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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัเชิงสาเหตขุองความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต:์ บทบาทความเป็นตวัแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ 

ผูว้ิจยั สภุสร อยู่วรรณกลุ 
ปรญิญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย ์ดร. ชยัยทุธ กลีบบวั  

  
การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ระดับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 

บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การสนบัสนนุทางสงัคม และความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์(2) เพื่อวิเคราะหอ์ิทธิพลของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนบัสนนุทางสงัคมที่มีผลต่อความยึด
มั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปร
ส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตช์ั้นปี 3 และ 4 สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน 
จ านวน 373 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหส์ถิติเชิงบรรยาย
และโมเดลสมการเชิงโครงสรา้ง ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี  ้(1) นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกอยู่ในระดบัสงู ส่วนบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์บุคลิกภาพแบบเปิดเผย
ตนเอง และบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณอ์ยู่ในระดบักลาง นกัศึกษามีระดบัความสามารถในการปรบัตวั
ทางอาชีพ การสนับสนุนทางสังคม และความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพอยู่ในระดบัสงู (2) โมเดลเชิงสาเหตุและผล
ของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตม์ีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีค่า Chi-square = 65.23, df = 50, p = 0.07, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00, TLI = 
0.99 โดยตวัแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การสนบัสนนุทางสงัคม และความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาได้รอ้ยละ  66.00 (3) 
บคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณแ์ละบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ โดย
มีความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่านในลักษณะการส่งผ่านแบบสมบูรณ์  ส่วนการ
สนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพ โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวั
แปรส่งผ่านในลกัษณะการส่งผ่านแบบบางส่วน 

 
ค าส าคญั : ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ, บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ, การสนบัสนนุทางสงัคม, ความ
ยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ, นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
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This research aims to study the following: (1) to analyze the level of career adaptability, 

the Five-Factor Model of personality, social support, and career engagement was applied to Thai 
traditional medicine students; and (2) to test the effects of the Five-Factor Model of Personality and 
social support on career engagement with the mediating effect of career adaptability. The data were 
collected by a proportional stratified random sampling from 373 applied Thai traditional medicine 
students, who were in third and fourth year. A questionnaire was used as a tool in this study. The 
descriptive statistics and structural equation modeling (SEM) analyzed the data with the following 
results: (1) the students had an agreeable and conscientious personality at a high level, whereas 
they had a neuroticism, extraversion, and an openness to experience personality at a middle level. 
Moreover, the students had career adaptability, social support, and career engagement at a high 
level; (2) the fit statistics for this analysis, Chi-square = 65.23, df = 50, p = 0.07, RMSEA = 0.03, CFI 
= 1.00, TLI = 0.99, demonstrated a good fit to the data, and this model explained 66% of the career 
engagement variance; and (3) the factor of career adaptability fully mediated the relationship 
between the personality dimension, openness to experience and conscientiousness, and career 
engagement, while partially mediated the relationship between social support and career 
engagement. 

 
Keyword : Career adaptability, Five-Factor Model, Social support, Career engagement, Applied Thai 
traditional medicine students 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากบุคคลส าคญัหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย ์ดร. ชัยยุทธ กลีบบัว อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ อาจารยผ์ูเ้ป็นที่เคารพรกัของผูว้ิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากอาจารยจ์ะมอบวิชาความรูใ้ห้กับผู้วิจัยแล้ว  อาจารยย์ังมอบค าแนะน าและก าลังใจที่ดีตลอดการท า
ปรญิญานิพนธค์รัง้นีเ้สมอมา ผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้และขอขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ์ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อมราพร สรุการ กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์ที่กรุณาสละเวลาอนัมี
ค่าของท่านในการใหค้  าแนะน าและตรวจทานขอ้บกพร่องต่าง ๆ พรอ้มทัง้มอบขอ้สงัเกตและแง่คิดใหม่ ๆ อันเป็น
ประโยชนต์่อการพฒันาปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หม้ีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร. วยัวุฑฒ  ์อยู่ในศิล ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร. อมราพร สุรการ 
และ อาจารย์ ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชนต์่อการปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือวิจยัจนปรญิญานิพนธน์ีส้  าเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี และขอขอบพระคณุ ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. คคันางค ์มณีศรี ที่กรุณาอนญุาตใหน้ ามาตรวดับคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบมาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณอาจารยผ์ูป้ระสานงานทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจัย  และ
ขอบคุณนิสิตนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  ทุก
ค าตอบของนอ้ง ๆ แพทยแ์ผนไทยประยกุตเ์ป็นส่วนส าคญัของความส าเรจ็ในการท าปรญิญานิพนธใ์นครัง้นี  ้

ขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจิตวิทยาประยุกตท์ุกท่านที่มอบความรูอ้นัทรงคุณค่าใหก้ับ
ผูว้ิจยั รวมถึงผูเ้ขียนเอกสาร ต ารา และงานวิจยัทกุฉบบัท่ีผูว้ิจยัไดศ้กึษาและอา้งอิงในปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

ขอขอบพระคุณ  บัณฑิตวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนการน าเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 52 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ณภทัร พานิชการ คณะผูบ้รหิาร และพี่ ๆ นอ้ง ๆ ภทัรภาสคลินิกการแพทย์
แผนไทยประยกุตท์กุท่าน ที่มอบก าลงัใจ ใหค้  าปรกึษา และใหก้ารสนบัสนนุแก่ผูว้ิจยัในทกุ ๆ ดา้น 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ จิตวิทยาประยุกต ์รุ่นที่ 4 ทุกคนที่มีความรกัใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือกัน รบัฟัง
ปัญหา และใหก้ าลงัใจกนัมาโดยตลอดตัง้แต่เริ่มเรียนวนัแรกจนกระทั่งงานวิจยัครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี 

สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคุณแม่กัลยา อยู่วรรณกุล คุณนา้ล่ีจู แซ่อึง้ และสมาชิกในครอบครวัทุก
ท่านที่มอบความรกัความห่วงใยใหก้ับผูว้ิจยัเสมอมา ความรกัอนัยิ่งใหญ่นีเ้ป็นแรงผลกัดนัส าคญัที่ท  าใหป้ริญญา
นิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงดว้ยดี อนัคุณค่าและคุณประโยชนท์ัง้หลายจากปริญญานิพนธฉ์บับนี ้ ผูว้ิจยัขอมอบเป็น
เครื่องบูชาคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา อบรมสั่งสอน ท าใหผู้ว้ิจัยเป็นผูท้ี่มีความรู ้
ความสามารถตราบเท่าทกุวนันี ้

  
  

สภุสร  อยู่วรรณกลุ 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ค าถามงานวิจยั .................................................................................................................. 6 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ................................................................................................. 7 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 7 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 8 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา ..................................................................................................... 8 

ขอบเขตดา้นประชากรและตวัอย่างวิจยั ........................................................................ 9 

ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั ...................................................................................................... 10 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................. 11 

นิยามเชิงปฏิบติัการ ......................................................................................................... 11 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง .................................................................................. 15 

ตอนที่ 1 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ................................. 15 

ตอนที่ 2 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ................................... 31 

ตอนที่ 3 ผลของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ...................................................... 46 

        



  ซ 

ตอนที่ 4 การพฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั ...................................................................... 50 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 54 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ................................................................ 54 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ................................................................................................... 56 

การพฒันาและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือในการวิจยั ....................................................... 61 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ...................................................................................................... 69 

การพิทกัษส์ิทธิ์กลุม่ตวัอย่าง ............................................................................................. 70 

การวิเคราะหข์อ้มลู ........................................................................................................... 70 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ............................................................................................... 72 

อกัษรย่อแทนตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดล ....................................................... 73 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง ....................................................... 74 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา .................................. 76 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนบัสนนุทางสงัคมที่
มีผลต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมี
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน ............................................. 80 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ............................................................. 87 

สรุปผลการวิจยั ................................................................................................................ 89 

อภิปรายผลการวิจยั ......................................................................................................... 91 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยั .................................................................................................... 96 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้....................................................................... 96 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ............................................................................... 97 

บรรณานุกรม ....................................................................................................................... 99 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 114 



  ฌ 

ภาคผนวก ก ใบรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรม ส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนษุย์
 ......................................................................................................................................... 115 

ภาคผนวก ข รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั ..................................................... 117 

ภาคผนวก ค เครื่องมือวิจยั ................................................................................................. 122 

ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม M plus ..................................................... 127 

ประวติัผูเ้ขียน ..................................................................................................................... 149 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 สรุปความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบและโครงสรา้งพืน้ฐานของทฤษฎีการประกอบสรา้ง
อาชีพ .................................................................................................................................. 23 

ตาราง 2 งานวิจยัที่เก่ียวของกบัตัวแปรปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวั ................................... 31 

ตาราง 3 สรุปองคป์ระกอบย่อยของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบในแต่ละดา้น ............................ 38 

ตาราง 4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรปัจจยับรบิทแวดลอ้ม ................................................... 41 

ตาราง 5 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามมหาวิทยาลยั ...................................... 55 

ตาราง 6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ..................... 56 

ตาราง 7 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ...................................... 58 

ตาราง 8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม ........................................... 59 

ตาราง 9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ ...................................... 60 

ตาราง 10 โครงสรา้งเนือ้หาแบบสอบถามเก่ียวกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์.......................................................................................... 61 

ตาราง 11 ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หาและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ .................... 62 

ตาราง 12 ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาของแบบสอบถาม ................................................. 63 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของ
ตวัแปรความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ (N=50) ............................................................ 64 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของ
ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคม (N=50) ................................................................................. 66 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ค าถามของตวั
แปรความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ (N=50) ................................................................................ 68 

ตาราง 16 จ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง ........................................... 75 

        



  ฎ 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยของตวัแปรสงัเกตไดข้องความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ จ าแนกตามชัน้
ปีและมหาวิทยาลยั ............................................................................................................... 77 

ตาราง 18 ค่าสถิติบรรยายลกัษณะตวัแปรในการวิจยั ............................................................. 79 

ตาราง 19 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดใ้น
โมเดล (N = 373) ................................................................................................................. 82 

ตาราง 20 ค่าสถิติการวิเคราะหอิ์ทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม ....................................... 85 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองแสดงล าดบัขัน้และการพฒันาทางอาชีพตลอดช่วงชีวิต (The Ladder 
Model of Life-Career Stages and Developmental Tasks) ของ Super (1990) ................... 19 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองแสดงโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างความพรอ้มในการปรบัตวั 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ การตอบสนองต่อการปรบัตวั และผลลพัธข์องการปรบัตวั
 ........................................................................................................................................... 24 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั ................................................................................... 53 

ภาพประกอบ 4 โมเดลการวดัองคป์ระกอบความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพพรอ้มค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบ ........................................................................................................................ 65 

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวดัองคป์ระกอบการสนบัสนนุทางสงัคมพรอ้มค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
 ........................................................................................................................................... 67 

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวดัองคป์ระกอบความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพพรอ้มค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบ ........................................................................................................................ 69 

ภาพประกอบ 7 โมเดลเชิงสาเหตขุองความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์.............................................................................................................................. 86 

 

        



 

บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ที่ตอ้งการพฒันาความเป็นอยู่ของคนไทยใหดี้ขึน้ มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมี
คณุภาพชีวิต และสขุภาวะที่ดี  ครอบคลมุทัง้ดา้นกาย ใจ สติปัญญา และสงัคม ประกอบกบักรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (Office of the higher education 
commission, 2007) ที่นอกจากจะใหค้วามส าคัญกับการจัดการในระดับอุดมศึกษาแลว้ ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปนั้น สถาบันการศึกษาจ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการ
ปรบัตัวในการท างาน ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมากขึน้ในอนาคต หรือ
อาจกล่าวไดว้่าหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาคือการเตรียมความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ รวมถึง
ความพรอ้มในการประกอบอาชีพใหก้บัผูเ้รียนในอนาคต (Negru-Subtirica & Pop, 2016) และใน
กลุ่มวิชาชีพในสายงานดา้นสุขภาพเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ตอ้งการไดร้บัการเตรียมความพรอ้มอย่าง
มากทั้งความรูจ้ากการฝึกประสบการณ์และทัศนคติเชิงบวกก่อนเขา้สู่วิชาชีพเช่น แพทย์ ทันต
แพทย์  พยาบาล  (Gilmour, Welply, Cowpe, Bullock, & Jones, 2016 ; Moro, Spooner, & 
McLean, 2019; ชุติมา เพิงใหญ่ , ตวงพร ชุมประเสริฐ , และ  ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์ , 2562) 
โดยเฉพาะแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่นอกจากจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีทางการแพทย์
แผนไทย ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ตอ้งอาศยัประสบการณใ์นการตีความและการท าความเขา้ใจแลว้ ยงัตอ้ง
มีความเขา้ใจในพืน้ฐานวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อใชใ้นการรกัษาผูป่้วยอย่างเป็นองคร์วม และใช้
สื่อสารระหว่างสหวิชาชีพต่าง ๆ อีกดว้ย (ดวงทิพย ์อรญัดร, 2559)  

แพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิชาชีพที่น าศาสตรก์ารแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแล
สขุภาพของผูม้ารบับรกิาร โดยครอบคลมุทัง้การปอ้งกนั การบ าบดัรกัษาโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการสรา้งเสริมสุขภาพของผู้มารบับริการ  การเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกตใ์นระบบมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเนน้ผลิตแพทย์แผนไทยประยุกตท์ี่มีความรูค้วามสามารถทัง้
ทางดา้นวิชาการ ดา้นคณุธรรมจริยธรรมของแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์และคณุธรรมทั่วไปที่บุคคล
พงึมี (มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์พ.ศ. 2554, 2555) ซึ่ง
การท่ีจะบรรลเุปา้หมายตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิที่กลา่วมาขา้งตน้ไดน้ัน้ การเตรียมความพรอ้ม
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ทางดา้นวิชาการของสถาบนัการศึกษาที่ใหแ้ก่นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตเ์พียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ เพราะการเรียนรูใ้นระดบัอดุมศึกษาเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากวยัเรียนเขา้สู่
วยัท างาน การเปลี่ยนผ่านนีเ้ป็นเรื่องที่ทา้ทายส าหรบันักศึกษาทุกคน ไม่เวน้แมก้ระทั่งนักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยในช่วงรอยต่อนีน้กัศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศัยทัง้แรงกายและแรงใจเป็น
อย่างมากในการกา้วผ่านอปุสรรค เพื่อไปสู่ความส าเร็จตามเสน้ทางแห่งอาชีพที่นกัศึกษาไดเ้ลือก
ไว ้(Hlad’o, Lazarová, & Hloušková, 2019b) และเมื่อนักศึกษาเปลี่ยนจากสถานะจากผูเ้รียนที่
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยแ์ละรุน่พี่มาเป็นผูป้ฏิบติังานจริงหรือแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
นกัศึกษาตอ้งรบัผิดชอบและตดัสินใจใหก้ารรกัษาแก่ผูม้ารบับริการดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัตอ้งเผชิญ
กบัความคาดหวงัในคณุภาพและมาตรฐานของการใหบ้ริการจากผูม้ารบับริการอีกดว้ย (ขวญัชนก 
เทพปัน, นวรตัน ์สวุรรณผ่อง, นพพร โหวธีระกลุ, และ มธุรส ทิพยมงคลกลุ, 2560) 

จากสภาพการณ์ของนักศึกษาที่กล่าวมาขา้งตน้  การเตรียมความพรอ้มและการสรา้ง
เสริมความสามารถในการปรบัตัวเพื่อจดัการกับปัญหาต่าง ๆ เมื่อตอ้งเขา้สู่วิชาชีพของนักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกตน์ัน้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งหากสถาบนัการศึกษาหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งปล่อย
ใหน้ักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตเ์ผชิญกับสภาพการณ์ดังกล่าวเพียงล าพัง และนักศึกษาไม่
สามารถปรบัตัวได้ อาจจะท าให้นักศึกษาเกิดภาวะเครียดและความวิตกกังวลเรือ้รงั ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของการเรียนรูแ้ละน าไปสู่การลาออกในที่สุด ยกตัวอย่าง ผลวิจัยของ วิทยา 
บุญเลิศเกิดไกร และ ชาติชาย คล้ายสุบรรณ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยความเครียดส่วนตัวมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ และเสนอแนะให้สถาบันการศึกษาสรา้ง
กิจกรรมที่สนับสนุนการปรบัตัวให้กับนักศึกษา หรือในงานของ Woo and Newman (2020) ที่
ท าการศึกษาประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านทางอาชีพของนักศึกษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร ์
พบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่าการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพก่อให้เกิด
ความเครียด เช่นเดียวกันกับ เบญญาภา พิภัชปวัน, วราภรณ์ แย้มทิม, และ ประสงค์ ตันพิชัย 
(2561) ที่กล่าวว่าพยาบาลจบใหม่ตอ้งปรบัตัวใหเ้ขา้กบัสงัคมการท างานทัง้ทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ หากไม่สามารถปรบัไดก้็จะน าไปสู่ความรูส้ึกลม้เหลว เกิดความเครียดเรือ้รงัและอาจน าไปสู่
ปัญหาการลาออกในที่สุด และแมว้่าจะยังไม่มีการศึกษาภาวะเครียดและวิตกกังวลในนักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกตอ์ย่างชัดเจน เหมือนกับกลุ่มนักศึกษาแพทยห์รือพยาบาลมากนัก แต่ใน
งานวิจัยของ นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (2553) ได้ชี ้ให้เห็นว่านักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีระดับความเครียดสูงกว่าเกณฑ์ปกติมากกว่ารอ้ยละ 50 ของนักศึกษา
ทัง้หมด  
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เมื่อการเปลี่ยนเขา้สูว่ยัท างานสรา้งปัญหาอปุสรรค และก่อใหเ้กิดความเครียดและความ
วิตกกังวล  ตลอดจนสร้างความ เปลี่ ยนแปลงต่าง  ๆ  ม า กมายในชี วิตของนั กศึ กษ า 
สถาบันการศึกษาและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหน้ักศึกษามีความสามารถในการรบัมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ตามบทบาทหนา้ที่การท างานและการเปลี่ยนผ่าน
ทางอาชีพ ซึ่งคุณลักษณะนีคื้อ “ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (career adaptability)” 
(Savickas, 2005; Savickas & Porfeli, 2012) อันเป็นหัวใจหลักของทฤษฎีการประกอบสรา้ง
อาชีพ (career construction theory) และโครงสรา้งในการปรับตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ 
(career construction model of adaptation) ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพนี ้เป็น
คณุลกัษณะจ าเป็นส าหรบัผูเ้รียนในระดบัอดุมศึกษา (สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์และ เสมอกาญจน ์โสภณ
หิรญัรกัษ์, 2561) เป็นตน้ทุนความสามารถ (adaptability resource) ที่ส  าคญัในการพฒันาอาชีพ 
(career development) ที่จะช่วยสร้างความกล้าตัดสินใจในเส้นทางแห่งอาชีพและช่วยให้
นักศึกษากลา้ที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ในการท างานดว้ยความเขา้ใจ (Ispir, Elibol, & Sönmez, 
2019) อีกทัง้ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพยงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนักถึงอนาคต 
รูจ้กัการวางแผนเสน้ทางอาชีพ เรียนรูท้ี่จะท าความรูจ้กักับอาชีพของตนเองในอนาคต (Savickas 
& Porfeli, 2012) มีการตอบสนองต่อการปรับตัวมากขึ ้น  (adapting response) น าไปสู่
ความส าเร็จในการท างาน รวมถึงการมีความพึงพอใจในชีวิต และการมีสขุภาวะที่ดี (well-being) 
เมื่อตอ้งเขา้สูโ่ลกแห่งการท างาน (Rudolph, Lavigne, & Zacher, 2017) 

การตอบสนองต่อการปรบัตัวที่ส  าคัญรูปแบบหนึ่งที่เป็นผลจากความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพ คือ ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (career engagement) กล่าวคือเมื่อบุคคลมี
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพก็จะส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปแบบพฤติกรรมการจัดการทางอาชีพ (career management behaviors) โดยบุคคล
นัน้จะมีการวางแผนทางอาชีพ มีการส ารวจเสน้ทางอาชีพ สรา้งและคน้หาเครือข่ายในการสง่เสริม
เส้นทางอาชีพ และมีทักษะในการพัฒนาตนเอง (Nilforooshan & Salimi, 2016) ความยึดมั่น
ผูกพันในอาชีพนีช้่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของแต่ละบุคคล (Hirschi, Freund, & Herrmann, 
2014) น าบุคคลไปสู่ความพึงพอใจในอาชีพ และประสบความส าเรจ็ในการท างานเมื่อตอ้งเปลี่ยน
สถานะจากวยัเรียนเป็นวยัท างาน อีกทัง้เป็นการสะทอ้นถึงความสามารถของบุคคลในการปรบัตวั
ใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มในการท างานไดเ้ป็นอย่างดี (Hirschi et al., 2014; Nilforooshan & Salimi, 
2016; Upadyaya & Salmela-Aro, 2015) ซึ่งหากบคุคลที่มีระดบัความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพต ่า บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในการค้นหาความหมายแห่งอาชีพ (career 
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meaning) และมีความพึงพอใจในอาชีพ (career satisfaction) ในระดับต ่า ซึ่งเป็นผลท าใหเ้กิด
การลาออกจากงาน (Koen, Klehe, & Van Vianen, 2012; Zhu, Cai, Buchtel, & Guan, 2019) 
ดังนัน้ การส่งเสริมใหน้ักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตม์ีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ
ตัง้แต่วยัเรียน นอกจากจะก่อใหเ้กิดความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพแลว้ยงัส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในอาชีพและลดความตัง้ใจในการออกจากวิชาชีพของนกัศึกษาในอนาคต 

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์มี
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพและมีความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพไดน้ัน้ สถาบนัการศึกษา
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยความพร้อมในการปรับตัว (adaptability 
readiness) ของแต่ละบุคคล เนื่องจากผลการศึกษาวิจยัในต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มีผล
ต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพขึน้อยู่กับความพร้อมในการปรับตัวของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่าง ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการปรบัตัวทางอาชีพของ Rudolph et al. (2017) จ านวน 90 
เรื่อง ที่ไดจ้ัดกลุ่มประเภทของตัวแปรความพรอ้มในการปรบัตัวที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มความสามารถทางปัญญา (cognitive ability) เช่น 
ความถนัดทางปัญญาทั่วไป (general mental ability: GMA) ผลการเรียนเฉลี่ย (grade point 
average: GPA) ค่าคะแนนสอบเขา้มหาวิทยาลยั (ACT score) และกลุ่มคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
(personality traits) เช่น การประเมินแก่นแทข้องตนเอง (core self-evaluation) การเห็นคณุค่าใน
ตน เอง (self-esteem) การมุ่ ง อนาคต  ( future orientation) บุ คลิ กภ าพ เชิ ง รุก  (proactive 
personality) ความหวัง (hope) และการมองโลกในแง่ดี (optimism) และในบรรดาตัวแปรความ
พรอ้มในการปรบัตวัที่กล่าวมา ตวัแปรที่นกัวิจยันิยมใชแ้ละไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดั
ที่สามารถอธิบายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพได้อย่างเหมาะสม คือ บุคลิกภาพห้า
อ งค์ ป ระ ก อ บ  ( the Five-Factor Model of personality: the Big-Five personality) (Avram, 
Burtaverde, & Zanfirescu, 2019; Li et al., 2015; Qi, Liu, & Chen, 2017; Storme, Celik, & 
Myszkowski, 2020) กลา่วคือ บุคลิกภาพที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อการปรบัตวัให้
เข้ากับบทบาทการท างานและการประสบความส าเร็จในการท างานอย่างแตกต่างกัน 
(Nilforooshan & Salimi, 2016 ; Rudolph, Zacher, & Hirschi, 2019) ดังนั้น  บุคคลจึ งควร
ประกอบอาชีพที่สอดคลอ้งกับบุคลิกภาพของตน เพราะบุคลิกภาพที่เหมาะสมนัน้นอกจากจะท า
ใหบุ้คคลมีความสุข และประสบความส าเร็จในการท างานแลว้ ยังช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจใน
ตนเองให้กับบุคคลได้อีกด้วย (สุปราณี แตงวงษ์, อนุรกัษ์ เร่งรัด, เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, และ 
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วยัวฑุฒ ์อยู่ในศิล, 2562) ดว้ยผลลพัธท์ี่ดีของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบต่อความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพและการประสบความส าเร็จทางอาชีพ ผู้วิจัยจึงยกตัวแปรบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบมาใชเ้ป็นตวัแปรตน้ในการวิจยัครัง้นี ้

แมว้่าตามแนวคิดของโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพจะไม่ไดร้ะบุ
องค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของบุคคลไวอ้ย่างชัดเจน แต่ดว้ยแนวคิดหลักของทฤษฎีการ
ประกอบสรา้งอาชีพที่ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของ
บุคคลให้เขา้กับสภาพแวดลอ้มที่เป็นอยู่ (person-environment integration) (Savickas, 2005, 
2013; Savickas & Porfeli, 2012) ประกอบกับผลการศึกษาของ (Rudolph et al., 2019) ที่ชีว้่า
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพจ านวนมากยังขาดการศึกษาผลกระทบ
ที่มาจากปัจจัยทางบริบท (contextual factor) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยทางบริบท จะส่งผลต่อ
กระบวนการปรบัตวัทางอาชีพตามทฤษฎีและโครงสรา้งในการปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ
อย่างไร โดยเฉพาะในบรบิทนกัศึกษา การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม (social support) ในดา้น
ต่าง ๆ จากครู พ่อแม่ เพื่อน และบุคคลส าคัญ จะมีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่
เก่ียวขอ้งกับอาชีพ เช่น ความยึดมั่นผูกพันในการท างาน พฤติกรรมการส ารวจอาชีพ และการ
เตรียมความพรอ้มทางอาชีพ (Kim, Kim, & Lee, 2018) อีกทั้งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในดา้นการเรียน ส่งเสริมความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและการพฒันาอาชีพ 
และสนับสนุนความกลา้ตัดสินใจของนักศึกษาในช่วงเวลาที่ยากล าบาก (Fawehinmi & Yahya, 
2018; Hui, Yuen, & Chen, 2018; Öztemel & Yıldız-Akyol, 2019) นอกจากนีก้ารสนบัสนุนทาง
สงัคมยงัส่งผลต่อไปถึงความสามารถในการถูกจา้งงาน (employability) ของนักศึกษาหลงัส าเร็จ
การศึกษา ผ่านการเพิ่มขึน้ของระดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพไดอี้กดว้ย (Xia, Gu, 
Huang, Zhu, & Cheng, 2020) ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็มองคค์วามรูแ้ละขยายความเขา้ใจถึง
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตไ์ดดี้มากขึน้ งานวิจยันี ้
จึงไดน้ าตัวแปรการสนับสนุนทางสงัคมมาใชเ้ป็นตัวแปรตน้ในเชิงของปัจจัยทางบริบทที่อธิบาย
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพร่วมกับแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบ
สรา้งอาชีพ เพราะไม่เพียงแต่นกัศึกษาจะไดร้บัประโยชนจ์ากศึกษาในครัง้นี ้แต่พ่อแม่และอาจารย์
จะไดท้ราบถึงการสนับสนุนทางสงัคมในดา้นที่จ  าเป็นต่อการพัฒนาความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพและสง่ผลต่อความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของนกัศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการใหก้าร
สนบัสนนุแก่นกัศกึษาในดา้นที่เหมาะสมต่อไป 



