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: 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.
: To study interest in medical specialties personalities and
Objective
correlated factors in choosing future training of the sixth year
medical students of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University.
: A cross – sectional descriptive study.
Design
: The Faculty of Medicine, Chulalonghorn University.
Setting
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
Background
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Results

:
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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.
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, nonimpulsive 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
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2554 ก.ค. – ส.ค.; 55(4): 381 - 97
เหตุผลของการทำวิจัย : แพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขานั้น
ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น สิ ่ ง ที ่ ท ำให้ เ กิ ด ความคาดหวั ง ต่ อ การให้ บ ริ ก ารแก่
สาธารณชน ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย แต่กว่าจะมาเป็น
แพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาได้ต้องผ่านการฝึกอบรมการเรียนต่อยอด
และการฝึกภาคปฏิบัติมาอย่างมากมาย เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อความสนใจในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง
บุคลิกภาพ ปัจจัยทางด้านจิตใจ
: เพื่อศึกษาความสนใจในการเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
แพทย์ บุคลิกภาพ พร้อมทัง้ ปัจจัยคัดสรรทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกเรียนต่อ
เฉพาะทาง ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อพยากรณ์ความสำเร็จและ
เหมาะสมในวิชาชีพต่อไป
: การศึกษาเชิงพรรณนา ณ. จุดช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
รูปแบบการวิจัย
สถานที่ทำการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: จากกลุ่มตัวอย่างนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 159 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่
วิธีการศึกษา
เดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 โดยคือ 1) ใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมา และลักษณะ
งานทีส่ นใจเมือ่ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ 3)แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย
ทางสังคม 4) แบบทดสอบบุคลิกภาพ The sixteen personality factor
questionnaire (16PF) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบคือ chi-square
และ Mann Whitney U test.
: จากกลุม่ ตัวอย่าง นิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6 จำนวน 159 คน จากผลการศึกษา
ผลการศึกษา
พบว่านิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีความสนใจต้องการเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะ
ทาง โดยทีส่ าขาทีน่ สิ ติ สนใจมากทีส่ ดุ คือ สาขาอายุรศาสตร์รอ้ ยละ 33.3
รองลงมาคือ สาขาศัลยศาสตร์ ร้อยละ 12.6 ในส่วนของบุคลิกภาพ
ก็พบว่านิสิตแพทย์โดยรวมมีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงลักษณะค่อนข้าง
เก็บตัว ฉลาดเรียนรูไ้ ด้เร็ว คิดแบบนามธรรมได้เก่ง สุขมุ จริงจัง ชอบลง
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สรุปผล

:

คำสำคัญ

:

