจที่ได้ศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของ

นักเรียนแพทย์กลุ่มที่เรียนดีกับเรียนอ่อนว่ามีองค์ประกอบ

บุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันในหลายองค์ประกอบ

และสอดคล้องกับงานวิจัยของอามา เอ เรทติและคณะ(9)

ซึ่งได้ศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของแพทย์เฉพาะทางสาขา

อายุรศาสตร์กับแพทย์สาขาอื่น ๆ  พบว่าองค์ประกอบ

ทางด้านบุคลิกภาพ  ความถนัด  และความชอบใน

ลักษณะงานที ่ปฏ ิบ ัต ิย ่อมมีผลทำให ้อาย ุรแพทย์ม ี

ลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างไปจากแพทย์ทั ่วไปสาขา

อ่ืน ๆ  นอกจากนียั้งพบในงานวจัิยของ นิโคร เจ  บอร์เกส

และวลิเล่ียม อาร์  ออสมอน (10) ได้ศึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง

สาขาศัลยแพทย์ทั่วไปและวิสัญญีแพทย์ก็พบว่าทั้งสอง

สายงานมีลักษณะองค์ประกอบบุคลิกภาพที ่แตกต่าง

กัน   ซึ่งในงานวิจัยนี้ก็พบลักษณะความแตกต่างกันของ

บุคลิกภาพของนิสิตที่สนใจเลือกเรียนต่อในสาขาต่าง ๆ

คอื นสิิตทีส่นใจสาขากมุารเวชศาสตรจ์ะมบุีคลกิภาพแบบ

มีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านคุณธรรมสูง  มีการควบคุม
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ตนเองสูง  สาขาอายุรศาสตร์จะมีทักษะทางสังคม  มี

ปฏิภาณไหวพริบเก่งด้านสังคม  ฉลาดมองการณ์ไกล

คล่องแคล่วในการติดต่อกับผู้อื่น  เข้าใจตนเองและผู้อื่น

รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน  ระมัดระวังในผลได้ผลเสีย

มีความคดิสร้างสรรคสู์ง  สาขาสติูนรีเวชศาสตร ์ มีลักษณะ

ที่สงบ  ผ่อนคลายไม่มีความคับข้องใจทำอะไรตามสบาย

สาขาจิตเวชศาสตร์มีลักษณะ  การพึ่งตนเอง  พอใจใน

ตนเอง  ตัดสินใจและปฏิบัติตามแบบแผนของตนเอง  สาขา

ออร์โธปิดิกส์จะมีลักษณะกล้าแสดงออก  มั่นใจและเป็น

ตัวเอง  ชอบแข่งขัน กล้าแข่งขัน  และสาขาโสต นาสิก

ลาริงซ์ จะมีลักษณะทำตวัตามสบาย  ช่างพดู  จิตใจแจม่ใส

ร่าเริง  กระตือรือร้น  คล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ

แสดงออกตรงไปตรงมา เปิดเผยและไว้วางใจ  และอื่น ๆ

ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพของนิสิตที่สนใจ

ในสาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่แตกต่างไป

ตารางที ่2. แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยเรื ่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์

บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและองค์ประกอบบุคลิกภาพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั P <0.01, P <0.05

สาขาเฉพาะทางการแพทย์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ

1. กุมารเวชศาสตร์ - ไม่มีความสมัพันธ์ - ผลการเรยีนทางคลนิกิใน - นสิิตทีเ่ลือกเรยีนสาขากมุาร

n   = 10 กบัการเลอืกเรยีนตอ่เฉพาะทาง ภาควชิากมุารเวชศาสตรดี์และ เวชศาสตรจ์ะมอีงคป์ระกอบ

สาขากมุารเวชศาสตร์ ผลการฝกึปฏบัิติทางคลนิิกใน บคุลกิภาพดา้นคณุธรรมสงูและ

ภาควชิากมุารเวชศาสตรดี์จะ มกีารควบคมุตนเองสงู

สัมพันธกั์บการเลอืกเรยีนสาขา (P< 0.05) ตา่งจากนสิิตอืน่ ๆ

กุมารเวชศาสตร ์(p <0.01)

2. ศลัยศาสตร์ - ไม่มีความสมัพนัธกั์บ - ผลการเรยีนทางคลนิกิใน - บุคลกิภาพนสิิตแพทยท์ีเ่ลอืก

n   = 20 การเลอืกเรยีนตอ่เฉพาะทาง ภาควชิาศลัยศาสตรด์ ี ผลการ เรยีนในสาขาศลัยศาสตรไ์ม่มี

