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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ผลของปัจจัยความเครียดด้านการศึกษาต่อความวิริยะอุตสาหะ และ 

2) ความสมัพนัธ์ระหว่างความวริยิะอตุสาหะกบัความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์และผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

วธิกีารศกึษา เป็นการศกึษาเชงิส�ารวจภาคตดัขวางในนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที ่4 และ 6 ปีการศกึษา 2563 

คณะแพทยศาสตร์ 2 แห่งเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความวิริยะ

อตุสาหะ 3) ปัจจยัความเครยีดด้านการศกึษา และ 4) ความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Pearson’s correlation, t-test และสถิติวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นอย่างง่าย (multivariable linear regression analysis)

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 302 ราย เป็นเพศหญิง 166 ราย ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6 จ�านวน 172 ราย

พบว่าปัจจยัความเครียดด้านการศกึษาไม่สามารถท�านายความวริยิะอตุสาหะในนกัศกึษาแพทย์ได้ แต่

พบว่าการตัดสินใจเข้าศึกษาด้วยตนเองสามารถท�านายความวิริยะอุตสาหะได้ และพบว่าความวิริยะ

อุตสาหะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ภาพรวม (r =.142) ด้านย่อย 

accountability (r =.164) และ excellence (r = .175) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r =.179)

สรุป การตัดสินใจเข้าศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการท�านายความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งมีความส�าคัญกับ

ทัง้ความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความวริยิะ

อตุสาหะโดยเฉพาะอย่างยิง่ในนกัศกึษาแพทย์ทีไ่ม่ได้ตดัสนิใจเข้าศกึษาด้วยตนเองจงึมคีวามส�าคญัและ

ควรศึกษาต่อไป
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ABSTRACT

Objective : To study 1) the effects of academic stress on grit and 2) the association 

among grit, medical professionalism and academic achievement

Method: A cross-sectional descriptive survey in the fourth- and sixth-year medical 

students of 2 medical schools was conducted in academic year 2020. The measure-

ments consisted of questionnaire about 1) personal factors, 2) the grit, 3) the aca-

demic stress factors and 4) the medical professionalism. Data were analyzed by de-

scriptive statistics and analytic statistic (Pearson’s chi-square, t-test, and multivariable 

linear regression analysis).

Results : There were 302 participants in this study. One hundred and sixty-six of them 

were female and one hundred and seventy-two were sixth year medical students. 

Academic stress factors were unable to predict grit in medical students. However, the 

self-decide to study could predict their grit. The grit was found positively correlated with 

the medical professionalism (r = .142), subscale of accountability (r = .164), excellence 

(r = .175) and academic achievement (r = .179).

Conclusion : The self-decide to study is an important factor in predicting grit which has 

an emphasis on both the medical professionalism and academic achievement. It is 

important to organize activities to promote grit, especially in medical students who do 

not decide to study on their own.

Keywords : student, medical education, grit, professionalism, academic achievement
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บทน�า
ในต่างประเทศได้มกีารศกึษาปัจจัยท่ีสมัพนัธ์กบั

การส�าเร็จในการเรียนแพทย์ โดยพบว่าคะแนนในการ

ทดสอบการรับสมัครวิทยาลัยการแพทย์ (Medical 

College Admission Test; MCAT) ซึง่เป็นการสอบโดย

การวัดทักษะการแก้ปัญหาและความรู้ และการสอบ

ใบอนญุาตทางการแพทย์ (The United States Medical 

Licensing Examination; USMLE) สามารถท�านาย

ความส�าเร็จทางวิชาการได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาว่าจะ

เป็นปัจจัยท�านายการประสบความส�าเร็จในการเป็น

แพทย์หรอืไม่1 ซึง่การทีน่กัศกึษาแพทย์จะประสบความ

ส�าเรจ็ในการอาชีพนอกจากจะต้องอาศัยความสามารถ

ทางเชาวน์ปัญญา (cognitive skills) แล้วยังต้องอาศัย

ทักษะที่ไม่ใช้ปัญญา (non-cognitive skills) เช่น ความ

พึงพอใจในงานที่ท�า มีความกระตือรือร้น อดทน และ

หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ2

ปัจจยัหนึง่ทีม่กัพบในคนทีป่ระสบความส�าเรจ็คอื

ความวริยิะอุตสาหะ (grit)3 ซ่ึงหมายถงึการแสดงออกถงึ

ความชื่นชอบ ตั้งใจ ใส่ใจในงานที่ท�าและท�าด้วยความ

วริยิะอตุสาหะ จนประสบความส�าเรจ็ และยงัเป็นทกัษะ

ที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 214 นักศึกษา

แพทย์ที่มีความวิริยะอุตสาหะจะมีแนวโน้มในการ

ท�างานได้ดีขึ้นในโรงเรียนแพทย์1, 3

นอกจากนีอ้กีปัจจยัทีส่�าคญัในการประสบความ

ส�าเร็จในวิชาชีพการแพทย์5คือ ความเป็นมืออาชีพ

ทางการแพทย์ (medical professionalism) ซึง่หมายถึง 

การประพฤติปฏิบัติตนตามวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

น�าความรู ้และประสบการณ์ที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม Bendapudi และคณะ6 ได้ท�าการ

ศึกษาความคาดหวังของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยคาดหวังที่

จะได้ รับการดูแลรักษาจากแพทย์ที่ มีความมั่นใจ 

(confident) มคีวามเหน็อกเหน็ใจ (empathetic) ให้ข้อมลู

ที่อยากทราบ (forthright) มีเมตตา (compassionate) 

รอบคอบ (thorough) เข ้าใจในความเป็นมนุษย์ 

(humane) และเคารพให ้ เกียรติ  (respectful) 

นอกจากนั้นความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ยังส่งผล

ต่อความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมือใน

การรักษา รวมไปถึงช่วยลดการร้องเรียน และลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดการฟ้องร้องคดีอีกด้วย

แม้ความวิริยะอุตสาหะและความเป็นมืออาชีพ

ทางการแพทย์ในนกัศกึษาแพทย์จะมคีวามส�าคญัดังได้

กล่าวมา แต่ยังมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้อง

กับคุณลักษณะดังกล่าวอยู ่น ้อย ปัจจัยทางจิตใจ 

(psychological factors) เป็นปัจจัยท่ีมีการศึกษาว่ามี

ความสัมพันธ์กับความวิริยะอุตสาหะ Von Culin และ

คณะ7 ได้ศึกษาในลูกจ้างจ�านวน 317 รายพบว่าผู้ท่ีมี

ความวิริยะอุตสาหะมักมีคุณลักษณะท่ีจะหาความสุข

ผ ่านการมีส ่วนร ่วมการหาความหมายของชีวิต 

นอกจากนี้ Baumrind8 กล่าวว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่ 

(เช่น การฝึกการควบคมุตนเอง ความผกูพนัทางอารมณ์) 

ก็มีผลกับความวิริยะอุตสาหะเช่นกัน อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาถึงความเครียดในการเรียน 

ซึ่งการเรียนแพทย์เป็นการเรียนท่ีมีความเครียดสูง 

มีเน้ือหามาก ใช้ระยะเวลาในการเรียนนาน มีการสอบ

บ่อย และมีเวลาในการพักผ่อนน้อย ซึ่งความเครียด

เหล่านีม้ักส่งผลทางลบต่อการเรยีนรู ้สขุภาพกายและใจ 

โดยพบว่านักศึกษาแพทย์มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล 

และความเครียดสูงกว่าประชากรท่ัวไป และอาจน�ามา

สู่การพยายามฆ่าตัวตายได้9 จากการศึกษาความเครยีด

ของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4-6 มหาวิทยาลัยมหิดล

พบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 

เช ่น การเป ็นผู ้ที่ปรับตัวยาก ใจร ้อน โกรธง ่าย 

ช่างวิตกกงัวล เอาจรงิเอาจงั ต้องการความสมบรูณ์แบบ10 

ซึ่งเป็นลักษณะที่ขัดแย้งกับการเป็นผู ้มีความวิริยะ

อุตสาหะและการมีความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์

ดงันัน้ความวริยิะอตุสาหะจึงมคีวามส�าคญัดงัได้

กล่าวมาและควรทีจ่ะทราบถงึปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

ความวิริยะอุตสาหะ จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้โดย
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มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของปัจจัยความเครียด
ด้านศึกษาต่อความวิริยะอุตสาหะในนักศึกษาแพทย์ 
และ 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความวิริยะอตุสาหะ
กบัความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์และการผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบพรรณนาเชิงส�ารวจภาค

ตดัขวาง (cross-sectional descriptive survey design) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 ปีการศึกษา 

2563 คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื่องจากเพื่อให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(national license) ในขั้นที่ 1 และ 2 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของ Coronavirus disease 
(COVID-19) จึงท�าให้มีการเลื่อนการสอบประเมิน
ดงักล่าวไป ผูว้จิยัจงึปรับผลสมัฤทธิท์างการศกึษามาใช้
เป็นเกรดเฉลี่ยสะสม (grade point average; GPA) 
เพื่อทดแทนผลจากการสอบดังกล่าว โดยมีเกณฑ์
การคดัเข้าดงันี ้1) นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที ่4 และ 6 ปีการ
ศึกษา 2563 และ 2) มีความสามารถในการอ่านและ
ตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง และไม่มีเกณฑ์
การคัดออก จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการค�านวณโดย

สูตรการค�านวณของทาโร่ ยามาเน่ คือ

เมื่อ n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีผู่ว้จิยัใช้ในการ

ศึกษา

 N = จ�านวนนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที ่4 และ 6 

ในโรงเรียนแพทย์ 2 แห่ง (525 คน)

 e = ค่าความเคลื่อนที่จะยอมรับได้ ก�าหนด

ที่ 0.05

จากสูตรจึงต ้องการจ�านวนกลุ ่มตัวอย ่าง

อย่างน้อย 227 ราย การศึกษาได้ผ่านการพิจารณา

จรยิธรรมจาก คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัย

มหิดล เลขท่ีโครงการ ID 1245 และคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล 

เลขท่ีโครงการ 006/63 ผู้วจัิยเกบ็ข้อมลูโดยแบบประเมนิ

ออนไลน์ หลังจากชี้แจงรายละเอียดการวิจัย โดยเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1.  แบบสอบถามปัจจยัส่วนบคุคลประกอบด้วย 

คณะท่ีศึกษา เพศ ช้ันปีท่ีก�าลังศึกษา โรงเรียนท่ีส�าเร็จ

การศกึษา (ผูว้จิยัท�าการแบ่งกลุม่เป็น 1) โรงเรยีนสงักดั

รัฐบาล และ 2) โรงเรียนสังกัดเอกชน/นานาชาติ/

มหาวิทยาลัย) ระบบการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ผู้วิจัยท�าการแบ่งกลุ่มเป็น 1) ภาคภาษาไทย 

และ 2) ภาคภาษาองักฤษหรอืสองภาษา) ระบบการเข้า

ศกึษาต่อคณะแพทยศาสตร์ (ผู้วจิยัท�าการแบ่งกลุม่เป็น 

1) รับปกติ และ 2) รับโดยวิธีพิเศษ เช่น โควตา หรือ 

แฟ้มสะสมงาน) รายได้เฉลีย่ของครอบครวัเฉลีย่ต่อเดือน 

เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) และเหตผุลในการตดัสนิใจเรยีน

แพทย์ (ผู้วิจัยท�าการแบ่งกลุ่มเป็น 1) ตัดสินใจด้วย

ตนเองและ 2) ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง)

2.  แบบสอบถามความวริยิะอตุสาหะใช้แบบวดั

ความวิริยะอุตสาหะซึ่งพัฒนาโดย Jongjumruspun11 

ตามแนวคดิของ Duckworth และคณะ3 มคี�าถาม 12 ข้อ 

ประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ ความหลงใหลหรือความ

วิริยะอุตสาหะด้านความคิด (passion) (6 ข้อ) ซึ่งเป็น

ข้อค�าถามทางลบท้ังส้ิน (เช่น “คุณมักจะก�าหนด

เป้าหมายไว้ก่อน แต่พอจะท�าจรงิกลับมุง่ไปท�าเป้าหมาย

อื่นแทน” หรือ “ยากที่คุณจะจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องใช้

เวลาหลายๆ เดือนกว่าจะท�าส�าเร็จ”) โดยแต่ละข้อมี 

5 ตัวเลือกได้แก่ ไม่ตรงกับฉันอย่างยิ่ง (5 คะแนน), 

ไม่ตรงกับฉันเล็กน้อย (4 คะแนน), ตรงและไม่ตรงพอๆ 
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กนั (3 คะแนน), ตรงกบัฉนัเล็กน้อย (2 คะแนน) และตรง

กับฉันอย่างยิ่ง (1 คะแนน) และความอุตสาหะ หรือ

ความวิริยะอุตสาหะด้านพฤติกรรม (perseverance) 

(6 ข้อ) เป็นค�าถามทางบวกทั้งสิ้น (เช่น “เม่ือคุณเร่ิม

งานอะไรไป คุณก็มักจะท�างานนั้นให้ส�าเร็จ” หรือ 

“ความผิดพลาดล้มเหลวไม่ท�าให้คุณหมดก�าลังใจ”) 

แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกได้แก่ ไม่ตรงกับฉันอย่างย่ิง 

(1 คะแนน), ไม่ตรงกบัฉนัเลก็น้อย (2 คะแนน), ตรงและ

ไม่ตรงพอๆ กัน (3 คะแนน), ตรงกับฉันเล็กน้อย 

(4 คะแนน) และตรงกับฉันอย่างย่ิง (5 คะแนน) โดย

คะแนนที่มากบ่งถึงการมีความวิริยะอุตสาหะมาก 

แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 

(Cronbach’s alpha = 0.72)

3.  แบบสอบถามปัจจัยความเครียดด้านการ

ศึกษา ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามสถานการณ์ท่ี

ก่อให้เกดิความเครยีด10 โดยจากการทบทวนวรรณกรรม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเครียดด้านการศึกษาและ

การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจึงเพิ่มสถานการณ์

ความเครียดจากแบบสอบถามต้นฉบับจากจ�านวน 

10 ข้อ เป็น 18 ข้อ และแบ่งความเครียดแต่ละด้านออก

มาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ภาระ

การเรียน การท�างาน และเวลากับกิจกรรมอื่นๆ (6 ข้อ) 