มือปฏิบตั ิ และมีทกั ษะทางสังคม อิสระและเสรีนยิ ม พร้อมทัง้ มีลกั ษณะ
ของการพึง่ ตนเอง ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องและมีความสัมพันธ์กบั การเลือกเรียน
ต่อสาขาเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาประกอบ ด้วยปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ ผลการเรียนในขั้นปรีคลินิกที่ดี และชั้นคลินิกรวมถึงผลการฝึก
ปฏิบตั ทิ างคลินกิ ดีทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ่ี P <.01
และผลการศึกษาองค์ประกอบบุคลิกภาพกับการเลือกเรียนต่อสาขา
เฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์พบว่านิสิตแพทย์ที่เลือกเรียนในแต่ละสาขา
มีลักษณะองค์ประกอบบุคลิกภาพในแต่ละสาขา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ่ี P<.05 โดยนิสติ ทีม่ คี วามสนใจในสาขาต่าง ๆ
คือ สาขากุมารเวชศาสตร์มีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านการมีคุณธรรม
สูง และมีการควบคุมตนเองสูง สาขาอายุรศาสตร์มลี กั ษณะการมีทกั ษะ
ทางสังคม คล่องแคล่วในการติดต่อกับผู้อื่น มีความทะเยอทะยาน
มีความคิดสร้างสรรค์ สาขาสูตินรีเวชศาสตร์มีลักษณะสงบ ผ่อนคลาย
ไม่มีความคับข้องใจทำอะไรตามสบาย สาขาจิตเวศาสตร์มีลักษณะของ
การพึ่งตนเอง พอใจในตนเองตัดสินใจและปฏิบัติตามแบบแผนของตน
สาขาออร์โธปิดิกส์มีลักษณะกล้าแสดงออก มั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง
ชอบการแข่งขันกล้าแข่งขัน สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ จะมีลกั ษณะทำ
ตัวตามสบาย ช่างพูด จิตใจแจ่มใส ร่าเริงกระตือรือร้น และสาขาอืน่ ๆ
ที่นิสิตมีความสนใจในการเรียนต่อเฉพาะทางโดยรวมมีความแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะ
เลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ โดยที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกเรียนต่อคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการพิจารณาจากความถนัด
และผลการเรียนที่ผ่านมาในชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก รวมถึงทักษะ
การฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางบุคลิกภาพของ
นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ ทางการแพทย์แต่ละสาขามี
องค์ประกอบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันด้วย
บุคลิกภาพ, แพทย์เฉพาะทาง, นิสติ แพทย์.
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บุคลิกภาพเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาทีส่ ะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะความต่อเนื่องของพฤติกรรมทั้งภายนอกและ
ภายใน ซึง่ บุคคลได้เรียนรู้ พัฒนา สัง่ สมและหล่อหลอม
ผ่านช่วงต่าง ๆ ของพัฒนาการและวัยของชีวิตจนกลาย
เป็นแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพที่ดีเป็น
พื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดี (1-3) บุคลิกภาพเป็นปัจจัย
สำคัญซึ่งช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในอาชีพการ
งานนอกเหนือจากความรู้ เชาวน์ปัญญา และความขยัน
บุคลิกภาพบางด้านเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงาน
ความสนใจในอาชี พ สะท้ อ นถึ ง ความนึ ก คิ ด อารมณ์
ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจในงาน ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน (4)
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคล
ประสบความสุข ความพอใจในชีวิตและงานอาชีพไม่
ด้อยไปกว่ามิตทิ างด้านเชาวน์ปญ
ั ญา และ เชาวน์อารมณ์(5)
ในส่วนของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้สนใจศึกษาลักษณะ
บุคลิกภาพของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจเลือกเรียนต่อ
สาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนแพทย์นั้นล้วนผ่าน
กระบวนการหล่อหลอมทัง้ ในด้านความรูว้ ชิ าการ กระบวน
การคิด การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อผลิตแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติ ในการแก้ไขปัญหา ให้ครอบคลุมในแง่ต่าง ๆ (6-7)
ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(8,9)
การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ระดับหลังปริญญาหลัก
สูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (6) เพื่อศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพให้อยู่ในมาตรฐานของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมถึงกิจกรรมใด ๆ เพือ่ เพิม่ พูน
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์
ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ในระบบของ
สาธาธารณสุขได้กล่าวถึงแพทย์ดังนี้
แพทย์ทั่วไป (Basic doctor) หมายถึง แพทย์
ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนแพทย์ สามารถ
ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมได้ โ ดยได้ ร ั บ ใบอนุ ญ าตจาก
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แพทยสภา โดยมี ค วามรู ้ ค วามสามารถขั ้ น ต่ ำ ตามที ่
แพทยสภากำหนด ซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถใน
การรักษาโรคทุกสาขา
แพทย์ ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญ (Medical specialist)
หมายถึงแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรมต่อยอดในสาขา
เฉพาะต่าง ๆ (ทั้งการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและการ
ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน) จากแพทยสภาหรือโรงเรียน