สาขาศลัยศาสตร์ เรียนทางคลนิิกในภาควชิา ความแตกตา่งจากนสิิตท่ีสนใจ

อายรุศาสตรด์ ี รวมถงึผลการฝกึ เลอืกเรยีนสาขาอืน่ ๆ

ปฏิบัติทางคลนิิกในภาควชิา

ศัลยศาสตร์และผลการฝึกปฏิบัติ

ทางคลนิิกในภาควชิา

อายรุศาสตรด์ ีจะสมัพันธก์บั

การเลอืกเรยีนสาขาศลัยศาสตร์

(p<0.01)

ฝึกปฏบัิติทางคลนิิกในภาควชิา

ศลัยศาสตรแ์ละผลการปฏบัิติ

ทางคลนิิกในภาควชิา

อายรุศาสตรด์จีะสมัพนัธก์บั

การเลอืกเรยีนสาขาศลัยศาสตร์
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ความสนใจเลอืกเรยีนตอ่สาขาเฉพาะทางในวชิาชพีแพทย ์บคุลกิภาพและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ของนสิิตแพทยช์ัน้ปทีี ่6  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ตารางที ่2. แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยเรื ่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์

บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและองค์ประกอบบุคลิกภาพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั P <0.01, P <0.05 (ต่อ)

สาขาเฉพาะทางการแพทย์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ

3. อายรุศาสตร์ - ไม่มีความสมัพนัธกั์บ - ผลการเรยีนชัน้ปรคีลนิกิใน - นสิิตทีเ่ลือกเรยีนสาขา
n  =  53 การเลอืกเรยีนตอ่เฉพาะทาง รายวชิาMusculoskeletal and อายรุศาสตรจ์ะมลัีกษณะ

สาขาอายรุศาสตร์ Neuroscience ดี (p <0.05) บุคลิกภาพแบบมทัีกษะทาง
รวมถงึผลการเรยีนทางคลนิิกใน สังคมและ
ภาควชิาอายรุศาสตร์ - มีความคดิสรา้งสรรคสู์ง
ศัลยศาสตร ์และสติูนรีเวช (p< 0.05) ตา่งจากนสิิตทีเ่ลือก
ศาสตรด์ ีและผลการฝกึปฏบัิติ เรียนสาขาอืน่ ๆ
ทางคลนิิกในภาควชิา
อายรุศาสตร ์ ศลัยศาสตร ์และสตูิ
นรีเวชศาสตรดี์จะสัมพันธกั์บการ
เลอืกเรยีนสาขาอายรุศาสตร์
(p <0.01)

4. สูตนิรเีวชศาสตร์ - ไม่มีความสมัพนัธกั์บ - ผลการเรยีนชัน้ปรคีลนิกิใน - นสิิตทีเ่ลอืกเรยีนสาขาสตูนิรี
n  =  10 การเลอืกเรยีนตอ่เฉพาะทาง รายวชิาEmbryo and Genetic เวชศาสตรจ์ะมีบุคลิกภาพที่

สาขาสตูนิรเีวชศาสตร์ ดี (p < 0.05)พร้อมกบัมีผลการ       แสดงถงึลกัษณะสงบผอ่นคลาย
เรียนทางคลนิิกในภาควชิา ไมมี่ความขดัแยง้และความคบั
อายรุศาสตรด์แีละผลการเรยีน ขอ้งใจ  ทำอะไรตามสบาย
ทางคลนิิกในภาควชิาสูตินรีเวช (p <0.05) ซ่ึงแตกตา่งจากนสิิตที่
ศาสตรด์ ีและผลการฝกึปฏบัิติ เลือกเรยีนสาขาอืน่ ๆ
ทางคลนิิกในภาควชิา
อายรุศาสตรแ์ละสตูนิรเีวช
ศาสตรด์จีะสมัพนัธก์บัการเลอืก
เรียนสาขาสติูนรีเวชศาสตร์
(p <0.01)

5. จิตเวชศาสตร์ - ไม่มีความสมัพันธกั์บการเลอืก - ผลการเรยีนทางคลนิกิใน - นสิิตทีเ่ลือกเรยีนในสาขาจติเวช
n = 5   เรียนสาขาจติเวชศาสตร์ ภาควชิาจิตเวชศาสตรแ์ละการ ศาสตรจ์ะมีบุคลิกภาพดา้นการ

ฝึกปฏิบัติทางคลนิิกด้านจิตเวช พึง่ตนเอง  พอใจในตนเอง
ศาสตรด์จีะสมัพนัธก์บัการเลอืก ตดัสินใจและปฏบัิตติามแบบ
เรียนสาขาจติเวชศาสตร์ แผนของตน(p <0.05) ต่างจาก
(p <0.05) นิสิตทีส่นใจเลอืกเรยีนสาขาอืน่ ๆ