(เช่น “ความถี่ของการสอบบ่อยคร้ัง” หรือ “ท่านได้รับ

มอบหมายงานมากเกินไป”) 2) การเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงาน (6 ข้อ) (เช่น “อาจารย์ดุว่า ต�าหนิท่าน 

บ่อยๆ” หรอื “ท่านมคีวามขดัแย้งระหว่างเพือ่นและท่าน

ในการเรยีนและการปฏบิตังิาน”) และ 3) บรรยากาศการ

เรียน การปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม (6 ข้อ) (เช่น 

“สิ่งอ�านวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียน ห้องเรียนไม่

เอือ้อ�านวย” หรอื “เพื่อนร่วมกลุม่ขาดความมีน�้าใจ ช่วย

เหลือกันในด้านการเรียน”) แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกได้แก่ 

น้อยที่สุด (1 คะแนน), น้อย (2 คะแนน), ปานกลาง 

(3 คะแนน), มาก (4 คะแนน) และมากทีส่ดุ (5 คะแนน) 

ซึ่งแบบสอบถามมีความสอดคล้องภายในอยู่ในเกณฑ์

ดีมาก (Cronbach’s alpha = 0.83) มีเกณฑ์การแปล

ผลโดยคะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึงก่อให้เกิด

ความเครยีดในระดบัความสงูมากทีส่ดุ 3.50-4.49 หมาย

ถึงก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูงมาก 2.50-3.49 

หมายถึงก่อให้เกิดความเครียดในระดับปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถงึก่อให้เกดิความเครยีดในระดบัน้อย 

และ 1.00-1.49 หมายถึงก่อให้เกดิความเครยีดในระดบั

น้อยที่สุด10

4. แบบสอบถามความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์ 

ใช้แบบวัดความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ ซึ่งพัฒนา

โดย Sumalrot และคณะ12 มีค�าถาม 32 ข้อ แบ่งเป็น 

6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน (altruism) (6 ข้อ) (เช่น 

“ฉันให้ความส�าคัญกับสัมพันธภาพทางการรักษา

ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์

ส่วนตัวจากความสัมพันธ์น้ัน” หรือ “ฉันเข้าใจในความ

รู้สึกของผู้ป่วย”) 2) การมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 

ผู้ป่วย สังคม และวิชาชีพ (accountability) (5 ข้อ) 

(เช่น “ฉันยึดถือมาตรฐานทางวิชาชีพและตัดสินใจบน

หลักฐานและประสบการณ์ที่น ่าเชื่อถือและเป ็น

วทิยาศาสตร์” หรอื “ฉนัตระหนักถงึข้อจ�ากดัของตนเอง”) 

3) การหมั่นพัฒนาตนอย่างสม�่าเสมอ (excellence) 

(5 ข้อ) (เช่น “ฉันแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา

ตนเองทางด้านวชิาชพี” หรือ “ฉนัค้นคว้าความรูท้ีท่นัสมยั

ในการดูแลผู้ป่วย”) 4) การให้ความส�าคัญต่อบทบาท

ของวิชาชีพ (duty) (5 ข้อ) (เช่น “ฉันปฏิบัติต่อผู้ป่วย

อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมตามมาตรฐานวชิาชพี” หรอื 

“เมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต ฉันสามารถยอมรับความ

เสีย่งทีต้่องเกดิขึน้กบัตนได้”) 5) การมคีวามซือ่สตัย์และ

ยตุธิรรม (honor and Integrity) (5 ข้อ) (เช่น “ฉันรายงาน

ข้อมูลในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ ถูกต้อง และ

ซือ่สตัย์” หรอื “ฉนัไม่ละเมดิจรรยาบรรณทางวชิาชพีและ

ความเชือ่ส่วนบคุคล”) และ 6) การเคารพในสทิธิของผูอ้ืน่ 

(respect to other) (6 ข้อ) (เช่น “ฉันให้อิสระในการ
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ตัดสินใจของผู้ป่วยโดยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ที่ครบถ้วน” หรือ “ฉันไม่ก้าวก่ายบทบาทหน้าที่หรือการ

ตัดสินใจของผู้ร่วมงานคนอ่ืน”)แต่ละข้อมี 6 ตัวเลือก 

ได้แก่ ไม่เห็นด้วยมากที่สุด (1 คะแนน), ไม่เห็นด้วย 

(2 คะแนน), ค่อนข้างไม่เห็นด้วย (3 คะแนน), ค่อนข้าง

เหน็ด้วย (4 คะแนน), เห็นด้วย (5 คะแนน) และเหน็ด้วย

มากที่สุด (6 คะแนน) มีพิสัยคะแนนแบบสอบถาม

ทั้งฉบับระหว่าง 32-192 คะแนน คะแนนที่มาก

แสดงถึงการมีความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์สูง12 

แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับในเกณฑ์ดีมาก 

(Cronbach’s alpha = 0.91)

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป SPSS version 18 

ลขิสทิธิม์หาวทิยาลยัมหดิล สถิตทิีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี้

คือ สถิติเชิงพรรณนาในการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลทั่วไป คะแนน

ความวิริยะอุตสาหะ ความเครียดด้านการศึกษา และ

ความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์ และใช้สถติวิเิคราะห์

ได้แก่ Pearson’s correlation หรอื t-test ในการหาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความวิริยะอุตสาหะขึ้น

กับประเภทของตัวแปร และเนื่องจากผลการศึกษามี

ผลลัพธ์การศึกษามากและอาจเกิดความสัมพันธ์โดย

บังเอิญ (significant by chance) ผู้วิจัยจึงท�าการปรับ

ค่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 

0.01 (p < 0.01) ส�าหรับสถิติ Pearson’s correlation 

การศึกษานี้ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น

อย่างง่าย (multivariable linear regression analysis) 

ในการหาปัจจัยท�านายความวิริยะอุตสาหะ

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปและความเครียดทางการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 302 ราย เป็นนักศึกษา

แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดจี�านวน 

152 ราย (ร้อยละ 50.3) และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ�านวน 166 ราย (ร้อยละ 55.1) ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6 

จ�านวน 172 ราย (ร้อยละ 57.1) ส�าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมปลายจากโรงเรียนสังกัดรัฐบาลจ�านวน 199 ราย 

(ร้อยละ 65.9) และมีระบบภาษาการเรียนในชั้นมัธยม

ปลายเป็นระบบภาษาไทยจ�านวน 261 ราย (ร้อยละ 

86.4) ได้รบัการคดัเลอืกเข้าศกึษาในคณะแพทยศาสตร์

ด้วยวิธีปกติ (กสพท.) จ�านวน 268 ราย (ร้อยละ 88.7) 

ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกว่า 30,000 บาท จ�านวน 280 ราย (ร้อยละ 92.7) 

มีเกรดเฉล่ียมากกว่า 3.25 จ�านวน 190 ราย (ร้อยละ 

62.9) และกลุ ่มตัวอย่าง 250 ราย (ร้อยละ 82.8) 

ตัดสินใจเรียนแพทย์ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาแพทย์

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีมีนักศึกษาที่

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสังกัดเอกชน/

นานาชาต/ิมหาวทิยาลัย และมเีกรดเฉลีย่ตัง้แต่ 3.25 ขึน้

ไปมากกว่านักศึกษาแพทย์คณะแพทย์วชิรพยาบาล

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ (X2= 13.544, p < 0.001 และ 

X2= 7.430, p= .007 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 1)