แพทย์ทจ่ี ดั ฝึกอบรมในสาขาเฉพาะทางนัน้ ๆ ซึง่ ก็อาจแบ่ง
ออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนีค้ อื กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์
นิตเิ วชศาสตร์ อายุรศาสตร์ สูตนิ รีเวชศาสตร์ ออร์โธปิดกิ ส์
โสต นาสิก ลาริงซ์ รังสีวทิ ยา วิสญ
ั ญีวทิ ยา จักษุวทิ ยา
จิตเวชศาสตร์ และอื่น ๆ ซึ่งในการฝึกอบรมหรือศึกษา
เฉพาะทางนั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาต่ออีกประมาณ
3 – 4 ปีในโรงเรียนแพทย์ทเ่ี ปิดสอน จนได้รบั วุฒบิ ตั รหรือ
ประกาศนียบัตรความชำนาญในด้านนัน้ ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสนใจในการเลือกเรียนต่อสาขา
เฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพพร้อมทัง้ ปัจจัยคัด
สรรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเรียนต่อเฉพาะทางของนิสิต
แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6
วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
2552 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 จำนวน 159 ราย
การศึกษานี้ได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าร่วมการศึกษาด้วย
ความสมัครใจ โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในครั้งนี้และให้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการศึกษาผู้เข้า
ร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามภูมิหลัง
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ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ของนิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการเรียนและความสนใจในการการปฏิบัติงานและ
ภูมิหลังในด้านของสัมพันธภาพทางสังคม
2. แบบวัดบุคลิกภาพ16 PF (The Sixteen
Personality Factor Questionnaire From A) (10-12) ทีส่ ร้าง
ขึ้นโดย เรย์มอน บี แคทแทลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
โดยประภา เชื้อภักดี (13,14) มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในปี พ.ศ. 2533 คณะ
นั ก จิ ต วิ ท ยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้
ปรับปรุงและเรียบเรียงข้อคำถามบางข้อในแบบทดสอบนี้
ให้เหมาะสมถูกต้องเพื่อให้มีความตรงมากขึ้น
หลักเกณฑ์ในการแปลผล
เมื่อรวมคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบแล้วการ
แปลผลจะต้องพิจารณาจากคะแนนสูงหรือต่ำโดยพิจารณา
คะแนนมาตรฐาน (sten score) จากคะแนนมาตรฐาน
Scale 1 – 10 ซึง่ ประกอบกับความหมายขององค์ประกอบ
บุคลิกภาพ ซึง่ ได้มาจากการแปลงคะแนนดิบ (raw score)
โดยเทียบคะแนนตามตารางปกติก็จะทำให้ทราบว่าผู้รับ
การทดสอบได้คะแนนสูงต่ำดังนี้
• ผู้ที่ได้คะแนนมาตรฐาน 1,10 หมายถึง มี
ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบนั้น ๆ สูงหรือต่ำอย่าง
เต็มที่ ตัวอย่างเช่น
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 1 มีลกั ษณะชอบแยกตัว ปรับตัวยาก
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 10 มีลกั ษณะชอบสังคม ปรับตัวง่าย
• ผู้ที่ได้คะแนนมาตรฐาน 2,3,8,9 หมายถึง มี
ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบนัน้ ๆ ค่อนข้างไปทางสูง
หรือต่ำเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 2,3 มีลักษณะค่อนข้างแยกตัวและ
ปรับตัวยาก
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 8,9 มีลกั ษณะค่อนข้างชอบสังคมและ
ปรับตัวง่าย
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• ผู้ท ี่ได้คะแนนมาตรฐาน 4,7 หมายถึง มี
ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบนั้น ๆ มีแนวโน้มสูง
หรือต่ำเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 4 มีแนวโน้มทีจ่ ะชอบแยกตัวและปรับ
ตัวยาก
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 7 มีแนวโน้มทีจ่ ะชอบสังคมและปรับ
ตัวง่าย
• ผู้ที่ได้คะแนนมาตรฐาน 5, 6 หมายถึง มี
ลักษณะบุคลิกภาพในองค์ประกอบนัน้ ๆ ปานกลางเหมือน
คนส่วนใหญ่ (average) ตัวอย่างเช่น
- ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ค ะแนนมาตรฐานในองค์ ป ระกอบ
บุคลิกภาพ A เท่า 5 หรือ 6 มีลกั ษณะกลาง ๆ คือ ไม่ถงึ
กับมีแนวโน้มชอบสังคมหรือแยกตัว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for
Social Science) version 16.0 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา เพื ่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะทั ่ ว ไปของกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่ทำการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ
Chi-square และ Mann Whitney U test.
ผลการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล จากกลุม่ ตัวอย่างนิสติ แพทย์
ทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมศึกษาจำนวน 159 คน พบว่าปัจจัยทาง
ด้านเพศ คือ เพศชายจะสัมพันธ์กับความสนใจเลือกเรียน
ต่อในสาขาออร์โธปิดกิ ส์ P < 0.01 และเพศหญิงจะสัมพันธ์
กับความสนใจเลือกเรียนต่อในสาขาจักษุวิทยา P <0.01
นิสติ แพทย์สว่ นมากไม่มภี าวะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคประจำตัว
ปัจจัยด้านการเรียนและความสนใจในงาน
พบว่านิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อยู่ที่
3.51 - 4.00 (52.8%) และผลการเรียนเฉลีย่ ในชัน้ ปรีคลินกิ
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.01 - 3.50 (40.3%) รายวิชาเรียนในชัน้
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ติณพัฒน์ แก้วยอด และ บุรณี กาญจนถวัลย์