6. ออร์โธปิดิกส์ - เพศชายจะมคีวามสมัพันธกั์บ - ผลการเรยีนชัน้ปรคีลนิกิใน - นิสิตทีเ่ลือกเรยีนเฉพาะทาง
n = 9 การเลอืกเรยีนเฉพาะสาขา รายวชิาCardiovascular สาขาออรโ์ธปดิกิสจ์ะมลัีกษณะ

ออร์โธปดิกิส ์(p <0.01) system ด ีพรอ้มกบัมี บุคลิกภาพแบบกลา้แสดงออก
- ผลการเรยีนทางคลนิกิใน มัน่ใจในตนเองและเปน็ตวัของ
ภาควชิาออรโ์ธปดิกิส์และการฝกึ ตวัเองพรอ้มกบัชอบแขง่ขนั
ปฏบัิติทางคลนิกิดา้นออรโ์ธปดิกิส์ (P <0.01) ต่างจากนสิิตทีส่นใจ
ดจีะสัมพันธกั์บการเลอืกเรยีน  เลือกเรยีนสาขาอืน่ ๆ
ในสาขาออรโ์ธปดิิกส์ (p <0.01)
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ตารางที ่2. แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยเรื ่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์

บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและองค์ประกอบบุคลิกภาพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั P <0.01, P <0.05 (ต่อ)

สาขาเฉพาะทางการแพทย์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ

7. โสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์ - ไม่มีความสมัพันธกั์บการเลอืก - ผลการเรยีนชัน้ปรคีลนิกิใน - นิสิตทีเ่ลือกเรยีนเฉพาะทาง

n = 5 เรียนสาขาโสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์ รายวชิาAlimentary system ดี สาขาโสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์

(p<0.05) พร้อมกบั จะมลัีกษณะบคุลิกภาพแบบ

- ผลการเรยีนทางคลนิิกและ ทำตวั ตามสบาย ช่างพดู

การฝกึปฏบัิตทิางคลนิกิของ จติใจแจม่ใส  ร่าเรงิ  กระตอืรือร้น

ภาควชิาโสต ศอนาสกิ ลารงิซดี์จะ คลอ่งแคว่ ว่องไว  ตืน่ตวัอยูเ่สมอ

สัมพนัธก์บัการเลอืกเรยีนใน  แสดงออก ตรงไป ตรงมา

สาขาโสต ศอ นาสกิลารงิซ์  (p <0.05) ต่างจากนสิิตทีส่นใจ

(p <0.01)  เลือกเรยีนสาขาอืน่ ๆ

8. รังสีวิทยา - ไม่มีความสมัพันธกั์บการเลอืก - ผลการเรยีนทางคลนิกิและการ - นิสิตทีเ่ลือกเรยีนเฉพาะทาง

n =10 เรยีนสาขารงัสวีทิยา ฝกึปฏบัิติทางคลนิิกของภาควชิา สาขารงัสวีทิยาจะมลัีกษณะ

รังสวีทิยาดจีะสมัพนัธก์บัการ บคุลิกภาพแบบมคีวามตงึเครยีด

เลอืกเรยีนตอ่สาขารงัสวีทิยา และความวติกกงัวลสงูการปรบั

(p <0.05) ตัวคอ่นขา้งยาก (p <0.05)

ซ่ึงแตกตา่งจากนสิิตทีส่นใจเลอืก

เรียนสาขาอืน่ ๆ

9. จักษุวิทยา - เพศหญงิจะมคีวามสมัพันธกั์บ - ผลการเรยีนชัน้ปรคีลนิกิใน - นิสิตทีเ่ลือกเรยีนเฉพาะทาง

n = 15 การเลอืกเรยีนตอ่สาขา รายวชิาMusculoskeletal ดี สาขาจกัษุวิทยาไมมี่ลักษณะ

จักษวุทิยา (p<0.01) จะสมัพนัธก์บัการเลอืกเรยีนตอ่ บุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึ

สาขาจกัษุวทิยา  (p <0.05) ความแตกตา่งจากสาขาอืน่ ๆ

10. วิสัญญวิีทยา - มีค่าใช้จ่ายสว่นตวัตอ่เดอืนสูง - ผลการเรยีนทางคลนิกิและการ - นสิิตทีเ่ลือกเรยีนสาขา

n  = 5 จะสมัพนัธก์บัการเลอืกเรยีนตอ่ ฝึกปฏบัิติทางคลนิิกของภาควชิา วสัิญญวิีทยาไมมี่ลักษณะ