  6 

จากที่น าเสนอมาในข้างต้นเก่ียวกับตัวแปรความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
ประกอบกบัผลการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมา สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวัและ
สภาพบริบทแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อระดบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษา 
ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองต่อการปรบัตัวในรูปแบบความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ความพึงพอใจใน
ชีวิต และการประสบความส าเร็จในการท างานในอนาคต อาจกล่าวไดว้่าความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพนีเ้ป็นตวัแปรสง่ผ่านหรือเป็นกลไกส าคญั ที่สามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคลิกภาพและการสนบัสนุนทางสงัคมกบัความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความสขุ
และความพึงพอในอาชีพในระยะยาว ดว้ยเหตุนี ้ในการงานวิจัยนี ้จึงได้มุ่งเน้นการศึ กษาและ
พัฒนาโมเดลที่บูรณาการบริบทแวดลอ้มเขา้กับปัจจัยความพรอ้มส่วนบุคคลในการปรบัตัวทาง
อาชีพ เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผลของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ซึ่ง
ก็คือความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมุ่งเน้นศึกษาใน
นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตร์ะดบัชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก าลงัอยู่ในช่วงการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพภาคปฏิบติัหรือผ่านการฝึกงานในรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมาแล้ว ท าใหน้ักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีนีม้ีประสบการณ์และพอมองเห็นภาพการท างานของ
ตนเองในอนาคต ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี ้จะสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับพ่อแม่  อาจารย ์
สถาบันการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบการพิจารณานโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
เพื่อใหน้ักศึกษาเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพแพทยแ์ผนไทย สามารถท างานในฐานะ
แพทยแ์ผนไทยประยุกตไ์ดอ้ย่างมีความสขุและประสบความส าเร็จในการท างาน อีกทัง้เป็นผูท้ี่มีสขุ
ภาวะที่ดีและมีความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตเ์หล่านีเ้องจะกลายมา
เป็นก าลังส าคัญของวิชาชีพแพทย์แผนไทยและจะช่วยด ารงศาสตรก์ารแพทย์แผนไทยอัน
ทรงคณุค่าใหค้งอยู่กบัสงัคมไทยสืบไป 

ค าถามงานวิจัย 
1. นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตม์ีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ บุคลิกภาพ

หา้องคป์ระกอบ การสนบัสนนุทางสงัคม และความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพในระดบัใด 
2. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อความยึดมั่น

ผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ
เป็นตวัแปรสง่ผ่านหรือไม่ และมีอิทธิพลในระดบัใด 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะหร์ะดบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 

การสนบัสนนุทางสงัคม และความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
2. เพื่อวิเคราะหอิ์ทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนับสนุนทางสงัคมที่มี

ผลต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน  

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ด้านทฤษฎี งานวิจัยนีไ้ด้น าทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพและโครงสรา้งในการ

ปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพของ Savickas (2005, 2013) มาศึกษาในนกัศกึษาแพทยแ์ผน
ไทยประยกุต ์โดยเนน้ศึกษาและท าความเขา้ใจปัจจยัและผลลพัธข์องความสามารถในการปรบัตวั
ทางอาชีพอนัเป็นหวัใจหลกัของทฤษฎี ซึ่งความส าคญัของการวิจยัครัง้นีใ้นดา้นทฤษฎีมีดงันี ้

1.1 โมเดลที่ไดจ้ากการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการยืนยนัการน าทฤษฎีมาใชใ้นการ
อธิบายถึงสาเหตุและผลลพัธข์องความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในบริบทการเปลี่ยนผ่าน
จากวยัเรียนสูว่ยัท างาน  

1.2 การวิจัยครัง้นีไ้ด้น าปัจจัยบริบทแวดลอ้มเขา้มาร่วมศึกษาและอธิบายร่วมกับ
โครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพดว้ย ซึ่งผลลพัธ์ที่ไดจ้ะเป็นการเติมเต็มองค์
ความรูใ้หก้บัทฤษฎีและโครงสรา้งการปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ  

2. ด้านการน าไปใช้  ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา 
ผูป้กครอง อาจารย ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพแพทยแ์ผนไทยดงันี ้

2.1 ผลการวิจยัจะท าใหน้กัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตเ์ขา้ใจปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ และทราบถึงอิทธิพลของความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพที่ส่งผลท าใหเ้กิดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ซึ่งนกัศึกษาสามารถน าผลการวิจยัในครัง้นีม้า
ใชเ้พื่อประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาเสน้ทางอาชีพใหก้ับตนเองได ้เช่น การวางแผนหา
แหล่งฝึกงานที่ตรงกบัความสนใจ การวางแผนการศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษาในสาขาที่ช่วย
พฒันาทกัษะดา้นการแพทยแ์ผนไทยของตน การสรา้งเครือข่ายทางอาชีพ เป็นตน้ 

2.2 ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ในการจัดโครงการหรือโปรแกรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในอาชีพใหก้ับ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตต์ลอดหลกัสตูร 
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2.3 ผลการวิจัยจะเป็นประโยชนต่์อพ่อแม่ อาจารย ์และเพื่อนของนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยุกตใ์นการใหก้ารสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือแก่นักศึกษาในดา้นที่จ  าเป็นและ
เป็นประโยชนต่์อการพฒันาความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพ
ของนกัศึกษา เช่น การใชแ้อปพลิเคชนัเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างอาจารยก์บันกัศกึษา
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว หรือเพื่อเป็นการใหก้ารสนบัสนุนทางอารมณใ์หก้ับนกัศึกษา อาจารย์
อาจจะจัดกิจกรรมฝึกการสงัเกตอารมณ์และวิธีพูดคุยเบือ้งตน้กับนักศึกษาใหก้ับผูป้กครองและ
เพื่อนเขา้รว่มอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นตน้ 

2.4 สถาบันการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยมาก าหนดนโยบายในการสรา้งสภาพ
บริบทแวดล้อมทางการศึกษาที่สนับสนุนใหน้ักศึกษาเป็นผูม้ีความสามารถในการปรบัตัว เกิด
ความตระหนักในการวางแผนเส้นทางอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรูแ้ละสรา้งความ
เชื่อมั่นในการประกอบอาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นอนาคต เช่น การพัฒนาหลกัสตูร หรือจัด
กิจกรรมเพื่อใหน้ักศึกษาไดท้ าสรา้งความคุน้เคยกบัรูปแบบในการท างานและเกิดความมั่นใจเมื่ อ
ตอ้งปฏิบัติงานจริง การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดเ้ลือกแหล่งฝึกประสบการณ์ตามความสนใจ 
รวมถึงการเพิ่มช่วงเวลาใหน้กัศึกษาไดม้ีโอกาสวางแผนการท างานกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาใหม้ากขึน้ 
เพราะเมื่อนกัศึกษามีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพตัง้แต่
วยัเรียนแลว้ นักศึกษาก็จะกลายเป็นแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่ประสบความส าเร็จพรอ้มทัง้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีความพงึพอใจในชีวิตในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต:์ บทบาทความเป็นตัวแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพนี ้อาศยั
ทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ (career construction theory) และโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อ
การประกอบสรา้งอาชีพ (career construction model of adaptation) เป็นแนวทางในการศึกษา 
ซึ่งทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพเป็นทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการใหค้วามหมายและการก าหนด
ทิศทางในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล โดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็น
หัวใจหลักของทฤษฎี ส่วนโครงสรา้งในการปรับตัวเพื่อการประกอบสร้างอาชีพจะอธิบาย
ความสมัพันธ์ระหว่างความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพกับปัจจัยในการปรับตัวอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ความพรอ้มในการปรับตัว (adaptive readiness) ความสามารถในการปรบัตัว (adaptability 
resource) การตอบสนองต่อการปรับตัว (adapting response) และผลลัพธ์ของการปรับตัว 
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(adaptation result) สามารถอธิบายไดว้่า หากบุคคลมีความพรอ้มในการปรบัตัวจะส่งผลท าให้
บุคคลมีความสามารถในการปรบัตวั ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองต่อการปรบัตวั และเกิดผลลพัธข์อง
การปรบัตวั เช่น ความส าเร็จในการท างาน ความพงึพอใจในงาน การมีสขุภาวะที่ดี ในทา้ยที่สดุได ้
(Hirschi, Herrmann, & Keller, 2015 ; Rudolph et al., 2019 ; Savickas & Porfeli, 2012 ) 
(รายละเอียดอยู่ในบทที่ 2) แต่เนื่องดว้ยวตัถุประสงคข์องการวิจยัที่ตอ้งการศึกษาการปรบัตวัทาง
อาชีพในกลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต ์ซึ่งยังไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จึงท าใหง้านวิจัยนีม้ี
ขอ้จ ากดัในการศึกษาถึงผลลพัธส์ดุทา้ยของการปรบัตวัทางอาชีพตามแนวคิดทฤษฎีการประกอบ
สรา้งอาชีพและโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพที่กล่าวไวข้า้งตน้ ดังนั้น ใน
งานวิจัยนีม้ีขอบเขตดา้นเนือ้หาครอบคลุมทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพและโครงสรา้งในการ
ปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพในส่วนของความพรอ้มในการปรบัตัว ความสามารถในการ
ปรบัตวั และการตอบสนองต่อการปรบัตวั นอกจากนีจ้ากผลการศึกษาของ Rudolph et al. (2019) 
ที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับทฤษฎีการประกอบสร้างอาชีพส่วนใหญ่ยังขาด
การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางบริบท ดงันัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงไดน้ าปัจจัยทางบริบทของนักศึกษา
เขา้มาศึกษาร่วมกับทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพและโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบ
สรา้งอาชีพตามขอ้สงัเกตดงักลา่วนีด้ว้ย 

ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่างวิจัย 
ประชากร 

ประชากรส าหรบังานวิจัยนี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลกัสูตรแพทยแ์ผน
ไทยประยุกตบ์ณัฑิต ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปีที่ 3 และ 4 เนื่องจากเป็นกลุ่มนกัศึกษาที่ผ่าน
การฝึกภาคปฏิบติัในรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ท าใหน้กัศึกษาทัง้ 2 ชัน้ปี
นีม้ีประสบการณแ์ละพอมองเห็นภาพการท างานของตนเองในอนาคต โดยประชากรเป็นนกัศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกตจ์าก 10 มหาวิทยาลยัที่ผ่านการรบัรองจากสภาการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร รวม
ทัง้สิน้ 730 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตช์ัน้ปีที่ 3 

และชัน้ปีที่ 4 จ านวน 373 คน ซึ่งไดจ้ากการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิตาม
สดัส่วน (proportional stratified random sampling) ตามสดัส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่
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ละมหาวิทยาลยั และท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จนไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ตามที่ก าหนดไว ้ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง
โครงสรา้ง (Structural equation modeling: SEM) ดว้ยวิธีการค านวณของ Soper (2021) ผลการ
ค านวณพบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลในโมเดลสมการเชิง
โครงสรา้งควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 177 คน แต่เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรและครอบคลุมความหลากหลายของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยให้
ไดม้ากที่สุด อีกทั้งเพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและการไม่ไดร้บัการ
ตอบกลับ ผูว้ิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 392 คน และเมื่อท าการตรวจสอบความ
สมบรูณข์องแบบสอบถามจึงไดก้ลุม่ตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 373 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีม้ีตวัแปรที่ศกึษารวมทัง้สิน้ 4 ตวั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
1.1 บุ คลิ กภ าพห้าองค์ป ระกอบ  ( the Five-Factor Model of personality) 

ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์(neuroticism) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง 
(extraversion) บคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์(openness to experience) บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม (agreeableness) และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness)  

1.2 การสนับสนุนทางสงัคม (social support) ประกอบดว้ย การสนับสนุนทาง
อารมณ์ (emotional support) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( informational support) การ
สนับสนุนด้านการประเมิน (appraisal support) และการสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่ งของ 
(instrumental support)  

2. ตวัแปรสง่ผ่าน ไดแ้ก่ 
2.1 ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (career adaptability) ประกอบดว้ย 

ความตระหนัก (concern) การควบคมุตน (control) ความสนใจใคร่รู ้(curiosity) และความมั่นใจ 
(confidence) 