ปรีคลินิกที่นิสิตมีผลการเรียนดีและมั่นใจที่สุดอยู่ในวิชา
Musculoskeletal system และ Alimentary system
และผลการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชั้นคลินิก โดยส่วน
ใหญ่อยูท่ ่ี 3.51 - 4.00 (34.0%) รายวิชาเรียนในชัน้ คลินกิ
ที่นิสิตมีผลการเรียนดีและมั่นใจที่สุด คือ อายุรศาสตร์
(42.1%) รองลงมาคือวิชาศัลยศาสตร์ (11.9%) ส่วนทักษะ
ทางคลินิกพบว่านิสิตส่วนมากมีทักษะทางด้านคลินิกดีอยู่
ที่ทักษะการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ (55.3%) รูปแบบ
งานที่นิสิตสนใจหลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
คือ งานการให้บริการผู้ป่วย (89.3%) และต้องการให้
บริการผูป้ ว่ ยแบบแพทย์เฉพาะทาง (84.9%) สาขาเฉพาะ
ทางการแพทย์ทน่ี สิ ติ สนใจจะศึกษาต่อมากทีส่ ดุ คือ สาขา
อายุรศาสตร์รอ้ ยละ 33.3 นิสติ ส่วนมากวางแผนหรือคิดว่า
จะเรียนต่อหรือฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางร้อยละ
96.9
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่านิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6
ส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกในลักษณะ
ค่อนข้างเก็บตัว ฉลาดเรียนรูไ้ ด้เร็ว คิดแบบนามธรรมได้
เก่ง สุขมุ จริงจัง ชอบลงมือปฏิบตั ิ และมีทกั ษะทางสังคม
อิสระและเสรีนิยม พร้อมทั้งมีลักษณะของการพึ่งตนเอง
และนอกจากนี้ยังพบว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางด้านที่
แสดงออกให้เห็นร่วมด้วย คือ มีลกั ษณะเก็บตัว ประหม่า
ขี้อายหวั่นไหว และไม่มั่นคงได้จากการทดสอบความ
สัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
เรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ และทดสอบ
ความแตกต่างกันองค์ประกอบทางบุคลิกภาพของนิสิตที่
เลือกเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ปรากฎ
ผลดังนี้
1. นิสติ ทีม่ คี วามสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะ
ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ พบว่าผลการเรียนในชั้นคลินิก
และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่มี
ผลการเรียนดีจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อใน
สาขากุมารเวชศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
P < .001 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิต
ที ่ เ ลื อ กเรี ย นสาขากุ ม ารเวชศาสตร์ จ ะมี อ งค์ ป ระกอบ
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บุคลิกภาพด้านการมีคณ
ุ ธรรมสูง และมีการควบคุมตนเอง
(Control) จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขา
อืน่ ๆ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05
2. นิสิตที่มีความสนใจจะเลือกเรียนต่อสาขา
เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ พบว่าผลการเรียนในชัน้ คลินกิ
และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกในภาควิชาศัลยศาสตร์และ
อายุรศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี จะมีความสัมพันธ์กับการ
เลือกเรียนต่อในสาขาศัลยศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ P < .001 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบ
ว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาศัลยศาสตร์มีบุคลิกภาพในด้าน
ต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากนิสติ ทีเ่ ลือกเรียนต่อสาขาอืน่ ๆ อย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05
3. นิสิตที่มีความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะ
ทางด้านสูตนิ รีเวชศาสตร์ พบว่าผลการเรียนในชัน้ ปรีคลินกิ
ดีในรายวิชา Embryo and Genetic และผลการเรียนพร้อม
ทั้งการฝึกปฏิบัติทางคลินิกดีในภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์
และอายุรศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีจะมีความสัมพันธ์กับ
การเลือกเรียนต่อในสาขาสูตินรีศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.01 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ
พบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาสูตินรีเวชศาสตร์มีบุคลิกที่
แสดงออกคือ มีลกั ษณะทีส่ งบ ผ่อนคลาย ไม่มคี วามคับ
ข้องใจ ทำอะไรตามสบาย ซึ่งต่างจากนิสิตที่เลือกเรียน
ต่อสาขาอืน่ ๆ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P <0.05
4. นิสติ ทีส่ นใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
ด้านอายุรศาสตร์ พบว่ามีผลการเรียนในชัน้ ปรีคลินกิ ดีใน
รายวิชา Musculoskeletal system and Neuroscience
และผลการเรียนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติทางคลินิกดีใน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์และอายุรศาสตร์ที่
มีผลการเรียนดีจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อ
เฉพาะทางในสาขาอายุรศาสตร์ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ P <.001 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่า
นิสิตที่เลือกเรียนสาขาอายุรศาสตร์มีบุคลิกภาพในเรื่อง
ของการมี ท ั ก ษะทางสั ง คม และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creativity) จะมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่านิสติ ทีเ่ ลือกเรียนต่อสาขา
อืน่ ๆ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05
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5. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
ด้านจิตเวชศาสตร์ พบว่าผลการเรียนในชัน้ คลินกิ และการ
ฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านจิตเวชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี
จะมีความสัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อในสาขาจิตเวชศาสตร์
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.01 ส่วนปัจจัยทาง
ด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาจิตเวชศาสตร์
มีบุคลิกภาพด้านการพึ่งตนเอง พอใจในตนเอง ตัดสินใจ
และปฏิบตั ติ ามแบบแผนของตน จะมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่านิสติ
ที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ P < 0.05
6. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
ด้านออร์โธปิดกิ ส์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและผล
การเรี ย นในชั ้ น ปรี ค ลิ น ิ ก ในรายวิ ช า Cardiovascular
system ส่วนผลการเรียนในชั้นคลินิกและการฝึกปฏิบัติ
ทางคลินิกของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ที่มีผลการเรียนดี
จะมีความสัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อในสาขาออร์โธปิดกิ ส์
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.01 ส่วนปัจจัยทาง
ด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขาออร์โธปิดิกส์
จะมีบุคลิกภาพด้านการกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง
เป็นตัวของตัวเอง ชอบแข่งขัน กล้าแข่งขัน จะมีคา่ เฉลีย่
ที่สูงกว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05
7. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
ด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา พบว่าผลการเรียนในชัน้
ปรีคลินกิ ทีด่ ใี นรายวิชา Alimentary system ความสัมพันธ์
กับการเลือกเรียนต่อในสาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05 ส่วนผลการ
เรียนในชั้นคลินิกและการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของภาค
วิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ที่มีผลการเรียนดีจะมีความ
สั ม พั น ธ์ ก ั บ การเลื อ กเรี ย นต่ อ ในสาขาโสต ศอ นาสิ ก
ลาริงซ์วิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.01
ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขา
โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยาจะมีบุคลิกภาพด้านการทำตัว
ตามสบาย ช่างพูด จิตใจแจ่มใส ร่าเริง กระตือรือร้น
คล่องแคล่วว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ จะมีค่าเฉลี่ยที่สูง
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กว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ P <0.05
8. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
ด้านรังสีวิทยา พบว่าผลการเรียนในชั้นคลินิกและการฝึก
ปฏิบัติทางคลินิกทางภาควิชารังสีวิทยาที่มีผลการเรียนดี
จะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขารังสีวิทยา
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.01 ส่วนปัจจัย
ทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่เลือกเรียนสาขารังสีวิทยา
จะมีบุคลิกภาพด้านความตึงเครียดและความคับข้องใจสูง
มีความวิตกกังวล มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านิสิตที่เลือกเรียนต่อ
สาขาอื่น ๆ และในด้านของการปรับตัว จะมีค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่านิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ P <0.05
9. นิสิตที่สนใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
ด้านจักษุวทิ ยา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศจะมีความ
สัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อในสาขาจักษุวทิ ยา อย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.01 ส่วนผลการเรียนในชั้น
ปรีคลินิกที่ดีในรายวิชา Musculoskeletal system จะมี
ความสัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อในสาขาจักษุวทิ ยาอย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05 ส่วนปัจจัยทางด้าน
บุคลิกภาพพบว่านิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขาจักษุวทิ ยามีบคุ ลิกภาพ
ในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากนิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขา
อืน่ ๆ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05
10. นิสิตที่จะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางด้าน
วิสัญญีวิทยา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านค่าใช้จ่ายส่วน
ตั ว สู ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การเลื อ กเรี ย นต่ อ ในสาขา
จักษุวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05
ส่วนผลการเรียนในชั้นคลินิกและการฝึกปฏิบัติทางคลินิก
ทีด่ ใี นภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยาจะมีความสัมพันธ์กบั การเลือก
เรียนต่อในสาขาวิสัญญีวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ P < 0.01 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสติ
ที่เลือกเรียนสาขาวิสัญญีวิทยามีบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ
ไม่แตกต่างจากนิสิตที่เลือกเรียนต่อสาขาอื่น ๆ อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P <0.05
11. นิสติ ทีส่ นใจจะเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
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ติณพัฒน์ แก้วยอด และ บุรณี กาญจนถวัลย์