กลุม่ตวัอย่างมคีวามเครยีดการศกึษาในภาพรวม

อยูใ่นระดบัสงูและรนุแรงจ�านวน 45 ราย (ร้อยละ 14.9) 

โดยมีความเครียดด้านภาระการเรียน การท�างาน และ

เวลากบักจิกรรมอืน่ๆ อยูใ่นระดบัสงู-รนุแรงมากทีส่ดุคอื

จ�านวน 157 ราย (ร้อยละ 52) รองลงมาคอืมีความเครยีด

ด ้านบรรยากาศการเรียน การปฏิ บั ติงาน และ

ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับความเครียดระดับสูง-รุนแรง

จ�านวน 36 ราย (ร้อยละ 11.9) และความเครยีดด้านการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง-รุนแรง

จ�านวน 27 ราย (ร้อยละ 8.9) ตามล�าดับ โดยนักศึกษา

แพทย์วชิรพยาบาลมีความเครียดในด้านย่อยด้านการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานในระดับสูง-รุนแรง

มากกว่านกัศึกษาแพทย์รามาธบิดอีย่างมนัียส�าคญัทาง

สถิติ (X2= 5.083, p= .024) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและความเครียดของนักศึกษาแพทย์

ข้อมูลด้านประชากร และความเครียด

รวม

(n = 302)

จ�านวน (ร้อยละ)

รามาธิบดี

(n =152, 50.3%)

จ�านวน (ร้อยละ)

วชิรพยาบาล

(n = 150, 49.7%)

จ�านวน (ร้อยละ)

X2 p-value

 เพศ
หญิง 166 (55) 83 (54.6) 83 (55.3)

.016 .899
ชาย 136 (45) 69 (45.4) 67 (44.7)

ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา
ปีที่ 4 130 (43) 64 (42.1) 66 (44)

.111 .740
ปีที่ 6 172 (57) 88 (57.9) 84 (56)

โรงเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รัฐบาล 199 (65.9) 85 (55.9) 114 (76)

13.544 .000***
เอกชนหรอืนานาชาตหิรอืสงักดัมหาวิทยาลยั 103 (34.1) 67 (44.1) 36 (24)

ระบบการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาษาไทย 261 (86.4) 128 (84.2) 133 (88.7)

1.278 .258
สองภาษาหรือภาคภาษาอังกฤษ 41 (13.6) 24 (15.8) 17 (11.3)

ระบบการเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
รับปกติ(กสพท.) 268 (88.7) 137 (90.1) 131 (87.3)

.592 .442
รับโดยวิธีพิเศษ ( เช่น โควตา,portfolio) 32 (11.3) 15 (9.9) 19 (12.7)

รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน
< 30,000 บาท 22 (7.3) 10 (6.6) 12 (8%)

.226 .635
≥ 30,000 บาท 280 (92.7) 142 (93.4) 138 (92)

GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม)
< 3.25 112 (37.1) 45 (29.6) 67 (44.7)

7.430 .007**
≥ 3.25 190 (62.9) 107 (70.4) 83 (55.3)

การตัดสินใจเรียนแพทย์

ตัดสินใจด้วยตนเอง 250 (82.8%) 126 (82.9) 124 (82.7)
.003 .958

ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง 52 (17.2) 26 (17.1) 26 (17.3)
ความเครียดด้านการศึกษาในภาพรวม

น้อย-ปานกลาง 257 (85.1) 132 (86.8) 125 (83.3)
.733 .392

สูง-รุนแรง 45 (14.9) 20 (13.2) 25 (16.7)
ภาระการเรียน การท�างาน และเวลากับกิจกรรมอื่นๆ

น้อย-ปานกลาง 145 (48) 71 (46.7) 74 (49.3)
.208 .648

สูง-รุนแรง 157 (52) 81 (53.3) 76 (50.7)
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

น้อย-ปานกลาง 275 (91.1) 144 (94.7) 131 (87.3)
5.083 .024*

สูง-รุนแรง 27 (8.9) 8 (5.3) 19 (12.7)
บรรยากาศการเรียน การปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

น้อย-ปานกลาง 266 (88.1) 134 (88.2) 132 (88)
.002 .966

สูง-รุนแรง 36 (11.9) 18 (11.8) 18 (12)

* = p< 0.05, ** = p < 0.01 และ *** = p < 0.001 
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ความวิริยะอุตสาหะในนักศึกษาแพทย์และ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความวิริยะอุตสาหะใน 

แต่ละปัจจัยพื้นฐาน

ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมคีะแนนเฉลีย่ grit รวมเท่ากบั 

3.33 (S.D. = .41, min-max = 2.08-4.83) โดยมีคะแนน

เฉลี่ยของด้านย่อย passion เท่ากับ 3.28 (S.D. = .74, 

min-max = 1.50-5.00) และด้าน perseverance 

มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 (S.D. = .66, min-max 

= 1.50-5.00) (ตารางที่  2) โดยพบว่าผู ้ที่ศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ที่ได้เกรด

เฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.25 และผู้ท่ีตัดสินใจ

เรยีนแพทย์ด้วยตนเองจะมคีะแนนเฉลีย่ grit ในภาพรวม

สูงกว่าผู้ที่ศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผู้ที่ได้

เกรดเฉล่ียสะสมน้อยกว่า 3.25 และผู้ท่ีไม่ได้ตัดสินใจ

เรียนแพทย์ด้วยตนเองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 

2.340, p =.02; t = -3.143, p = .002 และ t = 2.267, 

p =.024 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 2) เช่นเดียวกับด้านย่อย

ด้าน perseverance พบว่าผู้ท่ีเกรดเฉล่ียสะสมมากกว่า

หรือเท่ากบั 3.25 และผูท้ีต่ดัสนิใจเรยีนแพทย์ด้วยตนเอง

จะมีคะแนนเฉล่ียด้าน perseverance สูงกว่าผู้ท่ีเกรด

เฉลีย่สะสมน้อยกว่า 3.25 และไม่ได้ตดัสนิใจเรยีนแพทย์

ด้วยตนเองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = -3.699, 

p < 0.001 และ t = 4.497, p < 0.001 ตามล�าดับ) แต่

ไม่พบว่ามคีวามต่างของค่าเฉลีย่ด้าน passion กบัปัจจยั

ใดๆ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความวิริยะอุตสาหะในแต่ละปัจจัยพื้นฐาน

ตัวแปร mean grit 

(SD)

t p mean passion 

(SD)

t p mean perseverance 

(SD)

t p

รวมความวิริยะอุตสาหะ 3.33 (0.41) 3.28 (0.74) 3.37 (0.66)

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 3.38 (0.43)
2.340 .020*

3.34 (0.75)
1.399 .182

3.42 (0.64)
1.375 .170

วชิรพยาบาล 3.27 (0.38) 3.22 (0.73) 3.32 (0.66)

เพศ หญิง 3.34 (0.41)
.759 .449

3.30 (0.76)
.539 .590

3.38 (0.62)
.331 .741

ชาย 3.31 (0.41) 3.26 (0.72) 3.36 (0.69)

ชั้นปี ปี 4 3.32 (0.37)
-.434 .664

3.27(0.69)
-.280 .780

3.37 (0.63)
-.228 .819

ปี 6 3.33 (0.43) 3.30 (0.78) 3.40 (0.70)