3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
3.1 ความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ (career engagement) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หมายถึง นิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่  3 และ 4 ในปี
การศึกษา 2563 จาก 10 มหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. วิชาชีพแพทยแ์ผนไทย หมายถึง วิชาชีพที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยและการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งอาศัยองค์ความรูด้้าน
การแพทยแ์ผนไทย ความรูด้า้นวิทยาศาสตร ์และวิทยาศาสตรก์ารแพทยจ์ากสถานศึกษาที่สภา
การแพทยแ์ผนไทยรบัรอง 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
1. ความสามารถในการป รับตั วทางอาชีพ  (career adaptability) หมายถึ ง 

ความสามารถของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ในการเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่วิชาชีพ
แพทยแ์ผนไทย ซึ่งมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ตามแนวคิดของ Savickas and Porfeli (2012) ไดแ้ก่  

1.1 ความตระหนัก (concern) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการคิด 
วางแผน และเตรียมความพรอ้มเก่ียวกบัการท างานของตนเองในอนาคต 

1.2 การควบคุมตน (control) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา ความรับผิดชอบต่อการสรา้งอาชีพในอนาคต และ
ความสามารถของนักศึกษาในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่จะส่งผลต่ออาชีพของตนเองใน
อนาคต 

1.3 ความสนใจใคร่รู ้(curiosity) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการสรา้ง
ทางเลือกใหก้ับอาชีพของตนเอง การแสวงหาตัวตน และส ารวจความเป็นไปไดใ้นเสน้ทางแห่ง
อาชีพในอนาคต 

1.4 ความมั่นใจ (confidence) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการเลือกการ
ท างานที่เหมาะสมกับตนเอง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความมั่นใจต่อตนเอง
สามารถในการเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ ได ้

การวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์น
งานวิจัยชิน้นี ้ผูว้ิจัยปรบัปรุงขอ้ค าถามจากแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ฉบับ



  12 

ภาษาไทยของสรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2561) ที่แปลมาจากแบบวดั 
Career Adapt-Ability Scale (CAAS) ของ  Savickas and Porfeli (2012 )  ให้ เข้ากับบ ริบ ท
นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์หม้ากขึน้ แบบวดันีม้ีขอ้ค าถามรวม 24 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตร
วัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 - 1 โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยกับ
ขอ้ความมากที่สดุ และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนอ้ยที่สดุ คะแนนสงู หมายถึง นกัศึกษามี
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในระดบัสงู คะแนนต ่า หมายถึง นกัศึกษามีความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพในระดบัต ่า 

2. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (the Five-Factor Model of personality) หมายถึง 
คณุลกัษณะเฉพาะบุคคลของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 5 รูปแบบ ตามแนวคิดของ Costa 
and McCrae (1992) แบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

2.1 บคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์(neuroticism) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึง
ความหวั่นไหว แปรปรวนทางอารมณ ์ความวิตกกงัวล และการมีอารมณเ์ชิงลบของบคุคล 

2.2 บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (extraversion) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น ความกลา้แสดงออก ความกระตือรือรน้ และการมีอารมณเ์ชิง
บวกของบคุคล 

2.3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  (openness to experience) หมายถึง 
ลกัษณะที่แสดงถึงความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ การคน้หาประสบการณ์ และการท าความ
เขา้ใจในสิ่งรอบตวับคุคล 

2.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (agreeableness) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น การรบัฟังความคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชนข์องผูอ่ื้น 

2.5 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness) หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึง
ความสามารถในการก ากบัตนเองใหม้ีความเป็นระเบียบรอบคอบ การมีเป้าหมายและด าเนินตาม
เปา้หมายที่ตัง้ไวใ้หป้ระสบความส าเรจ็ 

การวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นงานวิจยัชิน้นี ้
ผูว้ิจยัน าแบบวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของกณัฐิกา บรรลือ (2553) ที่พฒันาขึน้จากมาตรวัด
บุคลิกภาพ Big Five Inventory (BFI) ของ Benet-Martínez and John (1998) แบบวัดนี ้มีข้อ
ค าถามรวม 60 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ตัง้แต่ 5 - 1 โดย 5 หมายถึง ขอ้ความนัน้ตรงกบัตวัผูต้อบอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ขอ้ความนัน้ไม่
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ตรงกับตัวผูต้อบอย่างยิ่ง คะแนนสูง หมายถึง นักศึกษามีองคป์ระกอบบุคลิกภาพนัน้ในระดับสูง 
คะแนนต ่า หมายถึง นกัศกึษามีองคป์ระกอบบุคลิกภาพนัน้ในระดบัต ่า 

3. การสนับสนุนทางสังคม (social support) หมายถึง การรบัรูข้องนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยุกตใ์นการไดร้บัความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากบุคคลรอบขา้งของนกัศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ตามแนวคิดของ House (1981) ไดแ้ก่ 

3.1 ดา้นการสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional support) หมายถึง การที่นักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกตไ์ดร้บัก าลงัใจ ไดร้บัการรบัฟังความรูส้ึก และไดร้บัการปฏิบติัที่แสดงออก
ถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกนัและกนั  

3.2 ดา้นการสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร (informational support) หมายถึง การที่
นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตไ์ดร้บัค าแนะน า และขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อการเรียน
และการท างาน 

3.3 ด้านการสนับสนุนด้านการประเมิน (appraisal support) หมายถึง การที่
นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตไ์ดร้บัทราบผลการเรียน และขอ้มลูสะทอ้นกลบั (feedback) เพื่อ
น ามาใชใ้นการประเมินตนเอง  

3.4 ดา้นการสนบัสนุนดา้นเครื่องมือสิ่งของ (instrumental support) หมายถึง การที่
นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตไ์ดร้บัการสนับสนุนทางดา้นการเงิน เวลา และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางดา้นวิชาการ เช่น หนงัสือ วารสาร สื่อวิดีทศัน ์เป็นตน้ 

การวัดการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ในครั้งนี ้
ผูว้ิจัยพัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมขึน้จากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ 
House (1981) โดยพัฒนาขอ้ค าถามใหเ้ขา้กับบริบทนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ แบบวัดที่
พัฒนาขึน้นีม้ีขอ้ค าถามรวม 12 ขอ้ มีลักษณะเป็นมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 - 1 โดย 5 หมายถึง ขอ้ความนั้นจริงมากที่สุด และ 1 หมายถึง ขอ้ความ
นั้นจริงน้อยที่สุด คะแนนสูง หมายถึง นักศึกษารบัรูถ้ึงการได้รบัการสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน
ระดบัสงู คะแนนต ่า หมายถึง นกัศกึษารบัรูถ้ึงการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอยู่ในระดบัต ่า 

4. ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (career engagement) หมายถึง พฤติกรรมทางอาชีพ
ของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่แสดงออกใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ในอนาคตได ้มีการวางแผนทาง
อาชีพ การส ารวจอาชีพ การสรา้งเครือข่าย การมีทกัษะในการพฒันาตนเอง และการมีพฤติกรรม
ตามต าแหน่งงาน ตามแนวคิดของ (Hirschi et al., 2014)  
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การวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ในครั้งนี ้
ผูว้ิจัยพัฒนาแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพจากแนวคิดและแบบวัดความยึดมั่นผูกพันใน
อาชีพ (Career Engagement Scale) ของ Hirschi et al. (2014) โดยหลงัจากการร่างขอ้ค าถาม 
ผูว้ิจยัน าแบบวดัใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัในดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จากนัน้
จะน าแบบวดัไปทดลองใชแ้ละจะน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลองใชแ้บบวดัมาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน  (confirmatory factor analysis: CFA) ซึ่งแบบวัดนี ้มีข้อค าถาม 9 ข้อ แต่ละข้อมี
ลักษณะเป็นมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 - 1 โดย 5 
หมายถึง ขอ้ความนัน้จริงมากที่สดุ และ 1 หมายถึง ขอ้ความนัน้จริงนอ้ยที่สดุ คะแนนสงู หมายถึง 
นกัศึกษามีความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอยู่ในระดบัสงู คะแนนต ่า หมายถึง นกัศึกษามีความยึดมั่น
ผกูพนัในอาชีพอยู่ในระดบัต ่า 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยุกต:์ บทบาทความเป็นตวัแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพใน
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั ซึ่ง
สามารถแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่  1 แนวคิดเบื ้องต้นของ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ตอนที่ 2 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพ ตอนที่ 3 ผลของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ และตอนที่ 4 การพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

ตอนที ่1 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
การน าเสนอแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ แบ่งเป็น 3 

หัวขอ้ คือ 1.1 ความหมายของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ 1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 1.3 องคป์ระกอบและการวดัความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพ มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ความหมายของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ (career adaptability) ถกูน ามาใชค้รัง้แรกใน

ปี ค.ศ. 1981 โดยถูกเสนอใหน้ ามาใชแ้ทนที่ค  าว่า วฒุิภาวะทางอาชีพ (vocational maturity หรือ 
career maturity) ซึ่งยังมีข้อจ ากัดในการอธิบายและสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาทาง
อาชีพ (career development) ในวัยผู้ใหญ่ ค าว่าความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เป็น
กระบวนการหนึ่งของการปรบัตัว (adaptation) เป็นความพรอ้มของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจ
ทางอาชีพ ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัการพัฒนาเป็นผูใ้หญ่ ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพมุ่งเนน้
ศึกษาปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งแวดลอ้มรอบตัวบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องทัศนคติทาง
อาชีพ (career attitudes) และสมรรถนะทางอาชีพ (career competences) (Super & Knasel, 
1981) 

ต่อมา Savickas ได้พัฒนาทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ (career construction 
theory) ขึน้จากฐานความคิดของ Super (Savickas, 2005) และใชค้วามสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพเป็นหัวใจหลักของทฤษฎี (Rudolph et al., 2017) โดยที่ Savickas (1997) ได้นิยาม
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพไวว้่า ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ คือ ความ
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พรอ้มในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ จากการท างาน ทัง้ที่เป็นปัญหาที่คาดการณ์ไวแ้ลว้ เช่น ปัญหา
ตามบทบาทหนา้ที่การท างาน และปัญหาที่ไม่ไดค้าดการณ์ไว ้เช่น การเปลี่ยนแปลงในงาน และ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการท างาน กล่าวว่าความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพเป็น
คณุลกัษณะที่ส่งผลต่อมุมมองของแต่ละบุคคลในการประเมินความสามารถในการวางแผนทาง
อาชีพ ความรบัผิดชอบต่อการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเผชิญกบัเหตกุารณ์
ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 

จากนั้นมีการเพิ่มรายละเอียดและนิยามความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ
หมายถึง โครงสร้างทางจิตสังคม (psychosocial construct) ที่สะท้อนถึงความตั้งใจและ
ความสามารถของบุคคลในการก ากับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากและไม่คุ้นเคย 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาจากการท างาน รบัมือกบัความเปลี่ยนแปลง และภาวะวิกฤติต่าง 
ๆ ที่ เกิดขึน้ตามบทบาทหน้าที่ของงาน รวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ เช่น จากโรงเรียนสู่ที่
ท างาน จากที่ท างานหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จากวัยท างานสู่วัยเกษียณ ซึ่งอยู่ในรูปของเจตคติ 
สมรรถนะ และพฤติกรรมที่บุคคลใชใ้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับงานที่เหมาะสมกับเขา (Savickas, 
2005; Savickas et al., 2009; Savickas & Porfeli, 2012) 

นอกจากนี ้ทัชชา ไชยกิจ, บญัญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย ์มุสิกพันธ์, และ พัชรินทร ์เสรี 
(2562) ยงัไดใ้หน้ิยามไวว้่า ความสามารถในการปรบัตวัดา้นอาชีพ เป็นสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ 
ความช านาญของพนักงานในปรบัตวัใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มการท างาน การจัดการกบัอปุสรรค 
ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงจากการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นไดท้ัง้
กระบวนการ คณุลกัษณะหรือโครงสรา้งทางจิต และทกัษะความสามารถ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนิยาม
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชน้ิยามความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของ Savickas (1997, 
2005) ซึ่งนิยามตามแนวคิดนี ้ได้ถูกน าไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย (เช่น Hameed, Brohi, & 
Shahab, 2020 ; Ispir et al., 2019 ; Rottinghaus, Falk, & Eshelman, 2017 ; Rudolph et al., 
2017; Safavi & Bouzari, 2019; สุรวิทย ์อัสสพันธุ์ และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์, 2561) 
แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นสากลของนิยาม ดังนั้น ผูว้ิจัยสรุปความหมายของ
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพอ้างอิงจากนิยามของ Savickas (2005) ได้ว่ า 
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ หมายถึง ความสามารถในการปรบัตวัของแต่ละบุคคลให้
เขา้กับสภาพแวดลอ้มในการท างาน เมื่อตอ้งเผชิญการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ 
รวมถึงการจดัการปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากงาน 



  17 

ส าหรบัการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้หน้ิยามความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพว่า
เป็นความสามารถของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นการเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้สูว่ิชาชีพ
แพทยแ์ผนไทย 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตัวแปรหนึ่งทางดา้นการพัฒนาอาชีพ ซึ่ง