ตารางที่ 1. แสดงสาขาเฉพาะทางทางการแพทย์ทน่ี สิ ติ สนใจเลือกเรียนต่อ
สาขาเฉพาะทางทีน่ สิ ติ สนใจ (n = 159)
สาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่นิสิตสนใจมากที่สุด
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
จักษุวิทยา
สูตินรีเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
รังสีวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
ตจวิทยา
วิสัญญีวิทยา
จิตเวชศาสตร์
โสต ศอ นาสิก ลาลิงซ์
นิติเวชศาสตร์
อืน่ ๆ ( Basic science, ฟืน้ ฟู, เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ฯ)
ไม่สนใจเลือกเรียนสาขาใด

ด้านตจวิทยา พบว่าผลการเรียนในชั้นปรีคลินิกที่ดีในราย
วิชา Embryo and Genetic จะมีความสัมพันธ์กบั การเลือก
เรียนต่อในสาขาตจวิทยา อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
P < 0.01 ส่วนปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพพบว่านิสิตที่
เลือกเรียนสาขาตจวิทยาจะมีบุคลิกภาพด้านการแสดง
ออกทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่มั่นคง วุฒิภาวะ
ไม่สมวัย ต่างจากนิสติ ทีเ่ ลือกเรียนต่อสาขาอืน่ ๆ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P < 0.05
ผลการศึกษาเรื่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขา
เฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพ และปัจจัยทีเ่ กีย่ ว
ข้องแสดงตารางสรุปผลการศึกษาดังในตารางที่ 1 ส่วน
รูปที่ 1 แสดงผล Profile บุคลิกภาพของนิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี
6 ตารางที่ 2 แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจยั ของปัจจัย
และองค์ประกอบทางบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กันและ
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ
P <0.01, P < 0.05

จำนวนนิสติ (คน)
53
20
15
10
10
10
9
7
5
5
5
2
5
3

ร้อยละ (%)
33.3
12.6
9.5
6.3
6.3
6.3
5.7
4.4
3.1
3.1
3.1
1.3
2.1
1.9

อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า จำนวนนิ ส ิ ต แพทย์
เพศหญิงและนิสิตแพทย์เพศชายมีจำนวนใกล้เคียงกัน
แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบนั ผูห้ ญิงนิยมเรียนแพทย์เพิม่ มากขึน้
มาจากค่านิยมของทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่คาด
หวังเฉพาะผู้ชายให้เรียนรู้ และให้ความสำคัญกับความ
สำเร็ จ ในชี ว ิ ต และการขวยขวายหาความรู ้ แต่ อ ดี ต มี
การอบรมสั่งสอนให้ผู้หญิงมีลักษณะสมยอม เรียบร้อย
อ่ อ นหวาน คอยพึ ่ ง พาผู ้ อ ื ่ น แต่ ป ั จ จุ บ ั น กลายเป็ น ว่ า
ครอบครัวและสังคมเริ่มสอนให้ผู้หญิงตระหนักถึงความ
สำคัญของการศึกษา การประกอบอาชีพในวิชาชีพแพทย์
ก็เหมือนกันสังคม ให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นผู้ที่มี
สติปญ
ั ญาดี และเป็นทีต่ อ้ งการของสังคม ผลและปัจจัย
ทางด้าเพศจะสัมพันธ์กบั ความสนใจเลือกเรียนต่อในสาขา
เฉพาะทางในบางสาขา โดยสาขาที่มีความสัมพันธ์กัน
คือ สาขาออร์โธปิดิกส์เพศชายจะเลือกและมีความสนใจ
ในสาขาดังกล่าวมากกว่าเพศหญิง และนิสติ แพทย์หญิงจะ
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สัมพันธ์กับการเลือกเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางในสาขา
จักษุวิทยา (8,15, 16) ทั้งนี้จากการศึกษาและการสำรวจ
ก็ พ บว่ า เพศมี ผ ลต่ อ การเลื อ กลั ก ษณะงานและพบว่ า
เพศชายจะมีความชอบในงานที่ท้าทาย อดทนทำงาน
ค่อนข้างหนักได้ ชอบคิด และวิเคราะห์ ส่วนเพศหญิง
พบว่าจะมีความชอบในงานทีค่ อ่ นข้างละเอียดอ่อน ประณีต
ชอบความสวยงาม ตกแต่ง ศิลปะจึงเป็นเหตุผลอย่างหนึง่
ทำให้มีความสนใจและเลือกที่จะเรียนสาขาดังกล่าวได้
ปัจจัยด้านการเรียนและความสนใจในงาน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเลือกเรียน
ต่อหรือฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางให้บริการสังคม
อย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และจะเห็นว่านิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาดี แต่ความสามารถที่ต่างกันและความถนัด
ในแต่ละรายวิชาย่อมเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
อย่างในชัน้ ปรีคลินกิ ชัน้ คลินกิ พร้อมทัง้ การฝึกปฏิบตั ทิ าง
คลินิกในภาควิชาต่าง ๆ พบว่านิสิตที่มีผลการเรียนที่ดี
และมีความ สามารถในการฝึกปฎิบัติทางคลินิกที่ดีจะ
สัมพันธ์และสอดคล้องกับการเลือกเรียนต่อเฉพาะทางใน
สาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและความสามารถของนิสติ (8)
แต่กพ็ บว่าปัจจัยทางสังคมความสามารถของนิสติ บางครัง้
ในการเลือกและตัดสินใจเรียนต่อสาขาเฉพาะทางทางการ
แพทย์ก็ไม่ได้ทำนายถึงความสำเร็จและตรงตามความ
สนใจของแพทย์ได้
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ในด้านขององค์ประกอบ
ทางบุคลิกภาพก็พบว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จะมีลักษณะ
องค์ประกอบบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงลักษณะค่อนข้าง
เก็บตัว ฉลาดเรียนรูไ้ ด้เร็ว คิดแบบนามธรรมได้เก่ง สุขมุ
จริงจัง ชอบลงมือปฏิบัติ และมีทักษะทางสังคม อิสระ
และเสรีนิยม พร้อมทั้งมีลักษณะของการพึ่งตนเอง และ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางด้านที่แสดง
ออกให้เห็นร่วมด้วย คือ มีลกั ษณะประหม่า ขีอ้ าย หวัน่ ไหว
และไม่มน่ั คงได้ และเมือ่ แยกองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ
แต่ละด้านก็จะพบว่ามีแนวโน้มไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงเล็กน้อย 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบบุคลิกภาพ
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ด้านการเข้าสังคม ด้านสติปญ
ั ญา ความสนุกสนานร่าเริง
ด้านความกล้าเผชิญ ด้านจินตนาการ ด้านทักษะทาง
สังคม ด้านความวิตกกังวล ด้านเสรีนยิ ม และด้านการ
พึ่งตนเอง นิสิตแพทย์มีองค์ประกอบบุคลิกภาพอยู่ใน
เกณฑ์เฉลีย่ ปกติ 7 องค์ประกอบคือองค์ประกอบบุคลิกภาพ
ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านการกล้าแสดงออก
ด้ า นคุ ณ ธรรม ด้ า นจิ ต ใจอ่ อ นไหว ด้ า นความสงสั ย
ระมัดระวัง ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความขัดแย้ง
และความคับข้องใจ จากปัจจัยทางบุคลิกภาพก็จะเห็น
ได้ว่านิสิตแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 6
จะมีลกั ษณะบุคลิกภาพทีแ่ สดงออก ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั เรือ่ งของบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ศริ ริ าชพยาบาล
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
ทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ความถนั ด และความชอบใน
ลั ก ษณะงานที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ย ่ อ มมี ผ ลทำให้ อ ายุ ร แพทย์ ม ี
ลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างไปจากแพทย์ทั่วไปสาขา
อืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั พบในงานวิจยั ของ นิโคร เจ บอร์เกส
และวิลเลีย่ ม อาร์ ออสมอน (10) ได้ศกึ ษาแพทย์เฉพาะทาง
สาขาศัลยแพทย์ทั่วไปและวิสัญญีแพทย์ก็พบว่าทั้งสอง
สายงานมี ล ั ก ษณะองค์ ป ระกอบบุ ค ลิ ก ภาพที ่ แ ตกต่ า ง
กัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ก็พบลักษณะความแตกต่างกันของ
บุคลิกภาพของนิสิตที่สนใจเลือกเรียนต่อในสาขาต่าง ๆ
คือ นิสติ ทีส่ นใจสาขากุมารเวชศาสตร์จะมีบคุ ลิกภาพแบบ
มีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านคุณธรรมสูง มีการควบคุม
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ติณพัฒน์ แก้วยอด และ บุรณี กาญจนถวัลย์