สังกัดโรงเรียนชั้น ม.ปลาย รัฐบาล 3.32 (0.40)

-.043 .965

3.27 (0.75)

-.344 .731

3.38 (0.61)

.321 .748เอกชน/นานาชาติ/ 

สังกัดมหาวิทยาลัย
3.33 (0.42)

3.31 (0.73) 3.35 (0.72)

ระบบการเรียนชั้นม.ปลาย ภาษาไทย 3.33 (0.41)
-.257 .797

3.29 (0.75)
.383 .702

3.36 (0.66)
-.758 .449

สองภาษา/ภาษาอังกฤษ 3.35 (0.40) 3.24 (0.74) 3.44 (0.64)

ระบบการรับเข้า

คณะแพทยศาสตร์

รับปกติ
3.33 (0.40) .364 .716

3.33 (0.71)

1.441 .158

3.35 (0.63)

-.511 .132
รับโดยวิธีพิเศษ 3.30 (0.50) 3.07 (0.91) 3.53 (0.80)

รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ

เดือน

< 30,000 บาท
3.38 (0.41)

.625 .532

3.31 (0.75)

.165 .869

3.45 (0.57)

.591 .555

≥30,000 บาท 3.32 (0.41) 3.28 (0.74) 3.36 (0.65)

GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม) < 3.25 3.23 (0.39)
-3.143 .002**

3.27 (0.74)
-.206 .837

3.19 (0.68)
-3.6990.000***

≥ 3.25 3.38 (0.40) 3.29 (0.74) 3.47 (0.60)

การตัดสินใจเรียนแพทย์ ตัดสินใจด้วยตนเอง 3.35 (0.39)
2.267 .024*

3.25 ( 0.74)
-1.369 .172

3.45 (0.61)
4.497 0.000***

ไม่ได้ตดัสนิใจด้วยตนเอง 3.21 (0.45) 3.41 ( 0.72) 3.01 (0.70)

 * = p <0.05, ** = p < 0.01 และ *** = p < 0.001
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ผลของปัจจัยความเครียดด้านการศึกษาต่อ

ความวิริยะอุตสาหะ

จากตารางที่ 3 พบว่ามีเพียงปัจจัยความเครียด

ด้านการเรียนการสอนและปฏิบัติงานสามารถท�านาย

ความวิริยะอุตสาหะด้านย่อย perseveranceได้อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ( (95%CI) = -.158 (-.308--.008), 

p = .039) แต่ไม่พบว่าความเครียดด้านการศึกษาใน

ด้านย่อยอืน่ๆ สามารถท�านายความวริยิะอตุสาหะทัง้ใน

ภาพรวมและด้านย่อยอืน่ๆ ได้ นอกจากน้ีพบว่าผูท้ีเ่รยีน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ท่ี

ตัดสินใจเรียนแพทย์ด้วยตนเองเป็นปัจจัยท�านายการมี 

grit ในภาพรวมสูงกว่าผู้ท่ีเรียนคณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาลและผู้ที่ไม่ได้ตัดสินใจเรียนแพทย์ด้วย

ตนเองได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ( (95%CI) = -.101 

(-.198--.004), p =.041 และ (95%CI) =.133 

(.009 -.257), p =.036 ตามล�าดับ) นอกจากนี้ผู ้ที่

ตัดสินใจเรียนแพทย์ด้วยตนเองยังสามารถท�านายด้าน

ย่อยของ grit ด้าน perseverance ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติเช่นกัน ( (95%CI) = .397 (.205 -.589), p < 

0.001 ตามล�าดับ) แต่ไม่พบว่ามีปัจจัยใดสามารถ

ท�านายด้านย่อยของ grit ด้าน passion ได้ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลของปัจจัยความเครียดด้านการศึกษาต่อความวิริยะอุตสาหะ

Predictors
grit passion perseverance 

(95% CI) p-value (95% CI) p-value (95% CI) p-value

(Constant) 3.333 (2.682 - 3.983) .000*** 3.173 (1.989 - 4.358) .000*** 3.492 (2.488-4.497) .000***

Stress on academic task/free time .010 (-.080 - .101) .821 .114 (-.050 - .279) .173 -.093 (-.233 - .046) .189

Stress on working/studying -.046 (-.143 - .052) .357 .067 (-.110 - .244) .458 -.158 (-.308 - -.008) .039*

Stress on academic support/rules .051 (-.038 - .141) .260 .100 (-.064 - .263) .231 -.003 (-.135 - .141) .965

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลa -.101 (-.198 - -.004) .041* -.118 (-.294 - .058) .189 -.084 (-.233 - .066) .270

เพศชายb -.045 (-.140 - .051) .357 -.035 (-.209 - .138) .690 -.054 (-.201 - .093) .471

ชั้นปีที่ 4c .008 (-.039 - .056) .729 .002 (-.085 - .089) .961 .015 (-.059 - .088) .696

จบจากโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย

หรือเอกชนd

-.028 (-.131 - .074) .588 .033 (-.154 - .220) .727 -.090  (-.248 - .069) .266

จบจากโรงเรยีนท่ีมีการสอนภาษาไทยe .051 (-.093 - .195) .487 .014 (-.248 - .276) .915 .087  (-.135 - .309) .439

รับเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์

โดยระบบพิเศษf

-.031 (-.180 - .117) .677 -.229 (-.499 - .041) .097 .166 (-.0693- .395) .155

รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน  

≥ 30,000 บาทg

-.062 (-.241 - .118) .498 -.049 (-.376 - .278) .768 -.075 (-.352 -.202) .596

ตัดสินใจเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ด้วยตนเองh

.133 (.009 -.257) .036* -.131 (- .357-.095) .256 .397 (.205 -.589) .000***

a = อ้างอิงกับผู้ที่ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , b = อ้างอิงกับเพศหญิง, c = อ้างอิงกับผู้ที่ศึกษาชั้นปีที่ 6, d  = อ้างอิงกับ

ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนรัฐบาล, e = อ้างอิงกับผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีการสองภาษาหรือภาษาอังกฤษ, f = อ้างอิงกับ

ผู้ที่ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โดยระบบปกติ, g = อ้างอิงกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว < 30,000 บาทต่อเดือน, h = อ้างอิงกับผู้ที่ไม่ได้

ตัดสินใจเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วยตนเอง, β = standardized coefficients * = p <0.05, ** = p < 0.01 และ *** = p < 0.001
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความวิรยิะอตุสาหะกบั

ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนรวมของความวิริยะ

อตุสาหะมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเป็นมอือาชพี

ทางการแพทย์ในด้านย่อยด้าน accountability และ 

excellence อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r =.164, 

p =.004; r = .175, p =.002 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 4) 

และสัมพันธ ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(r =.179, p =.002)ในขณะที่ไม่พบว่าด้านย่อยของ grit 

ด้าน passion มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ทัง้กบัความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์ในด้านใดๆ และ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ในทางตรงกนัข้ามด้านย่อยของ 

grit ด้าน perseverance มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ทั้งภาพรวมและด้าน

ย่อยทุกด้าน ได ้แก่ altruism, accountabil ity, 

excellence, duty, honour and integrity และ respect 

to other อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r =.289, p < 0.001; 

r =.187, p = .001; r = .206, p < 0.001; r = .313, p < 

0.001; r =.295, p < 0.001; r = .201, p < 0.001 และ 

r =.208, p < 0.001 ตามล�าดับ) รวมไปถึงมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (r =.209, 

p < 0.001) (ตารางที่ 4)