มีความส าคัญตั้งแต่วัย เรียนจนถึงวัยเกษียณ  มีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษา
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพผ่านทฤษฎีและโมเดลทางอาชีพที่หลากหลาย เช่น ทฤษฎี
การเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ ทฤษฎีพฒันาการดา้นอาชีพกบัช่วงชีวิต ทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ 
(Ramos & Lopez, 2018) และมีจ านวนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง (Rudolph et al., 2017) แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถอธิบายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพไดดี้ ดังนัน้ การน าเสนอเนือ้หาในส่วนนีจ้ึง
ขอน าเสนอทฤษฎีหลักที่ เก่ียวข้องกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ได้แก่ ทฤษฎี
พัฒนาการดา้นอาชีพกับช่วงชีวิต ทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ และแนวคิดโครงสรา้งในการ
ปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ รายละเอียดดงันี ้

1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพกับช่วงชีวิต  
ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพกับช่วงชีวิต (life-span, life-space theory) เป็น

ทฤษฎีที่เก่ียวกับเลือกอาชีพและการพัฒนาอาชีพ (career development) ตลอดทุกช่วงชีวิตของ
มนุษย ์(Super, 1953; 1957; 1990 as cited in Hartung, 2013) ถูกน าเสนออย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 โดย Donald E. Super ซึ่งได้รวบรวม 3 แนวคิดหลักไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
จิตวิทยาความแตกต่าง (differential psychology) จิตวิทยาพัฒ นาการ (developmental 
psychology) และทฤษฎีอตัมโนทศัน ์(self-concept theory) เกิดเป็นทฤษฎีพฒันาการดา้นอาชีพ
กบัช่วงชีวิต (Hartung, 2013) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มุ่งเนน้ในประเด็นจิตวิทยาความแตกต่างที่สนบัสนุน
ทางอาชีพ และประเด็นล าดับขัน้ของชีวิตและกระบวนการในการพัฒนาทางอาชีพ รวมถึงมุ่งเนน้
ในประเด็นรูปแบบการพฒันาอาชีพ ธรรมชาติของพฒันาการทางอาชีพและบทบาทของทฤษฎีต่อ
การเลือกอาชีพและการปรับตัว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์ข้ อมูล การตีความ
ประสบการณ ์และการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (Super, 1969) Super (1980) กล่าวว่า บทบาท
ทางอาชีพเป็นโครงสร้างของชีวิตและท าให้ชีวิตมีความหมาย บุคคลจะต้อง รับบทบาทที่
หลากหลายตามการเจริญเติบโตขึน้ของพวกเขา บางบทบาทเริ่มตน้ตั้งแต่ช่วงตน้ของชีวิต บาง
บทบาทอาจจะเริ่มตอนช่วงทา้ยของชีวิต ในพืน้ที่ชีวิต (life space) ของทุกคนจะมีบทบาทส าคัญ
อยู่ 9 รูปแบบ ไดแ้ก่ วยัเด็ก (child) นกัเรียน/นกัศกึษา (student) การอยู่ในช่วงเวลาว่าง (leisurite) 



  18 

คนท างาน  (worker) คู่ สม รส  (spouse) ผู้ป กครอง (parent) พล เมื อ ง  (citizen) แม่ บ้าน 
(homemaker) และวัยเกษียณ (pensioner) และมี 4 สถานที่หลักที่เก่ียวข้องทุกบทบาท ได้แก่ 
บ้าน  (the home) ชุมชน  ( the community) สถานศึกษา ( the school) และที่ ท างาน  ( the 
workplace) ซึ่งในช่วงชีวิต (life span) ของบุคคลก็จะมีการพัฒนาอาชีพในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยแต่ละช่วงอายุจะมีเรื่องราวหลัก (grand narrative) ที่เกิดขึน้ต่างกัน สามารถแบ่งได้
เป็น  5 ขั้น  ดังแสดงในภาพประกอบ 1 (Super, 1990 as cited in Hartung, 2013) ซึ่ งมี
รายละเอียดดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้การเจริญเติบโต (growth) การพัฒนาอาชีพในขัน้นีเ้ริ่มตน้ตัง้แต่
แรกเกิดจนถึงอายุ 13 ปี หรือ 14 ปี (Zacher, Rudolph, Todorovic, & Ammann, 2019) เป็นขั้น
ของการเริ่มสรา้งอตัมโนทศันท์างอาชีพ สะทอ้นค าตอบของค าถามที่ว่า “ฉันเป็นใคร” ซึ่งแสดงถึง
จดุแข็ง ขอ้จ ากดั ความสนใจ คณุค่า ศกัยภาพ ความสามารถ และคณุลกัษณะส่วนบุคคล การเล่น
และประสบการณจ์ากที่บา้นและโรงเรียนจะช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสงสยัใคร่รู ้มีจินตนาการ 
เกิดความสนใจ และมีความสามารถในการสรา้งบทบาททางอาชีพและบทบาททางสงัคมที่เป็นไป
ไดข้องตนเองในอนาคต ในขัน้นีเ้ด็กตอ้งเรียนรูท้ี่จะมีจิตนาการ มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง และ
รูจ้กัแกไ้ขปัญหา ซึ่งไดร้บัการถ่ายทอดมาจากครอบครวัและสงัคม 

ขัน้ที่ 2 ขัน้การส ารวจ (exploration) ในขัน้นีค้ลอบคลุมช่วงอายุตัง้แต่ 14 ปี 
หรือ 15 ปี (Zacher et al., 2019) จนถึงอายุ 24 ปี เป็นขั้นของวัยรุ่นที่ก าลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
อาศัยอัตมโนทัศน์ทางอาชีพที่สรา้งจากการฝึกประสบการณ์ การท างานนอกเวลา (part-time 
work) และกิจกรรมอ่ืน ๆ มุ่งเนน้ใหเ้กิดการตกผลึกทางอาชีพ สรา้งอตัลกัษณท์างอาชีพ และการ
ด าเนินไปตามเสน้ทางอาชีพที่เลือก ผลลพัธ์ของขัน้นีคื้อท าใหบุ้คคลรูจ้ักการวางแผน การส ารวจ
บทบาทในการท างาน และมีความรูเ้ก่ียวกบัการตดัสินใจทางอาชีพและโลกแห่งการท างาน 

ขัน้ที่ 3 ขัน้การก่อรา่งสรา้งตวั (establishment) ผลลพัธจ์ากขัน้การส ารวจที่ดี
จะช่วยสรา้งความส าเร็จในขั้นตอนการก่อร่างสรา้งตัวนีไ้ด้  โดยในขั้นนีเ้ริ่มนับตั้งแต่อายุ 25 ปี 
จนถึง 44 ปี เป็นขัน้ที่พฒันาอตัมโนทศันข์ึน้ไปอีกขัน้หนึ่ง มีการสรา้งรูปแบบทางอาชีพที่จะพฒันา
มาเป็นอาชีพที่แน่นอน มีการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัต าแหน่งงานใหม่ พยายามที่จะสรา้งความมั่นคงทาง
อาชีพ แต่ในปัจจุบนันีบุ้คคลมีความไม่มั่ นคงในงาน และมีการเปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งท าใหช้่วงของ
การก่อร่างสรา้งตัวยืดขยายออกไปไดอี้ก (Savickas, 2011 as cited in Hartung, 2013) ในขัน้นี ้
นอกจากจะรบับทบาทคนท างานแลว้ บางคนอาจจะตอ้งรบับทบาทอื่นดว้ย เช่น การเป็นผูป้กครอง 
คู่สมรส สมาชิกชมุชน และการอยู่ในช่วงเวลาว่าง 
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ขัน้ที่ 4 ขัน้การสรา้งความมั่นคง (maintenance) เป็นขัน้ของช่วงอายุ 45–65 
ปี ในช่วงแรกของขัน้นี ้อาจเกิดค าถามเก่ียวทิศทางและเป้าหมายในอนาคตของตนเอง เพราะเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านจากขัน้การก่อร่างสรา้งตวัมาเป็นขัน้การสรา้งความมั่นคง บุคคลอาจตัง้ค าถามกบั
ตวัเองว่าจะประกอบอาชีพที่ท าอยู่ตอนนีต่้อไปจนเกษียณหรือไม่ หาค าตอบคือไม่ พวกเขาจะกลบั
เขา้สู่ขั้นการส ารวจและขั้นการก่อร่างสรา้งตัวใหม่อีกครัง้เพื่อท าการเปลี่ยนอาชีพ ขั้นการสรา้ง
ความมั่นคงนีมุ้่งเน้นใหเ้กิดอัตมโนทัศนท์างอาชีพที่ไดพ้ัฒนาแล้ว มีความมั่นคงทางอาชีพที่จะ
ด าเนินต่อไปตลอดช่วงชีวิตการท างาน หมายรวมถึงการพัฒนาความรูค้วามสามารถที่ส่งเสริม
ศกัยภาพในการท างาน คน้หาหนทางการท างานอย่างสรา้งสรรคแ์ละมีชีวิตชีวา 

ขัน้ที่ 5 ขัน้การเกษียณ (disengagement) เป็นช่วงทา้ยของชีวิตการท างาน 
เริ่มตัง้แต่อายุ 65 ปีเป็นตน้ไป หลงัจากที่ท างานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อเขา้สู่ขัน้
การเกษียณบุคคลตอ้งเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในชีวิต จากที่มุ่งเนน้พฒันาอตัมโนทศัน์
และสรา้งความมั่นคงทางอาชีพบุคคลจะมีใชช้ีวิตในบทบาทอ่ืนมากกว่า เช่น การเป็นครอบครวั 
ชุมชน และการอยู่ในช่วงเวลาว่าง ในขัน้การเกษียณนีบุ้คคลจะเริ่มลดภาระงานของตนเองลง เริ่ม
วางแผนในการใชช้ีวิตวยัเกษียณ เช่น การจดัการทางการเงิน และกิจวตัรประจ าวนั รวมถึงการเขา้
ไปท าความรูจ้กักบัความสมัพันธรู์ปแบบใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่ท างาน พวกเขาอาจตัง้ค าถามกับ
ตวัเองว่า “วยัเกษียณจะใหค้วามหมายอะไรกบัฉนั” “ฉนัจะปรบัตวัอย่างไร” 

ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองแสดงล าดบัขัน้และการพฒันาทางอาชีพตลอดช่วงชีวิต 
(The Ladder Model of Life-Career Stages and Developmental Tasks) ของ Super (1990) 
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ที่มาของภาพ : Life Stages and Substages Based on the Typical Developmental 
Tasks, With Focus on the Maxicycle. จ าก  D. E. Super (199 0 ). A life-space, life-span 
approach to career development. In D. Brown (Ed.), Career choice and development 
(2nd ed.; p. 214 ). San Francisco: Jossey-Bass. as cited in The Life-Span, Life-Space 
Theory of Careers โดย Hartung (2013) 

จากทฤษฎีพัฒนาการดา้นอาชีพกับช่วงชีวิตที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นที่สังเกตว่า
บทบาทการท างานเริ่มสรา้งไดต้ัง้แต่วยัเด็กจนกระทั่งวยัเกษียณ สิ่งหนึ่งที่ทฤษฎีใหค้วามส าคญัคือ
การสรา้งอัตมโนทัศนท์างอาชีพ (vocational self-concept) ที่ไดจ้ากการสงัเกต สนใจใคร่รู ้จาก
การเล่นในวยัเด็กจนถึงการเรียนรูผ้่านประสบการณก์ารท างานจนเกิดเป็นรูปแบบการท างานที่เป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลในขัน้การสรา้งความมั่นคงและการเกษียณ อีกทั้งทฤษฎีพัฒนาการ
ดา้นอาชีพกับช่วงชีวิตยังเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยใหบุ้คคลเรียนรูแ้ละพัฒนาเจตคติในการวางแผน 
ความเชื่อ และความสามารถในการตัดสินใจตามพัฒนาการของช่วงอายุ นอกจากนีท้ฤษฎียัง
กล่าวถึงปัจจยัความพรอ้มส่วนบุคคล เช่น ความตอ้งการจ าเป็น คณุค่าในตนเอง ความสนใจส่วน
บุคคล และปัจจัยทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาการดา้นอาชีพในแต่ละช่วงวัย เช่น 
สภาพสังคม ครอบครวั โรงเรียน กลุ่มเพื่อน เป็นต้น  (Hartung, 2013) ดังนั้นการส่งเสริมหรือ
พฒันาความสามารถทางอาชีพควรค านึงถึงความเหมาะสมของสิ่งที่ตอ้งการพฒันากบับทบาทใน
แต่ละล าดบัขัน้ของชีวิตดว้ย 

1.2.2 ทฤษฎีการประกอบสร้างอาชีพ 
ทฤษฎีการประกอบสร้างอาชีพ (career construction theory) เป็นทฤษฎีที่

ผสมผสานองคค์วามรูด้า้นจิตวิทยาอาชีวะ (vocational psychology) เช่น หกเลี่ยมของ Holland 
(Holland’s hexagon) ที่กล่าวถึงบุคลิกภาพทางอาชีพ  และล าดับขั้นของ  Super (Super’s 
stages) จากทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพกับช่วงชีวิตที่ ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นเข้าด้วยกัน 
(Savickas, 2005)  