ตนเองสูง สาขาอายุรศาสตร์จะมีทักษะทางสังคม มี
ปฏิภาณไหวพริบเก่งด้านสังคม ฉลาดมองการณ์ไกล
คล่องแคล่วในการติดต่อกับผู้อื่น เข้าใจตนเองและผู้อื่น
รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน ระมัดระวังในผลได้ผลเสีย
มีความคิดสร้างสรรค์สงู สาขาสูตนิ รีเวชศาสตร์ มีลกั ษณะ
ที่สงบ ผ่อนคลายไม่มีความคับข้องใจทำอะไรตามสบาย
สาขาจิตเวชศาสตร์มีลักษณะ การพึ่งตนเอง พอใจใน
ตนเอง ตัดสินใจและปฏิบตั ติ ามแบบแผนของตนเอง สาขา
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ออร์โธปิดิกส์จะมีลักษณะกล้าแสดงออก มั่นใจและเป็น
ตัวเอง ชอบแข่งขัน กล้าแข่งขัน และสาขาโสต นาสิก
ลาริงซ์ จะมีลกั ษณะทำตัวตามสบาย ช่างพูด จิตใจแจ่มใส
ร่าเริง กระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ
แสดงออกตรงไปตรงมา เปิดเผยและไว้วางใจ และอื่น ๆ
ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพของนิสิตที่สนใจ
ในสาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่แตกต่างไป

ตารางที่ 2. แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์
บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและองค์ประกอบบุคลิกภาพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P <0.01, P <0.05
สาขาเฉพาะทางการแพทย์

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. กุมารเวชศาสตร์
n = 10

- ไม่มคี วามสัมพันธ์
- ผลการเรียนทางคลินกิ ใน
กับการเลือกเรียนต่อเฉพาะทาง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ดแี ละ
สาขากุมารเวชศาสตร์
ผลการฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ ใน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ดจี ะ
สัมพันธ์กบั การเลือกเรียนสาขา
กุมารเวชศาสตร์ (p <0.01)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
- ผลการเรียนทางคลินกิ ใน
การเลือกเรียนต่อเฉพาะทาง ภาควิชาศัลยศาสตร์ดี ผลการ
สาขาศัลยศาสตร์
เรียนทางคลินกิ ในภาควิชา
อายุรศาสตร์ดี รวมถึงผลการฝึก
ปฏิบตั ทิ างคลินกิ ในภาควิชา
ศัลยศาสตร์และผลการฝึกปฏิบัติ
ทางคลินกิ ในภาควิชา
อายุรศาสตร์ดี จะสัมพันธ์กบั
การเลือกเรียนสาขาศัลยศาสตร์
(p<0.01)
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ ในภาควิชา
ศัลยศาสตร์และผลการปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ ในภาควิชา
อายุรศาสตร์ดจี ะสัมพันธ์กบั
การเลือกเรียนสาขาศัลยศาสตร์