 

ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความวริยิะอตุสาหะ ปัจจยัความเครยีดด้านการศึกษา ความเป็นมอือาชพีทางการ

แพทย์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์

grit passion perseverance academic 

stress

task studying support medprof alt account excel duty honor respect GPA

grit - .651** .505** -.003 .012 -.062 .044 .142 .083 .164* .175* .109 .089 .086 .179*

passion .651** - -.326** .168* .135 .118 .133 -.099 -.074 -.002 -.084 -.140 -.079 -.088 .012

perseverance .505** -.326** - -.195* -.139 -.212** -.097 .289** .187* .206** .313** .295** .201** .208** .209**

academic stress -.003 .168* -.195* - .724** .795** .775** -.189* -.158* -.067 -.077 -.226** -.193* -.174* -.032

task .012 .135 -.139 .724** - .365** .316** -.113 -.102 -.007 -.062 -.182* -.134 -.053 -.010

studying -.062 .118 -.212** .795** .365** - .452** -.214** -.165* -.106 -.109 -.246** -.204** -.192* -.098

support .044 .133 -.097 .775** .316** .452** - -.105 -.095 -.040 -.005 -.092 -.105 -.151* .036

medical prof .142 -.099 .289** -.189* -.113 -.214** -.105 - .802** .780** .773** .850** .826** .804** .065

altruism .083 -.074 .187* -.158* -.102 -.165* -.095 .802** - .580** .482** .629** .596** .511** .040

accountability .164* -.002 .206** -.067 -.007 -.106 -.040 .780** .580** - .543** .573** .548** .602** .075

excellence .175* -.084 .313** -.077 -.062 -.109 -.005 .773** .482** .543** - .688** .524** .543** .097

duty .109 -.140 .295** -.226** -.182* -.246** -.092 .850** .629** .573** .688** - .673** .566** .041

honour/integrity .089 -.079 .201** -.193* -.134 -.204** -.105 .826** .596** .548** .524** .673** - .652** .050

respect to other .086 -.088 .208** -.174* -.053 -.192* -.151* .804** .511** .602** .543** .566** .652** - .021

GPA .179* .012 .209** -.032 -.010 -.098 .036 .065 .040 .075 .097 .041 .050 .021 -

Abbreviation:  task = academic task/ free time (ภาระการเรียน การท�างาน และเวลากับกิจกรรมอื่นๆ), studying = stress on working/studying (การเรียนการสอน

และการปฏิบัติงาน), support = academic support/rules (บรรยากาศการเรียน การปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม), medical prof. = medical professionalism, GPA = 

Grade Point Average,* = p < 0.01 และ ** = p < 0.001
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วิจารณ์
จากผลการศึกษาพบว ่ากลุ ่มตัวอย ่างเป ็น

นักศึกษาแพทย์ทั้ง 2 คณะฯ จ�านวนเท่าๆ กันโดย

นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร ์  โรงพยาบาล

รามาธิบดีส่วนใหญ่จะส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย

จากโรงเรียนในสังกัดเอกชน/นานาชาติ/มหาวิทยาลัย

มากกว่านักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ทั้งนี้

อาจเน่ืองมาจากระบบในการรับนักศึกษาที่ต่างกันโดย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีโควตาการรับนักเรียน

ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมี

แนวโน้มทีจ่ะมเีกรดเฉลีย่สะสมมากกว่าหรอืเท่ากบั 3.25 

มากกว่าทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนและ

เกณฑ์การประเมนิท่ีมคีวามแตกต่างกนัรวมถงึพบว่าผู้ท่ี

ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีค่า

เฉลี่ยความวิริยะอุตสาหะในภาพรวมสูงกว่าผู้ท่ีศึกษา

คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาลทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูท้ี่

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมักมี

สถติคิะแนนการสอบคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลยัตามระบบ 

Thai University Central Admission System (TCAS) 

สูงกว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล13 หรืออาจเกิด

จากระบบการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างกนัทัง้น้ีสาเหตคุวร

ต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิต่อไป แม้ว่าท้ังนกัศึกษาจากท้ัง 

2 คณะจะไม่มีความแตกต่างในเรื่องความเครียดด้าน

การศึกษาในภาพรวม แต ่พบว ่า นักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมีแนวโน้มจะมีความเครียด

ในด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสูงกว่า

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผลของปัจจัยความเครียดด้านการศึกษาต่อ

ความวิริยะอุตสาหะ

การศึกษาพบว่าผู้ที่ศึกษาในคณะแพทยศาสตร

วชิรพยาบาลมีแนวโน้มที่จะมีความเครียดในการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานสูงกว่าคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดีนอกจากน้ีพบว่าความเครยีดด้าน

การเรียนการสอนและปฏิบัติงานนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความวิริยะอุตสาหะในด้านย่อย perseverance 

ทีล่ดลง สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Lee ทีพ่บความ

สัมพันธ์ทางลบระหว่างความเครียดกับความวิริยะ

อุตสาหะในด้านย่อย perserverance14 ความเครียด

ด้านการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในแบบสอบถาม

รวมถึง การถูกดุว่าต�าหนิ มีรูปแบบการสอนไม่น่าสนใจ

การต้องเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่สนใจ การไม่ได้รับ

การยอมรบัฟังความคดิเหน็ มคีวามขดัแย้งระหว่างเพ่ือน

ในการเรยีนและปฏบิตังิาน และมบีรรยากาศการเรยีนที่

แข่งขันกัน ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นส่วนที่การจัดการ

ศกึษาควรให้ความส�าคัญเพือ่ลดปัญหาดังกล่าว และส่ง

เสรมิความวริยิะอตุสาหะในผูเ้รยีนให้คงอยู ่ซึง่การยงัคง

ความวิริยะอุตสาหะนี้จะส่งผลป้องกันภาวะหมดไฟ 

(burnout) ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเรียนและการ

ปฏบิตังิานในวชิาชพีต่อไป15 ในขณะทีค่วามเครยีดด้าน

การศึกษาในด้านอ่ืนๆ ไม่สามารถท�านายความวิริยะ

อุตสาหะได้ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผู้ที่เข้าศึกษาสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

มักเป็นกลุ่มที่มีความวิริยะอุตสาหะเฉลี่ยมากกว่าผู้ที่

ศึกษาในสาขาอื่นๆ เช่น สาขามนุษยศาสตร์ และ

สงัคมศาสตร์16สอดคล้องกบัผลการสอบเข้าศกึษาคณะ

แพทยศาสตร์ที่มักมีคะแนนสอบเข้าเฉลี่ยที่สูงกว่า

หลายๆ สาขาวิชา13 ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าศึกษาผู้เรียนต้อง

มีความขยัน อดทน และมีความวิริยะอุตสาหะมาก เพื่อ

จดัการความเครยีดจากการสอบเข้าศกึษาและการเรยีน

ได้ โดยจากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าเด็กท่ีมคีวามวริยิะ