Savickas (2005, 2013) ได้อธิบายทฤษฎีการประกอบสร้างอาชีพไว้ว่า เป็น
ทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการตีความและความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลผ่านการใหค้วามหมายและ
การก าหนดทิศทางในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล  อาศัยแนวคิด social constructionism 
เป็นแนวคิดหลัก  นอกจากนี ้ทฤษฎียังมองอาชีพผ่านมุมมองทางบริบท (contextualist 
perspective) โดยกล่าวว่าบุคคลที่มีพฒันาการคือบคุคลที่มีความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สิ่งแวดลอ้ม ไม่ไดม้องว่าพฒันาการเป็นการเจริญเติบโตทางโครงสรา้งภายใน ทฤษฎีการประกอบ
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สรา้งอาชีพยืนยนัว่าบุคคลประกอบรา่งสรา้งอาชีพผ่านการก าหนดความหมายของพฤติกรรมทาง
อาชีพและประสบการณ์ทางอาชีพของพวกเขา วัตถุประสงค์ของทฤษฎีไม่ได้ต้องการจะสรุป
ประสบการณก์ารท างานตัง้แต่เริ่มตน้จนเกษียณ แต่เป็นการใหรู้ปแบบของประสบการณเ์หล่านัน้
จนกลายมาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทกุสิ่งทกุอย่างเขา้หากนัและสรา้งเรื่องราวที่มีความหมาย  

ทฤษฎีการประกอบสร้างอาชีพมีองค์ประกอบส าคัญอยู่  3 ประการ ได้แก่ 
บคุลิกภาพทางอาชีพ ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ และรูปแบบชีวิต (Savickas, 2005) 

บุคลิกภาพทางอาชีพ  (vocational personality) เป็นความสามารถ ความ
ตอ้งการจ าเป็น คณุค่า และความสนใจของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพถูก
สรา้งตัง้แต่ระดับครอบครวัและพัฒนาต่อมาในระดับโรงเรียน ชุมชน จนกระทั่งระดับการท างาน 
Savickas น าโมเดลบุคลิกภาพของ Holland (Holland’s RIASEC model) มาใช้อธิบายความ
แตกต่างของบุคลิกภาพทางอาชีพของแต่ละบุคคล ซึ่งโมเดลบุคลิกภาพทางอาชีพนีจ้ะเป็นตัวบ่ง
บอกตวัตนและสิ่งที่บุคคลก าลงัคน้หาในเสน้ทางแห่งอาชีพ ในขณะที่บุคลิกภาพทางอาชีพมุ่งเนน้
อธิบายว่าอาชีพอะไรที่บุคคลตอ้งการสรา้งหรือก าลงัสรา้งอยู่ ความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพ (career adaptability) จะมุ่งเนน้อธิบายว่าบุคคลสรา้งอาชีพของเขาอย่างไร โดยมุ่งเนน้ไป
ที่ความพรอ้มและกระบวนการเผชิญปัญหาของแต่ละบุคคลในการสรา้งอาชีพและการปรบัตวัให้
เขา้กบัสงัคม ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพนี ้เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีแนวคิดว่าบุคคลควรมีความตระหนกัเก่ียวกบั
อาชีพของตนในอนาคต เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถควบคมุอาชีพในอนาคตนัน้ได ้อีกทัง้
มีความกระตือรือรน้และสนใจหาความเป็นไปไดใ้นอนาคตใหก้บัตวัเอง และเสรมิความมั่นใจใหก้บั
ตนเองเพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว ้เมื่อทราบแลว้ว่าบุคคลตอ้งการประกอบอาชีพ
อะไรและมีวิธีการอย่างไรที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้น สิ่งที่จะมาอธิบายว่าท าไมบุคคลถึงเลือก
ประกอบอาชีพนั้นก็คือรูปแบบชีวิต (life themes) รูปแบบชีวิตประกอบไปดว้ยปัญหาหรือกลุ่ม
ของปัญหาที่บุคคลปรารถนาที่จะแก้ไขเหนือสิ่งอ่ืนใด และความตั้งใจของบุคคลในการค้นหา
วิธีการที่ใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธ ์รูปแบบชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั มีความเป็นปัจเจก ทัง้
ในเรื่องของรูปแบบปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เหล่านัน้ นอกจากปัญหาแลว้รูปแบบชีวิต
ยงัหมายรวมถึงความส าคัญหรือสิ่งส าคญัในชีวิตของบุคคล รูปแบบชีวิตท าใหแ้ต่ละบุคคลเขา้ใจ
และใส่ใจกับสิ่งที่เขาก าลังท าอยู่ในปัจจุบนั อีกทั้งท าใหม้องเห็นความส าคัญของงานที่ท าทั้งต่อ
ตนเองและบคุคลอื่นในสงัคม 
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นอกจากบุคลิกภาพทางอาชีพ ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ และ
รูปแบบชีวิตแลว้ ทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพยงัมุ่งเนน้ท าความเขา้ใจการเลือกอาชีพของบคุคล
ผ่านมุมมองทางบริบทและการสรา้งตัวตน (self-construction) โดยอาศัยการท าความเขา้ใจใน
ตนเองผ่าน 3 สถานะคือ นกัแสดง ตวัแทน และผูแ้ต่ง (Savickas, 2013) ในมุมมองของนักแสดง 
(self as actor) จะบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการอบรมเลีย้งดู ชื่อเสียง และบุคลิกภาพของบุคคล 
ซึ่งเป็นอิทธิผลมาจากการหล่อหลอมของครอบครวั โรงเรียน สงัคมและวฒันธรรมรอบตวั โดยเริ่ม
ตั้งแต่เป็นเด็กทารก ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมทางอาชีพ ส่วนใน มุมมองของตัวแทน (self as 

agent) จะเป็นขยายตวัตนออกสู่สงัคม ผสานตวัตนไปกบัสงัคมผ่านอาชีพ ซึ่งอาศยัความสามารถ
ในการปรับตัวทางอาชีพเป็นทักษะความสามารถในการจัดการปัญหาอุปสรรคและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและความมุ่งมั่นเพื่อที่จะใหป้ระสบความส าเร็จทางอาชีพ 
สว่นมมุมองสดุทา้ยคือมุมมองของผู้แต่ง (self as author) เป็นการสะทอ้นเรื่องราวของชีวิตและ
การประสบการณก์ารท างาน ใหอ้อกมาเป็นเรื่องราวทางอาชีพที่มีความหมายและเห็นความส าคญั
ของเรื่องราวของชีวิต ซึ่งท าใหบุ้คคลมีความกลา้ที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางอาชีพหรือการ
เปลี่ยนผ่านทางอาชีพ การน ามุมมองทัง้ 3 อย่างนีม้าใชร้่วมกันจะช่วยท าใหเ้กิดการประกอบร่าง
สรา้งอาชีพ (career constructing) ขึน้ หรือเรียกว่าเป็นการออกแบบชีวิต (life designing) ก็ได ้

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพเป็นทฤษฎีที่อธิบาย
และสรา้งความเขา้ใจในอาชีพของแต่ละบคุคล ซึ่งเนน้ท าความเขา้ใจการใหค้วามหมายของอาชีพ
และก าหนดทิศทางของอาชีพ ผ่านมุมมองการเป็นนักแสดงที่แสดงออกถึงบุคลิกภาพทางอาชีพ 
การเป็นตวัแทนที่ก ากบัทิศทางของอาชีพ ก าหนดเป้าหมาย สรา้งความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้และการเป็นผูแ้ต่งที่เลา่เรื่องราวทางอาชีพ สะทอ้นรูปแบบชีวิต
ออกมาผ่านการสรา้งอาชีพของแต่ละบุคคล สามารถสรุปความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบและ
โครงสรา้งพืน้ฐานของทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพไดด้งัตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบและโครงสรา้งพืน้ฐานของทฤษฎีการประกอบสรา้ง
อาชีพ 

องคป์ระกอบ 
(Components) 

อธิบายเกี่ยวกับ 
(Deal with) 

โครงสร้างพืน้ฐาน 
(Foundations) 

แนวทางในการบริการ
ด้านอาชีพ 

(Career services) 
บคุลิกภาพทางอาชีพ 

(vocational 
personality) 

อาชีพท่ีเขาสรา้งคือ
อะไร 

(what career they 
construct) 

Self as Actor: 
รวมกนัสรา้งชื่อเสียงและ
บคุลิกภาพทางอาชีพ 

การแนะแนวอาชีพ 
(vocational guidance) 

ความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพ 

(career adaptability) 

แต่ละคนสรา้งอาชีพ
อย่างไร 

(how an individual 
constructs a career) 

Self as Agent: 
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัปัญหา
อปุสรรค การเปล่ียนแปลง 
และภาวะที่ยากล าบาก 

การศกึษาอาชีพ / การ
เรียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิทาง
อาชีพจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
(career education /  
career coaching) 

รูปแบบชีวิต 
(life themes) 

ท าไมถึงเลือกอาชีพนี ้
(why of a career) 

Self as Author: 
บอกเล่าเรื่องราวทางอาชีพ 

การใหค้  าปรกึษาทางอาชีพ 
(career counseling) 

 
1.2.3 แนวคิดโครงสร้างในการปรับตัวเพ่ือการประกอบสร้างอาชีพ 

จากทฤษฎีพฒันาการดา้นอาชีพกบัช่วงชีวิต และทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ
ทั้ง 2 ทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในดา้นการพัฒนา
มนษุย ์(human development) และการพฒันาอาชีพ โดยทฤษฎีพฒันาการดา้นอาชีพกบัช่วงชีวิต
ไดอ้ธิบายบทบาทที่ส  าคญัในแต่ละขัน้ของชีวิตและการท างาน สว่นทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ
อธิบายถึงการพัฒนาอาชีพซึ่งอาศัยการปรบัตัวของบุคคลใหเ้ขา้กับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยมี
จุดมุ่ งหมายให้เกิดการบู รณ าการระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม  (person-environment 
integration) (Savickas & Porfeli, 2012) ส่วนโครงสรา้งในการปรับตัวเพื่อการประกอบสร้าง
อาชีพ (career construction model of adaptation) นีเ้ป็นโมเดลโครงสรา้งที่ใหค้วามสนใจเฉพาะ
ในเรื่องบทบาทการท างาน โดยในโมเดลนีน้  าเสนอว่าหากบุคคลมีความพรอ้มในการปรบัตัวจะ
สง่ผลท าใหเ้กิดความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองต่อการปรบัตวัที่
แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมทางอาชีพ และเกิดผลลัพธ์ของการปรับตัวในท้ายที่สุด 



  24 

(Rudolph et al., 2017; Savickas, 2013) ตัวแปรที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพมีความสมัพนัธก์นัทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึ่งสามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งัภาพประกอบ 
2 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองแสดงโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างความพรอ้มในการปรบัตวั 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ การตอบสนองต่อการปรบัตวั และผลลพัธข์องการปรบัตวั 

ที่มา : ดดัแปลงจาก Conceptual framework for meta-analysis based on the career 
construction model of adaptation ของ Rudolph et al. (2017) 

ความพร้อมในการปรับตัว  (adaptivity หรือ adaptive readiness) เป็น
คณุลกัษณะ (trait) ของบุคคลที่แสดงออกถึงความพรอ้มและความตัง้ใจในการปรบัตวั เพื่อรบัมือ
กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางอาชีพ และเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้ในการพัฒนา
อาชีพ (Hirschi et al., 2015; Savickas & Porfeli, 2012) โดยตัวชีว้ัดของคุณลักษณะนี ้ ได้แก่ 
ความสามารถทางปัญญา (cognitive ability) เช่น ความถนัดทางปัญญาทั่วไป (general mental 
ability: GMA) ผลการเรียนเฉลี่ย (grade point average: GPA) ค่าคะแนนสอบเขา้มหาวิทยาลยั 
(ACT score) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personality traits) เช่น บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
(the Five-Factor Model of personality: the Big-Five personality) การเห็นคุณ ค่าในตนเอง 
(self-esteem) การประเมิ นแก่นแท้ของตน เอง (core self-evaluation) บุคลิ กภ าพ เชิ ง รุก 
(proactive personality) การมุ่งอนาคต (future orientation) ความหวงั (hope) และ การมองโลก
ในแง่ดี (optimism) (Rudolph et al., 2017) 

ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ (career adaptability) เป็นโครงสรา้ง
ทางจิตสงัคมที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงทรพัยากรหรือความสามารถของบุคคลในการเผชิญปัญหาและ



  25 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อีกทัง้เป็นจุดแข็งของบุคคลที่ใชใ้นการก ากบัตนเอง เมื่อตอ้งแกไ้ขปัญหาที่
ยากและซบัซอ้นที่มกัเกิดจากการพฒันาอาชีพหรือการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ ความสามารถในการ
ปรบัตวัมอีงคป์ระกอบที่ส  าคญัคือ ความตระหนกั (concern) การควบคมุตน (control) ความสนใจ
ใครรู่ ้(curiosity) และความมั่นใจ (confidence) (Savickas & Porfeli, 2012) 

การตอบสนองต่อการปรับตัว (adapting responses) เป็นการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมในการปรบัตวัต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความเชื่อที่บุคคลใชใ้นการรบัมือกบั
ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Hirschi et al., 2015) ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ของการปรบัตวั ตวัอย่าง
ของการตอบสนองต่อการปรบัตัว ได้แก่ การวางแผนทางอาชีพ (career planning) การส ารวจ
อาชีพ (career exploration) การรับรู ้ความสามารถของตนเองในอาชีพ (occupational self-
efficacy) การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการตัดสินใจทางอาชีพ (career decision-making 
self-efficacy) (Rudolph et al., 2017; Savickas & Porfeli, 2012) แรงจูงใจทางอาชีพ (career 
motivation) (Fang, Zhang, Mei, Chai, & Fan, 2018) และความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (career 
engagement) (Hirschi & Freund, 2014; Nilforooshan & Salimi, 2016) 