2. ศัลยศาสตร์
n = 20

ปัจจัยด้านการเรียน

ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ
- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขากุมาร
เวชศาสตร์จะมีองค์ประกอบ
บุคลิกภาพด้านคุณธรรมสูงและ
มีการควบคุมตนเองสูง
(P< 0.05) ต่างจากนิสติ อืน่ ๆ
- บุคลิกภาพนิสติ แพทย์ทเ่ี ลือก
เรียนในสาขาศัลยศาสตร์ไม่มี
ความแตกต่างจากนิสติ ทีส่ นใจ
เลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ
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ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ของนิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2. แสดงสรุ ป ภาพรวมผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ งความสนใจเลื อ กเรี ย นต่ อ สาขาเฉพาะทางในวิ ช าชี พ แพทย์
บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและองค์ประกอบบุคลิกภาพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P <0.01, P <0.05 (ต่อ)
สาขาเฉพาะทางการแพทย์

ปัจจัยส่วนบุคคล

3. อายุรศาสตร์
n = 53

- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
การเลือกเรียนต่อเฉพาะทาง
สาขาอายุรศาสตร์

4. สูตนิ รีเวชศาสตร์
n = 10

5. จิตเวชศาสตร์
n=5

6. ออร์โธปิดิกส์
n=9

ปัจจัยด้านการเรียน

- ผลการเรียนชัน้ ปรีคลินกิ ใน
รายวิชาMusculoskeletal and
Neuroscience ดี (p <0.05)
รวมถึงผลการเรียนทางคลินกิ ใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ และสูตนิ รีเวช
ศาสตร์ดี และผลการฝึกปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ ในภาควิชา
อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสูติ
นรีเวชศาสตร์ดจี ะสัมพันธ์กบั การ
เลือกเรียนสาขาอายุรศาสตร์
(p <0.01)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
- ผลการเรียนชัน้ ปรีคลินกิ ใน
การเลือกเรียนต่อเฉพาะทาง รายวิชาEmbryo and Genetic
สาขาสูตนิ รีเวชศาสตร์
ดี (p < 0.05)พร้อมกับมีผลการ
เรียนทางคลินกิ ในภาควิชา
อายุรศาสตร์ดแี ละผลการเรียน
ทางคลินกิ ในภาควิชาสูตนิ รีเวช
ศาสตร์ดี และผลการฝึกปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ ในภาควิชา
อายุรศาสตร์และสูตนิ รีเวช
ศาสตร์ดจี ะสัมพันธ์กบั การเลือก
เรียนสาขาสูตนิ รีเวชศาสตร์
(p <0.01)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเลือก - ผลการเรียนทางคลินกิ ใน
เรียนสาขาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์และการ
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ ด้านจิตเวช
ศาสตร์ดจี ะสัมพันธ์กบั การเลือก
เรียนสาขาจิตเวชศาสตร์
(p <0.05)
- เพศชายจะมีความสัมพันธ์กบั - ผลการเรียนชัน้ ปรีคลินกิ ใน
การเลือกเรียนเฉพาะสาขา
รายวิชาCardiovascular
ออร์โธปิดกิ ส์ (p <0.01)
system ดี พร้อมกับมี
- ผลการเรียนทางคลินกิ ใน
ภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์และการฝึก
ปฏิบตั ทิ างคลินกิ ด้านออร์โธปิดกิ ส์
ดีจะสัมพันธ์กบั การเลือกเรียน
ในสาขาออร์โธปิดกิ ส์ (p <0.01)

ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ
- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขา
อายุรศาสตร์จะมีลกั ษณะ
บุคลิกภาพแบบมีทกั ษะทาง
สังคมและ
- มีความคิดสร้างสรรค์สงู
(p< 0.05) ต่างจากนิสติ ทีเ่ ลือก
เรียนสาขาอืน่ ๆ

- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขาสูตนิ รี
เวชศาสตร์จะมีบคุ ลิกภาพที่
แสดงถึงลักษณะสงบผ่อนคลาย
ไม่มคี วามขัดแย้งและความคับ
ข้องใจ ทำอะไรตามสบาย
(p <0.05) ซึง่ แตกต่างจากนิสติ ที่
เลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ

- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนในสาขาจิตเวช
ศาสตร์จะมีบคุ ลิกภาพด้านการ
พึง่ ตนเอง พอใจในตนเอง
ตัดสินใจและปฏิบตั ติ ามแบบ
แผนของตน(p <0.05) ต่างจาก
นิสติ ทีส่ นใจเลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ
- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนเฉพาะทาง
สาขาออร์โธปิดกิ ส์จะมีลกั ษณะ
บุคลิกภาพแบบกล้าแสดงออก
มัน่ ใจในตนเองและเป็นตัวของ
ตัวเองพร้อมกับชอบแข่งขัน
(P <0.01) ต่างจากนิสติ ทีส่ นใจ
เลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ
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ตารางที่ 2. แสดงสรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์
บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและองค์ประกอบบุคลิกภาพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P <0.01, P <0.05 (ต่อ)
สาขาเฉพาะทางการแพทย์

ปัจจัยส่วนบุคคล

7. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
n=5

- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเลือก - ผลการเรียนชัน้ ปรีคลินกิ ใน
เรียนสาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ รายวิชาAlimentary system ดี
(p<0.05) พร้อมกับ
- ผลการเรียนทางคลินกิ และ
การฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของ
ภาควิชาโสต ศอนาสิก ลาริงซ์ดจี ะ
สัมพันธ์กบั การเลือกเรียนใน
สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์
(p <0.01)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเลือก - ผลการเรียนทางคลินกิ และการ
เรียนสาขารังสีวทิ ยา
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของภาควิชา
รังสีวทิ ยาดีจะสัมพันธ์กบั การ
เลือกเรียนต่อสาขารังสีวทิ ยา
(p <0.05)

8. รังสีวทิ ยา
n =10

9. จักษุวทิ ยา
n = 15

- เพศหญิงจะมีความสัมพันธ์กบั
การเลือกเรียนต่อสาขา
จักษุวทิ ยา (p<0.01)

10. วิสญ
ั ญีวทิ ยา
n =5

- มีคา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวต่อเดือนสูง
จะสัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อ
สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
(P <0.05)