อุตสาหะจะสามารถจัดการความเครียดได้ดี มีกรอบ

ความคิดแบบเตบิโต ซึง่เป็นปัจจยัป้องกนัความเครยีดที่

ส�าคัญ17 นอกจากน้ีบคุคลท่ีมคีวามวริยิะอตุสาหะแม้จะ

พบว่ามีความเครียด แต่บุคคลน้ันก็มักจะรับรู้ว่าตนเอง

มีความหวัง11 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cross18 
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ที่พบว่าผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะจะมีค่าเฉลี่ยชั่วโมงใน

การเรียนต่อสัปดาห์สูง แสดงถึงการมีความอดทน

พยายามไม่ย่อท้อต่อการเรียน นอกจากนี้การศึกษานี้

ประชากรเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และ 6 ซึ่งอาจมีการ

ปรับตัวต่อความเครียดในการศึกษาด้านต่างๆ มาได้

ดีแล้วในการเรียนก่อนหน้า

แม้ว่าความเครียดด้านการศึกษาไม่สามารถ

ท�านายความวิริยะอุตสาหะในภาพรวม ดังได้กล่าวมา 

แต่พบว่าความเครยีดด้านการศกึษามคีวามสัมพนัธ์ทาง

บวกกับด้านย่อยของ grit ด้าน passion (ตารางที่ 4) ซึ่ง

หมายถงึผูท้ีม่คีวามเครยีดสงูจะม ีpassion สงูเช่นกนั ซ่ึง

ในความหมายที่แท้จริงของ passion นั้นจะหมายถึง 

การมีแรงจูงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งทางอารมณ์ ความคิด 

และพฤติกรรม เช่น มีความรักในงานของตัวเอง19 มี

ความคดิเชงิบวกกบังาน20 มคีวามกระตอืรอืร้นและขยนั

ขนัแขง็ ไม่ย่อท้อ21 ซึง่แตกต่างจากความหมายของความ

หลงใหลซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของความวิริยะ

อุตสาหะที่จะกล่าวถึงความหลงใหลว่าเป็นความวิริยะ

อุตสาหะในด้านความคิดและพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

ซึ่งอาจไม่ได้มีความหมายเดียวกับความหลงใหลที่มัก

ถูกกล่าวถึงในการศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้ความหลงใหล

นั้นอาจเป ็นของความหลงใหลแบบหมกมุ ่นซึ่ ง 

Vallerand และคณะ22 ได้กล่าวถึงรูปแบบของความ

หลงใหลแบ่งเป็น 2 แบบ (the dualistic model of 

passion) ได้แก่ ความหลงใหลแบบหมกมุน่ (obsessive 

passion) เป็นความหลงใหลที่เกิดจากการพยายาม

ที่จะผสานตัวตนกับสิ่งที่ท�าหรือบังคับตนเองให้ท�า 

(controlled internalization) ทัง้นีเ้พราะมแีรงกดดนัจาก

สังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับ หรือท�าเพราะเป็นกิจกรรม

ที่ตื่นเต้นเพียงเท่านั้นไม่ได้เกิดจากความรัก และรู้สึกว่า

งานนั้นเป็นตัวตนของเขา ซึ่ง Vallerand พบว่าผู้ที่มี

ความหลงใหลแบบหมกมุ่นน้ีจะมีโอกาสเกิดผลทางลบ

ได้ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่มีความหลงใหลแบบกลมกลืน 

(harmonious passion) ซึง่เกิดจากผู้ท่ีมทัีศนคติท่ีมองว่า

กิจกรรมน้ันมีความส�าคัญกับตัวเขาสามารถเป็นตัวของ

ตัวเองขณะท�ากิจกรรมดังกล่าว และมีอิสระในการเลือก

ท�า (autonomous internalization) ผู้ที่มีความหลงใหล

เช่นนี้มักจะมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และอดทน

พยายามเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษานี้ที่พบว่ามีนักศึกษาแพทย์ร้อยละ 17.2 ไม่ได้

ตัดสินใจเรียนแพทย์ด้วยตนเอง ซึ่งการตัดสินใจเลือก

ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ด้วยตนเองก็พบว่าเป็นปัจจยั

ท่ีสามารถท�านายความวิริยะอุตสาหะในภาพรวมและ

ด้านย่อย perseverance ได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

Hernández และคณะ23 ท่ีพบว่าความอุตสาหะเป็นตัว

ก�าหนดแรงจูงใจในผู้เรียน และการประสบความส�าเร็จ

ในการเรียน หากผู้เรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเองจะส่งผล

ท�าให้ผู้เรียนมีความพยายาม มีสุขภาวะทางจิตที่ดี และ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง24 ได้เช่นกันในขณะท่ี

ความเครียดด้านการศึกษาภาพรวม และด้านย่อยด้าน

การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน จะมีความสัมพันธ์

ทางลบกับความอุตสาหะ (perseverance) ซึ่งหมายถึง

ผู้ที่มีความเครียดด้านการเรียนการสอนน้อยจะมีความ

อุตสาหะมาก โดยผู้มีความอุตสาหะจะมีแนวความคิด

แบบเติบโตดังได้กล่าวมาแล้ว17 เป็นปัจจัยป้องกันทั้ง

ความเครียดและปัญหาทางจิตเวชต่างๆ25 จึงท�าให้มี

ความเครียดด้านการศึกษาที่ต�่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างความวิรยิะอตุสาหะกบั

ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

จากผลการวิจัยพบว่า grit ในนักศึกษาแพทย์มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นมืออาชีพทางการ

แพทย์ในด้านย่อยด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

(accountability) และการหมั่นพัฒนาตนเองอย่าง

สม�่าเสมอ (excellence) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อน

หน้าของ Isenberg และคณะ26 ทีพ่บว่านกัศกึษาแพทย์
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ที่มีความวิริยะอุตสาหะจะมีความเห็นอกเห็นใจคนไข้ 

และการเหน็คณุค่าในตนเองมาก และมคีวามโกรธแค้น 

(angry hostility) และความหนุหนัพลนัแล่น (impulsive) 

น้อยกว่าผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะน้อย และพบว่าผู้ท่ีมี

ความวิริยะอุตสาหะจะมีคุณลักษณะของการตั้งมั่นใน

เป้าหมาย (conscientiousness)8 มีความสามารถใน

การควบคุมตนเอง (self-control)27 และมีแรงจูงใจ 

(motivation) ในการท�าสิ่งต่างๆ เช่น แรงจูงใจในการ

เรียน9 ดังน้ันผู้ท่ีมีความวิริยะอุตสาหะจะมีความสนใจ 

หลงใหล สนุกในสิ่งที่ท�า และมีวินัยที่จะฝึกฝนพัฒนา

ตนเองสูเ่ป้าหมาย โดยเชือ่มัน่ว่าสิง่ท่ีท�ามคีวามหมายต่อ

ทั้งผู ้อื่นและตนเอง ท�าให้สามารถฝ่าฟันปัญหาและ

เมื่อล้มเหลวก็สามารถที่จะลุกขึ้นใหม่ได้28 ซ่ึงท�าให้ผู้มี

ความวิริยะอุตสาหะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(accountability) และหมัน่พฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ 