ผลลัพธข์องการปรับตัว (adaptation results) เป็นผลมาจากการตอบสนองต่อ
การปรบัตัว ผลลัพธ์นี ้เกิดจากความตอ้งการจ าเป็นภายในของบุคคลรวมกับโอกาสที่ไดร้บัจาก
บริบทแวดลอ้ม จนเกิดเป็นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ซึ่งวดัไดจ้าก
ความส าเรจ็ ความพึงพอใจ และพฒันาการทางอาชีพ (Hirschi et al., 2015; Savickas & Porfeli, 
2012) ผลลพัธข์องการปรบัตวันีเ้ป็นไดท้ัง้ผลลพัธท์างอาชีพ (career outcomes) และผลลพัธข์อง
ชีวิต (life outcomes) เช่น กลุ่มความส าเร็จทางอาชีพ (career success) ได้แก่ อัตลักษณ์ทาง
อาชีพ  (career identity) ความพึงพอใจในงาน ( job satisfaction)  ความผูกพันในองค์กร 
(organizational commitment) ความผูกพันในงาน (work engagement) รายได ้(income) และ
กลุ่มสุขภาวะเชิงอตัวิสยั (subjective well-being) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) 
อารมณ์เชิงบวก (positive affect) และความสมัพันธ์ทางลบกับอารมณ์เชิงลบ (negative affect) 
(Rudolph et al., 2017) สถาบนัการศกึษาเป็นสว่นส าคญัที่ช่วยสรา้งผลลพัธข์องการปรบัตวัใหก้บั
นกัศึกษา เช่น การสรา้งอตัลกัษณใ์หก้ับผูเ้รียน จะช่วยใหน้กัศกึษาสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคม
ไดอ้ย่างมีความสุขและมีคณุลกัษณะที่พึงประสงคก์บัความตอ้งการทางสงัคม (ฉัตรทิพย ์สวุรรณ
ชิน และ พนมพร จนัทรปัญญา, 2558) รวมถึงเป็นปัจจยัส าคัญที่สนบัสนุนใหบุ้คคลมีสขุภาวะที่ดี
ทัง้ในบรบิทการศกึษาและการท างาน เมื่อมีสขุภาวะที่ดีก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานและใน
ชีวิต (Brown & Lent, 2016) 
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าความพรอ้มในการปรบัตัว ความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพ การตอบสนองต่อการปรบัตัว และผลลพัธ์ของการปรบัตัว มีความสมัพันธ์
กันทั้งหมด โดยมีความพร้อมในการปรับตัวเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรทั้งหมด และมี
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่านระหว่างความพรอ้มในการปรบัตวักบัการ
ตอบสนองต่อการปรบัตัว และผลลัพธ์ของการปรบัตัว ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพจึงมีความส าคญัและจ าเป็น เพราะความสามารถนีเ้ป็นตวัแปรส าคญัที่ก่อใหเ้กิด
ความส าเรจ็ทางอาชีพและสขุภาวะที่ดีของบคุคลได ้อย่างไรก็ตามความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพยงัตอ้งอาศยัการปรบัตวัของบุคคลใหเ้ขา้กบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการ
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดลอ้ม และเกิดการพัฒนาอาชีพขึน้ตามทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ 
(Savickas & Porfeli, 2012) ปัจจยัทางบรบิทแวดลอ้มจึงเป็นอีกหนึ่งตวัแปรที่ควรศึกษารว่มกบัตวั
แปรอ่ืน ๆ ในโครงสรา้งในการปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ (Rudolph et al., 2019) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพทัง้ 3 แนวคิดที่ได้
น าเสนอไปขา้งตน้นั้นสามารถสรุปเชื่อมโยงความสมัพันธ์เป็นแนวคิดพืน้ฐานส าหรบัการวิจัยใน
ครัง้นีไ้ดด้งันี ้

ทฤษฎีพัฒนาการดา้นอาชีพกับช่วงชีวิต แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบในการพัฒนาอาชีพที่
แตกต่างกันของแต่ละช่วงวยัตัง้แต่วัยเรียนจนถึงวัยเกษียณ ซึ่งนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในขัน้การส ารวจ (exploration) ที่ครอบคลุมช่วงอายุตัง้แต่ 14 - 24 ปี ตามทฤษฎี
แลว้ขัน้นีเ้ป็นช่วงวยัที่ตอ้งการการตกผลกึทางความคิดเก่ียวกบัอาชีพที่ตอ้งการประกอบในอนาคต 
เริ่มมีการคน้หาและฝึกประสบการณ ์เพื่อสรา้งอตัลกัษณท์างอาชีพ มีการวางแผนและเตรียมความ
พรอ้มเพื่อการเปลี่ยนผ่านเขา้สู่โลกแห่งการท างาน ผลลพัธจ์ากขัน้การส ารวจที่ดีจะส่งผลใหล้  าดบั
ขัน้ในการพฒันาอาชีพขัน้ถดั ๆ ไปด าเนินไปไดด้ว้ยดี (Super, 1990 as cited in Hartung, 2013) 
ทฤษฎีพัฒนาการดา้นอาชีพกับช่วงชีวิตใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาทักษะในดา้นต่าง ๆ อย่าง
แตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ เน้นความจ าเป็นและความเหมาะสมกับล าดับขั้นนั้น ๆ เพื่อให้
สามารถด าเนินขัน้ถัดไปไดแ้ละประสบความส าเร็จในชีวิต หนึ่งในทักษะที่มีความส าคญัตัง้แต่ขัน้
ส  ารวจ (exploration) จนถึงขัน้การก่อร่างสรา้งตัว (establishment) คือ การรูจ้ักวางแผน ส ารวจ
อาชีพ  และปรับตัวให้เข้ากับงาน เพื่ อพัฒนาอาชีพให้ เกิดความมั่ นคงทางอาชีพ ต่อไป 
ความสามารถในการวางแผน การจัดการปัญหา และการเตรียมความพรอ้มรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตการท างานนีเ้ป็นคุณลกัษณะส าคัญของความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพ (career adaptability) ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรได้รบัการพัฒนาตั้งวัยเรียน  
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(สุรวิทย ์อัสสพันธุ์ และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์, 2561) โดยในทฤษฎีการประกอบสรา้ง
อาชีพไดน้ าความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ซึ่งเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
ปรบัตัวใหเ้ขา้กับสังคมและสภาพแวดลอ้มในการท างานมาอธิบายร่วมกับบุคลิกภาพทางอาชีพ
และรูปแบบชีวิตเพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการใหค้วามหมายและก าหนดเสน้ทางในการประกอบ
อาชีพของแต่ละบุคคล (Savickas, 2005, 2013) ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพจึงเป็น
หลกัส าคัญของทฤษฎี และถูกน ามาขยายต่อในแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบ
สรา้งอาชีพ เพื่ออธิบายในมมุมองเฉพาะการท างาน โครงสรา้งในการปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้ง
อาชีพจะแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลของตวัแปรการปรบัตวัที่มีความส าคญัในการ
ท างาน โดยความพรอ้มในการปรับตัวของแต่ละบุคคลเป็นคุณลักษณะท าให้แต่ละบุคคลมี
ความสามารถในการปรบัตวัที่แตกต่างกนั ซึ่งความสามารถในการปรบัตวันีส้ง่ผลถึงการแสดงออก
ทางพฤติกรรมการตอบสนองต่อการปรบัตวัและจะน าไปสู่ผลลพัธข์องการปรบัตวัในที่สดุ (Hirschi 
et al., 2015; Rudolph et al., 2017; Savickas & Porfeli, 2012) 

ดังนั้น ในงานวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยจึงน าแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบ
สรา้งอาชีพมาเป็นทฤษฎีหลกัในการวางกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่  3 และ 4 โดยมี
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน และอาศยัองคค์วามรูจ้ากแนวคิดทัง้ 3 นี ้
เป็นพืน้ฐานในการศกึษาความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาในครัง้นี ้

1.3 องคป์ระกอบและการวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
การศึกษาองค์ประกอบและการวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพเป็น

การศึกษาที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นจ านวนมาก และมีผู้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพที่ต่างกันไป อีกทั้งมีการพัฒนาแบบวัด
ส าหรบัวดัระดบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 องคป์ระกอบของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานีม้ีการศึกษาเก่ียวกับ

ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นจ านวนมาก โดยงานวิจยัส่วนใหญ่จะแบ่งองคป์ระกอบ
ของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพออกเป็น 4 มิติ ตามแนวคิดของ Savickas (2005) 
ไดแ้ก่ ความตระหนกั การควบคมุตน ความสนใจใครรู่ ้และความมั่นใจ  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1.1 ความตระหนัก (career concern) หมายถึง การที่บุคคลคิดหรือ
ตระหนักถึงเส้นทางแห่งอาชีพของตัวเองในอนาคต ผู้ที่มีความตระหนักในอาชีพมักจะมีการ
วางแผนและสรา้งความคุน้เคยใหก้บัสิ่งที่จะเจอในอนาคตการท างานของตนเอง ท าอนาคตใหเ้ป็น
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ความจรงิขึน้มาได ้ซึ่งมิติความตระหนกันีเ้ป็นมิติที่ส  าคญัที่สดุของความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ  

1.3.1.2 การควบคุมตน (career control) หมายถึง ความรูส้กึและความเชื่อของ
แต่ละบุคคลที่เชื่อว่าเขามีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสรา้งอาชีพในอนาคตของเขา เชื่อว่า
เขาสามารถควบคุมอนาคตของตัวเองได้ มิติการควบคุมตนนีจ้ะช่วยส่งเสริมความกล้าในการ
ตดัสินใจและการเป็นหนึ่งเดียวกบัประสบการณ ์

1.3.1.3 ความสนใจใคร่รู้ (career curiosity) หมายถึง ความอยากรูจ้กัหรือการ
เขา้ไปส ารวจโลกแห่งการท างาน เรียนรูเ้ก่ียวกบัอาชีพที่สนใจอยากจะท า เปิดใจรบัสิ่งใหม่ ๆ และ
สรรหาความรู้เพิ่ ม เติม เพื่ อพัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมกับงาน และได้เรียนรู้ถึ ง
ความสามารถ ความสนใจ และคณุค่าของตนเอง 

1.3.1.4 ความมั่นใจ (career confidence) หมายถึง ความรูส้ึกหรือการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเลือกการเรียนและการท างานที่เหมาะสมกบัตนเอง สามารถแกไ้ข
ปัญหา เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ ผูท้ี่มีความมั่นใจจะเชื่อมั่นว่าตนเองมี
ประโยชนแ์ละท างานต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรูส้ึกในการยอมรบัตนเอง
และเห็นคณุค่าในตวัเอง 

แต่อย่างไรก็ตามมีนกัวิชาการบางท่านไดเ้สนอองคป์ระกอบของความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพที่ต่างออกไป เช่น งานวิจัยของ Creed, Fallon, and Hood (2009) ที่ใช้
แนวคิดของ Savickas (1997) ในการสรา้งแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและวัด
ใน 5 มิติคือ การก ากับตนเอง (self-regulation) การตัดสินใจ (decision making) การส ารวจ
อาชีพ (career exploration) การวางแผน (Planning) และการส ารวจตนเอง (self-exploration) 
และงานวิจัยของ Lindsay (2013) ที่ไดเ้สนอว่าความสามารถในการรบัตัวทางอาชีพควรมี 5 มิติ
เช่นกัน แต่จะประกอบดว้ย ความเชื่อในตัวเอง (self- belief) เจตคติเชิงบวก (positive attitude) 
การทดลอง (experimenting) การส ารวจ (exploring) และการมีส่วนรว่ม (engaging) ซึ่งทัง้ 5 มิติ
นีเ้ป็นองคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพที่สะทอ้นถึงความสมัพันธ์ระหว่าง
บคุคลกบับุคคล (interpersonal) และบคุคลกบัประสบการณ ์(intrapersonal) รวมถึงงานวิจยัของ 
Nye, Leong, Prasad, Gardner, and Tien (2018) ที่เสนอให้ความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพมี 5 องคป์ระกอบเช่นกนั ไดแ้ก่ ความตระหนกั การควบคมุตน ความสนใจใคร่รู ้ความมั่นใจ 
และความร่วมมือ (cooperation) ซึ่งใหน้ิยามไวว้่าเป็นความสามารถในการปรบัตัวระหว่างบุคคล 
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interpersonal adaptability) มีความยืดหยุ่น เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการมี
ปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อผูอ่ื้น 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยของ วราภรณ์ หนูสมตน, ศจีมาจ ณ วิเชียร, และ นนทิ
รตัน ์พฒันภกัดี (2562) ที่ไดศ้ึกษาโมเดลแข่งขนัเพื่อวิเคราะหว์ิเคราะหอ์งคป์ระกอบความสามารถ
ในการปรบัตัวในการท างานของพนักงานใน 5 มิติ ไดแ้ก่ ความสามารถในการควบคุม (control) 
ความกระตือรือรน้ (curiosity) ความเอาใจใส่ (concern) ความอดทน (endurance) และมารยาท
ในที่ท างาน (courtesy) อีกดว้ย 

1.3.2 การวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
เริ่มแรกการวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ (career adaptability) ยัง