สาขาวสัิญญีวิทยา วสัิญญีวิทยาดี บุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึ

(P <0.05) จะสมัพนัธก์บัการเลอืกเรยีนตอ่ ความแตกตา่งจากสาขาอืน่ ๆ

สาขาวสัิญญวิีทยา (p <0.01)

11. ตจวิทยา - ไม่มีความสมัพันธกั์บการเลอืก - ผลการเรยีนชัน้ปรคีลนิกิใน -นสิิตทีเ่ลอืกเรยีนเฉพาะทาง

n = 7 เรียนเฉพาะทางสาขาตจวทิยา รายวชิาEmbryo and Genetic สาขาตจวทิยามกีารแสดงออกถงึ

ดจีะสัมพันธกั์บการเลอืกเรยีน บคุลกิภาพแบบการแสดงออก

ต่อสาขาตจวทิยา(p <0.01) ทางอารมณมี์การเปลีย่นแปลง

ง่ายไมม่ั่นคง วุฒิภาวะไมส่มวัย

(p <0.05) )  ซ่ึงตา่งจากนสิิตที่

สนใจเลอืกเรยีนสาขาอืน่ ๆ
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ของนสิิตแพทยช์ัน้ปทีี ่6  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ข้อจำกดัในการทำวจิยั

การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ

นิสิตแพทย์ชั ้นปีที ่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552  ซึ่งไม่ครอบคลุมนิสิต

แพทยช้ั์นปีท่ี 6 ท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวทัง้ประเทศไทย  เนือ่งจากความ

จำกัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยในการเลือกเรียน

แต่ละสาขา ทำให้ผู้วิจัยเองตระหนักและพยายามที่จะใช้

หลกัการทางสถติมิาใชเ้พือ่ใหเ้กดิความผดิพลาดนอ้ยทีสุ่ด

อย่างไรก็ตามในบางสาขาที่มีจำนวนคนเลือกเรียนจำนวน

นอ้ย ๆ สำหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัย

โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้แบบ

สอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามปลาย

เปิดใหแ้สดงความคดิเหน็ไดม้ากขึน้   ซ่ึงจะชว่ยใหไ้ด้ข้อมูล

ที ่สมบูรณ์มากขึ ้น  และทำให้ผลการศึกษาวิจัยได้รับ

ประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มการศึกษาในเรื ่องปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ

เฉพาะของนสิิตด้วย  รวมถึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง

นิสิตแพทย์ชั ้นปีที ่ 6 ทั ่วทั ้งโรงเรียนแพทย์ทั ้งหมดใน

ประเทศไทย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีใหม่ ๆ  และหลากหลาย

ยิ่งขึ้นในเรื่องขององค์ประกอบทางบุคลิกภาพกับความ

สนใจเลือกเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง  อนึ่งผู้วิจัยได้

ตระหนักดีกว่า  เนื่องจากข้อจำกัดของกลุ่มตัวอย่างที่เข้า

ร่วมศึกษาวิจัยมีค่อนข้างน้อยและจำกัดผลการวิจัยที่ได้

จึงพยายามใช้สถิติที ่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพื ่อให้การ

วิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  และในการวิจัย

ครั้งนี้ลักษณะทางบุคลิกภาพและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

น้ันเป็นเพียงการศกึษาเร่ืองของการเรยีนและความสนใจใน

สาขาเฉพาะทางการแพทยเ์ท่าน้ัน  ไม่ได้บ่งถึงลักณะเฉพาะ

เฉพาะทางแต่อย่างใด  หรือบุคลิกภาพของเฉพาะทางแต่

อย่างใด  เพราเป็นในเรื่องของความสนใจของนิสิตแพทย์

และบุคลิกภาพของนิสิตแพทย์เท่านั้น  ทั้งนี้การที่นิสิตจะ

เรียนต่อหรือฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รูปที ่1. ภาพโครงสร้างบุคลิกภาพ (profile) แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบบุคลิกภาพของนิสิตแพทย์

ช้ันปทีี ่6  ปีการศกึษา 2552
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จริง ๆ กนนัยอ่มจะมปัีจจัยคดัสรรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้เชน่

การคัดเลือกของสถาบันการเรียน  ความต้องการของท้อง

ทีห่รอืหนว่ยงานตน้สงักดั  รวมถงึการขาดแคลนของแพทย์

ในสาขานัน้ ๆ ดว้ย

กิตติกรรมประกาศ
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