11. ตจวิทยา
n=7

- ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเลือก
เรียนเฉพาะทางสาขาตจวิทยา

ปัจจัยด้านการเรียน

ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ

- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนเฉพาะทาง
สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
จะมีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ
ทำตัว ตามสบาย ช่างพูด
จิตใจแจ่มใส ร่าเริง กระตือรือร้น
คล่องแค่ว ว่องไว ตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ
แสดงออก ตรงไป ตรงมา
(p <0.05) ต่างจากนิสติ ทีส่ นใจ
เลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ
- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนเฉพาะทาง
สาขารังสีวทิ ยาจะมีลกั ษณะ
บุคลิกภาพแบบมีความตึงเครียด
และความวิตกกังวลสูงการปรับ
ตัวค่อนข้างยาก (p <0.05)
ซึง่ แตกต่างจากนิสติ ทีส่ นใจเลือก
เรียนสาขาอืน่ ๆ
- ผลการเรียนชัน้ ปรีคลินกิ ใน
- นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนเฉพาะทาง
รายวิชาMusculoskeletal ดี
สาขาจักษุวทิ ยาไม่มลี กั ษณะ
จะสัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อ บุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึง
สาขาจักษุวทิ ยา (p <0.05)
ความแตกต่างจากสาขาอืน่ ๆ
- ผลการเรียนทางคลินกิ และการ - นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนสาขา
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของภาควิชา วิสญ
ั ญีวทิ ยาไม่มลี กั ษณะ
วิสญ
ั ญีวทิ ยาดี
บุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึง
จะสัมพันธ์กบั การเลือกเรียนต่อ ความแตกต่างจากสาขาอืน่ ๆ
สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา (p <0.01)
- ผลการเรียนชัน้ ปรีคลินกิ ใน
-นิสติ ทีเ่ ลือกเรียนเฉพาะทาง
รายวิชาEmbryo and Genetic สาขาตจวิทยามีการแสดงออกถึง
ดีจะสัมพันธ์กบั การเลือกเรียน บุคลิกภาพแบบการแสดงออก
ต่อสาขาตจวิทยา(p <0.01)
ทางอารมณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง
ง่ายไม่มน่ั คง วุฒภิ าวะไม่สมวัย
(p <0.05) ) ซึง่ ต่างจากนิสติ ที่
สนใจเลือกเรียนสาขาอืน่ ๆ
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รูปที่ 1. ภาพโครงสร้างบุคลิกภาพ (profile) แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบบุคลิกภาพของนิสิตแพทย์
ชัน้ ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552

ข้อจำกัดในการทำวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ
นิ ส ิ ต แพทย์ ช ั ้ น ปี ท ี ่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ ลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 ซึ่งไม่ครอบคลุมนิสิต
แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6 ทีอ่ น่ื ๆ ทัว่ ทัง้ ประเทศไทย เนือ่ งจากความ
จำกัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยในการเลือกเรียน
แต่ละสาขา ทำให้ผู้วิจัยเองตระหนักและพยายามที่จะใช้
หลักการทางสถิตมิ าใช้เพือ่ ให้เกิดความผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตามในบางสาขาที่มีจำนวนคนเลือกเรียนจำนวน
น้อย ๆ สำหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัย
โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้แบบ
สอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามปลาย
เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้มากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้ได้ขอ้ มูล
ที ่ ส มบู ร ณ์ ม ากขึ ้ น และทำให้ ผ ลการศึ ก ษาวิ จ ั ย ได้ ร ั บ
ประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ

เฉพาะของนิสติ ด้วย รวมถึงควรมีการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
นิ ส ิ ต แพทย์ ช ั ้ น ปี ท ี ่ 6 ทั ่ ว ทั ้ ง โรงเรี ย นแพทย์ ท ั ้ ง หมดใน
ประเทศไทย เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูท้ ใ่ี หม่ ๆ และหลากหลาย
ยิ่งขึ้นในเรื่องขององค์ประกอบทางบุคลิกภาพกับความ
สนใจเลือกเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง อนึ่งผู้วิจัยได้
ตระหนักดีกว่า เนื่องจากข้อจำกัดของกลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมศึกษาวิจัยมีค่อนข้างน้อยและจำกัดผลการวิจัยที่ได้
จึ ง พยายามใช้ ส ถิ ต ิ ท ี ่ เ หมาะสมเข้ า มาช่ ว ยเพื ่ อ ให้ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และในการวิจัย
ครั้งนี้ลักษณะทางบุคลิกภาพและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นัน้ เป็นเพียงการศึกษาเรือ่ งของการเรียนและความสนใจใน
สาขาเฉพาะทางการแพทย์เท่านัน้ ไม่ได้บง่ ถึงลักณะเฉพาะ
เฉพาะทางแต่อย่างใด หรือบุคลิกภาพของเฉพาะทางแต่
อย่างใด เพราเป็นในเรื่องของความสนใจของนิสิตแพทย์
และบุคลิกภาพของนิสิตแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้การที่นิสิตจะ
เรียนต่อหรือฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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จริง ๆ กนันย่อมจะมีปจั จัยคัดสรรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ เช่น
การคัดเลือกของสถาบันการเรียน ความต้องการของท้อง
ทีห่ รือหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการขาดแคลนของแพทย์
ในสาขานัน้ ๆ ด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จนั ทนี อิทธิพานิชพงศ์
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูล ขอขอบคุณทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้ า รำไพพรรณี แ ละทุ น สนั น สนุ น จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ext. ทรรศนะ อุทยั ธรรมรัตน์
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ช่วยประสานงาน ขอบคุณ
นิสติ แพทย์ชน้ั ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552 ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยจนทำให้การศึกษาวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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