(excellence) ซึง่เป็นคณุลกัษณะหนึง่ของความเป็นมอื

อาชีพทางการแพทย์ 

นอกจากน้ีพบว ่าด ้านย ่อยของ gr i t  ด ้าน 

perseverance มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทั้งคะแนน

รวมความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์และด้านย่อย

ทุกด้าน ซึ่งผู้ที่มี perseverance นี้จะมีกรอบความคิด

แบบเติบโต (growth mindset) มีความคิดที่ยืดหยุ่น 

เปิดกว้างพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเอง

อย่างสม�า่เสมอ17 นอกจากนีท้ัง้การเรยีนแพทย์ และการ

ท�างานในวิชาชีพแพทย์มักเจอปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 

ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความวิริยะอุตสาหะจึงจะฝ่าฟันปัญหา

เหล่านั้นไปได้ และจะน�าไปสู่การมีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการแพทย์ในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องการศึกษาของ 

Jongjumruspun11 ทีพ่บว่าเมือ่นักเรยีนมคีวามพยายาม

ที่จะเรียนให้ได้ผลการเรียนที่ดีนักเรียนผู้นั้นก็จะไม่ยอม

แพ้ ทุ่มเทในการเรียน และมีแนวโน้มที่จะประสบความ

ส�าเรจ็ในด้านการเรยีนเหน็คณุค่าในสิง่ท่ีท�า และมีความ

พึงพอใจในชีวิตในที่สุด

การศกึษาพบว่าความวริยิะอตุสาหะทัง้ในภาพรวม

และด้านย่อยด้านความอุตสาหะ (perseverance) 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cone และ Foster29 

ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะของความวิริยะอุตสาหะจะมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนสงู แม้เป็นผูเ้รยีนทีไ่ม่เก่งแต่หากมี

ความอดทน ไม่ยอมแพ้ และทดแทนความไม่เก่งของตน

ด้วยความขยนั3 เมือ่ถงึเวลาสอบนกัศกึษาทีม่คีวามวริยิะ

อุตสาหะจะใช ้ เวลาอ ่านหนังสือทบทวนบทเรียน

มากขึน้และส่งผลทีด่ต่ีอคะแนน และท�าให้ประสบความ

ส�าเร็จทางการศึกษา30 เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

Feldman และคณะ31 ท่ีพบว่าหากผู้เรียนมีความวิริยะ

อตุสาหะ จะต้ังเป้าหมายท่ีจะต้องการคะแนนสูงและจะ

ท�าได้ดีกว่าผู ้เรียนท่ีไม่ได้ตั้งเป้าหมาย ซึ่งการมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงอาจสะท้อนถึงการประสบ

ความส�าเร็จในวิชาชีพดังการศึกษาท่ีพบว่าผู ้เรียน

สายอาชีพท่ีมี grit ไม่ย่อท้อ ทุ่มเทในการอ่านหนังสือ 

จะประสบความส�าเร็จในการศึกษา จะสามารถท�าสิ่ง

ต่างๆ ให้ส�าเร็จ และมีความพึงพอใจในชีวิตได้32

การศึกษาน้ีมีจุดแข็ง (strengths) คือ 1) มีการ

ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนแพทย์สอง

สถาบัน 2) เป็นการศึกษาคุณลักษณะภายในของ

นักศึกษาแพทย์ (ความวิริยะอุตสาหะ) และความ

สัมพันธ์กับความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ซึ่งมี

ผู้ท�าการศึกษาก่อนหน้าอยู่น้อย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี

ข้อจ�ากดั (limitations) ในการศกึษาและการน�าผลไปใช้

ต่อไปดงันี ้1) เนือ่งจากเป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง

จงึไม่สามารถท่ีจะสรปุทิศทางของความสัมพนัธ์ได้ดังน้ัน

จึงควรมีการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) ใน

การศึกษาถัดไป 2) กลุ่มประชากรในการศึกษาเป็น

นักศึกษาแพทย์ต่างช้ันปีซึ่งมีประสบการณ์ในการเรียน

และการท�างานแตกต่างกนัจงึอาจส่งผลกบัปัจจยัต่างๆ 

ในการศึกษา เช่น ความเครียดในการเรียน ความวิริยะ
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อตุสาหะ และความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์ รวมถงึ

ประชากรในการศกึษาเป็นนกัศกึษาแพทย์จากโรงเรยีน

แพทย์เพยีง 2 แห่งอาจไม่สามารถน�าผลการศกึษาไปใช้

กับนักศึกษาคณะแพทย์ต่างสถาบันและช้ันปีอ่ืนๆ ได้ 

3) ข้อมูลต่างๆ เป็นการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมิน

ตนเอง (self-report) ซึง่อาจมอีคต ิ(bias) เกดิขึน้ การได้

ข้อมลูจากการประเมนิด้วยวธิอีืน่ๆ เช่น การประเมนิโดย

เพื่อนและอาจารย์อาจช่วยให้ผลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ

มากขึ้นได้ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการศึกษานี้ใช้

เกรดเฉลี่ยสะสมในการประเมิน แทนการสอบประเมิน

และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพี

เวชกรรม (national license) ในข้ันที ่1 และ 2 เนือ่งจาก

ข้อจ�ากัดดังได้กล่าวมาจึงอาจไม่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการศกึษาทีแ่ท้จริง และอาจมคีวามแตกต่างระหว่าง

สถาบัน 5) มีปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อทั้งความวิริยะ

อตุสาหะ และความเป็นมอือาชพีทางการแพทย์ ซึง่อาจ

ไม่ได้เก็บรวบรวมในการศึกษานี้ เช่น การเลี้ยงดู การมี

แบบอย่าง (role model) จากกลุ่มเพ่ือน และอาจารย์

การสอดแทรกคณุลักษณะดงักล่าวในการเรียนการสอน 

ดงันัน้จงึควรมกีารเกบ็ปัจจยัอืน่ๆ ให้ครอบคลมุเพิม่เตมิ

ในการศกึษาถดัไป 6) แม้การศกึษานีจ้ะพบปัจจยัต่างๆ 

ทีท่�านายความวริยิะอตุสาหะ และความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความวิริยะอุตสาหะกับความเป็นมืออาชีพทางการ

แพทย์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ค่าการท�านาย

และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีขนาดในระดับที่ไม่มีความ

ส�าคญั (r = .00 ถงึ .30 หรอื .00 ถงึ -.30) หรอืมค่ีอนข้าง

น้อย (r = .30 ถึง .50 หรือ -.30 ถึง -.50)33 ผู้ที่น�าผลการ

ศึกษาไปใช้จึงควรค�านึงถึงข้อจ�ากัดดังกล่าว

สรุป
ความวิริยะอุตสาหะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญกับทั้งความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักศึกษาแพทย์โดยมีปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลต่อความวิริยะอุตสาหะคือความตั้งใจใน

การเข้าศึกษาด้วยตนเอง และสามารถน�าผลการศึกษา

ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ดังนี้

1.  สามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

การพจิารณานักศึกษาแพทย์แรกเข้าโดยการประเมนิท้ัง

ความตั้งใจเข้าศึกษาและความวิริยะอุตสาหะของ

นักศึกษา เพื่อติดตามนักศึกษาที่ไม่มีปัจจัยดังกล่าว 

และให้การช่วยเหลือต่อไป

2.  ข้อมูลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความ

ส�าคัญของการปรับการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 

เพื่อลดความเครียดด้านการศึกษา และการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการความเครียดในนักศึกษา

แพทย์ และส่งเสรมิความวริยิะอตุสาหะให้มากขึน้ ซึง่จะ

เป็นปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ

คณะแพทยศาสตร ์วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการให้ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาและนักศึกษาแพทย์ทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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