ไม่มีการใช้แบบวัดที่ชัดเจน นักวิจัยบางส่วนจึงเริ่มสร้างแบบวัดของตนเองขึน้จากนิยามและ
องค์ประกอบที่ Savickas (1997) ได้กล่าวไว ้ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ Rottinghaus, Day, 
and Borgen (2005) เขาได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประเมินอาชีพใน
อนาคต (Career Futures Inventory) พบว่าความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรหนึ่ง
ในสามที่มีความส าคัญต่อการประเมินอาชีพในอนาคต มีทั้งสิน้ 11 ข้อค าถาม จากขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 25 ข้อ และในงานวิจัยของ Creed et al. (2009) ที่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ตวัแปรส่วนบุคคลและทางสงัคม กบัการตระหนกัในอาชีพ
ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 และไดส้รา้งแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพขึน้เพื่อท าการ
ประเมินมีทั้งสิน้ 56 ขอ้ค าถาม วัดใน 5 มิติคือ การก ากับตนเอง (self-regulation) การตัดสินใจ 
(decision making) การส ารวจอาชีพ (career exploration) การวางแผน (Planning) และการ
ส ารวจตนเอง (self-exploration) ซึ่งเขาไดใ้หค้  าแนะน าไวว้่าแบบวดัความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพนีม้ีประโยชน ์แต่แบบวดัค่อนขา้งยาว จ าเป็นตอ้งท าใหส้ัน้ลงและพิจารณารายละเอียด
ในแบบวดัใหม้ากขึน้  

จนกระทั่ งในปี ค.ศ. 2012 แบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
(Career Adapt-Abilities Scale: CAAS) ถูกพัฒนาขึ ้นโดย Savickas and Porfeli (2012) ใช้
ส  าหรับศึกษาระดับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของแต่ละบุคคล โดยวัดผ่าน
องคป์ระกอบทัง้ 4 มิติของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ไดแ้ก่ (1) ความตระหนกัเก่ียวกบั
อาชีพในอนาคต (2) ความสามารถในการควบคุมอาชีพในอนาคต (3) ความสนใจใคร่รูค้วาม
เป็นไปไดข้องตนเองและเหตุการณ์ในอนาคตและ (4) ความมั่นใจในการมุ่งไปสู่เป้าหมายของ
อาชีพ แต่ละมิติมี 6 ขอ้ค าถาม รวมทัง้สิน้ 24 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้ค าถามจะมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
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ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยแบบวดัฉบบันีเ้ป็นความรว่มมือจากนานาประเทศในการ
พัฒนา อีกทั้งไดร้บัการแปลภาษาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งแลว้มากกว่า 13 
ประเทศ ซึ่งในประเทศไทย สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ ์(2561) ไดท้ าการ
แปลเป็นภาษาไทยและวิเคราะหค์วามเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง พบว่า แบบวดันีม้ีคณุสมบติัทางการ
วัดทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในระดับท่ียอมรับได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
ครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.90 รายองคป์ระกอบเท่ากับ 0.67 - 
0.80 นอกจากนี ้สุรวิทย ์อัสสพันธุ์ และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2561) ยังไดส้รา้งเกณฑ์
ปกติของคะแนนความสามารถในปรบัตัวทางอาชีพจากแบบวัดฉบับภาษาไทย  ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 1,190 คนพบว่า กลุ่มสูงจะมีคะแนน
ระหว่าง 4.04 – 5.00 กลุ่มกลางจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.55 – 4.03 และกลุ่มต ่าจะมีคะแนนอยู่
ระหว่าง 1.00 – 3.54 

นอกจากแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ (CAAS) ของ Savickas 
and Porfeli (2012) แล้ว  Nye et al. (2018) ที่ เสนอองค์ป ระกอบความร่วมมื อ เข้า เป็น
องคป์ระกอบที่ 5 ของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพยงัไดเ้สนอแบบวัดความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพ 5 องคป์ระกอบ (the five-factor Career Adapt-Abilities Scale: CAAS-5) 
ในงานวิจัยด้วย ซึ่งได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างใน 3 ประเทศเพื่อทดสอบความไม่
เปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรม  (cross-cultural validation) ของแบบวัด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา กลุ่มวยัท างานในประเทศจีนและไตห้วนั รวม 1,147 คน โดยแต่
ละองคป์ระกอบมี 6 ขอ้ค าถาม รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบพบว่าองคป์ระกอบ
ความร่วมมือสามารถเข้าได้กับองค์ประกอบความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพอ่ืน  ๆ (คือ 
ความตระหนัก การควบคุมตน ความสนใจใคร่รู ้ ความมั่นใจ) และไม่มีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมระหว่างกลุม่ตวัอย่างในจีนและไตห้วนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่านมา แม้ว่าจะมีนักวิชาการได้น าเสนอ
องค์ประกอบและวิธีการวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพอย่างหลากหลาย แต่ใน
การศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกแนวคิดของ Savickas and Porfeli (2012) มาเป็นแนวทางใน
การศึกษา เนื่องจากแนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดที่ไดร้บัการยอมรบัและถูกท าไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุใกล้เคียงกับนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่ผู ้วิจัยสนใจศึกษา ดังนั้นองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์จะประกอบด้วย 
ความตระหนกั การควบคมุตน ความสนใจใครรู่ ้และความมั่นใจ โดยผูว้ิจยัปรบัปรุงขอ้ค าถามจาก
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แบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ฉบับภาษาไทยของสุรวิทย ์อัสสพันธุ์ และ เสมอ
กาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ์ (2561) ที่ท าการแปลมาจาก แบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพ (Career Adapt-Abilities Scale: CAAS) ของ Savickas and Porfeli (2012) เพื่อใหเ้ขา้กับ
บรบิทนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตม์ากยิ่งขึน้ 

ตอนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
จากการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่ไดส้งัเคราะหอ์ภิมานเก่ียวกบัปัจจัยที่เก่ียวกับ

ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา ร่วมกับแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อ
การประกอบสรา้งและทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพที่ใหค้วามส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลกบับรบิทแวดลอ้ม ดงันัน้ ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ
สามารถน าเสนอไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยความพรอ้มในการปรบัตัว (adaptive readiness) และ
ปัจจยัทางบรบิทแวดลอ้ม (contextual factors) มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ปัจจัยความพร้อมในการปรับตัว 
ปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวัที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ

มีจ านวนมากและค่อนข้างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในบริบทงานวิจยัที่ศกึษาในกลุม่นกัศกึษา ดงัตารางที่ 2 ผล
การสงัเคราะหพ์บว่า ตวัแปรปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวัที่ส  าคญัและมีผลต่อความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษา ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การมองโลกในแง่ดี และ
บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 

ตาราง 2 งานวิจยัที่เก่ียวของกบัตวัแปรปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวั 

 งานวิจยั 
ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 
   การเห็นคณุค่าในตนเอง ✓ ✓         2 
   การมองโลกในแง่ดี   ✓ ✓        2 
   บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 
 

หมายเหต ุ1 = Hui et al. (2018); 2= Ataç, Dirik, and Tetik (2018); 3 = Fang et al. (2018); 
4= Othman, Kamal, Alias, Ismail, and Sahiq (2018) ; 5 = Eryılmaz and Kara (2017);  
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6 = Avram et al. (2019); 7 = Nilforooshan and Salimi (2016); 8 = Li et al. (2015);  
9 = Storme et al. (2020); 10 = Qi et al. (2017) 
 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) เป็นการรบัรูข้องแต่ละบุคคลในเชิงบวก
หรือเชิงลบเก่ียวกบัตนเอง เพราะโดยทั่วไปแลว้บุคคลที่เห็นคณุค่าในตนเองสูงจะมีความสามารถ
ในรบัมือกับอุปสรรคและความท้าทายต่าง  ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Ataç et al., 2018) ซึ่งใน
งานวิจัยของ Hui et al. (2018) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ และการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมของนกัศึกษาในฮ่องกง 
ผลการวิจยัพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ

ปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา (β = .27, p < .001)  
การมองโลกในแง่ดี (optimism) เป็นทัศนคติเชิงบวกของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่เขา้มาในชีวิต และเป็นจุดแข็งและคุณธรรมของมนุษยรู์ปแบบหนึ่ง (Santilli, 
Marcionetti, Rochat, Rossier, & Nota, 2017) ซึ่ง Fang et al. (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการมองโลกในแง่ดี สิ่งแวดลอ้มทางการศกึษา ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ และ

แรงจูงใจทางอาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า การมองโลกในแง่ดี (β = .32,  

p < .001) และสิ่งแวดลอ้มทางการศึกษา (β = .40, p < .001) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
ปรบัตัวของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ บุคคลที่มองโลกในแง่บวกนัน้มักจะมีความสนใจ
เก่ียวกับอาชีพในอนาคตของตนเองและรูส้ึกพอใจกับอาชีพที่ตนเลือก (McIlveen, Beccaria, & 
Burton, 2013) 

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ (the Five-Factor Model of personality) เป็นการจดั
กลุ่มของคุณลกัษณะหรือบุคลิกภาพของบุคคลใน 5 มิติพืน้ฐาน (McCrae & John, 1992) ซึ่งใน
งานวิจัยของ Eryılmaz and Kara (2017) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของบุคลิกภาพหา้
องค์ประกอบต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของนักศึกษาฝึกสอน (pre-service 
teachers) กับ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาฝึกสอนมีค่าเฉลี่ย
บคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์(neuroticism) สงูกว่าครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (extraversion) ของนักศึกษาฝึกสอนมี อิท ธิพลต่อ

ความสามารถในปรบัตัวทางอาชีพสงูที่สดุ (β = .27, p < .05) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Avram 
et al. (2019) ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิจัยพบว่า
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บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ และ
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบในดา้นบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองมีอิทธิพลต่อความสามารถใน

ปรบัตัวทางอาชีพ (β = .56, p < .05) และผลการเรียนเฉลี่ย (β = .02, p < .05)  อีกทัง้แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการเป็นตวัแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพระหว่าง

ความสมัพันธ์ของบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองและผลการเรียนเฉลี่ย (β = .04, CI = 0.0068–
0.0935) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Nilforooshan and Salimi (2016) ที่ท าการศึกษาอิทธิพลของ
บุคลิกภาพต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนกัศึกษาในประเทศอิหร่าน โดยมีความสามารถใน
ปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ (neuroticism) 
สามารถอธิบายองคป์ระกอบของตวัแปรความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในทิศทางลบไดท้ัง้ 
4 มิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) กล่าวคือ ถา้นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบไม่
มั่นคงทางอารมณ์ลดลง ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพจะเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีผ้ลจาก
งานวิจัยของ Qi et al. (2017) ที่ไดศ้ึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและความรกัใน
อาชีพ (calling) ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพและพฤติกรรมการหางาน (self-defeating 
job search behavior) ของนักศึกษาในประเทศจีน โดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ
เป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (openness to 

experience) (β = .38, p < .05) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness) (β = 
.24, p < .05) มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับผลงานวิจัยของ Li et al. (2015) ที่ท าการศึกษาอิทธิพลของ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และระบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเรา้เชิงลบและเชิงบวก 
(behavioral inhibition system and behavioral activation system: BIS/BAS) ที่ ส่ ง ผ ล ถึ ง
พฤติกรรมการส ารวจอาชีพ (career exploration) ของนกัศกึษาในประเทศจีน โดยมีความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีความสมัพันธ์กับ
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) โดย

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  (β = .12, p < .05) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  

(β = .10 , p < .05)  และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (β = .16, p < .05) สามารถท านาย
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา มีงานวิจัยบางส่วนสนับสนุนว่า บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบส่งผลต่อระดับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ของนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย (Avram et al., 2019; Eryılmaz & Kara, 2017; Li et al., 2015; Nilforooshan & 
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Salimi, 2016; Qi et al., 2017) ซึ่งสอดคลอ้งกบับริบทของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศึกษาแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต์ระดับชั้นปีที่  3 และ 4 อีกทั้งมีผลงานวิจัยที่แสดงค่าอิทธิพลของบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพค่อนข้างดี  ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือก
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็นตัวแปรในด้านปัจจัยความพรอ้มในการปรับตัวและตั้งเป็น
สมมติฐานไดด้งันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 (H1) บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกบับุคลิกภาพ
หา้องคป์ระกอบมีดงันี ้

2.1.1 บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
ในการน าเสนอรายละเอียดตวัแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบนีจ้ะขอน าเสนอใน 

2 ประเด็นคือ (1) ความหมายและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (2) 
องคป์ระกอบและการวดับคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 

2.1.1.1 ความหมายและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
บุคลิกภาพเป็นตวัแปรหนึ่งที่ไดร้บัความสนใจและถูกศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

American Psychological Association หรือ  APA (2017) ได้นิ ยามค าว่าบุ คลิ กภาพ  ไว้ว่ า 
บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่แตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งในรูปแบบการคิด การรับรู ้
ความรูส้ึก และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม บุคลิกภาพตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราช
บณัฑิตสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง สภาพนิสัยจ าเพาะของคน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เป็น
ผลรวมของลกัษณะทางจิตวิทยา มีผลต่อการแสดงออกทัง้พฤติกรรมภายนอกที่สงัเกตไดง้่าย และ
พฤติกรรมภายในที่สงัเกตไดย้าก (รชันีวรรณ วนิชยถ์นอม, สมรรถพงศ ์ขจรมณี, วชิระ ทองอยู่คง, 
ธนชัพร เลขวตั, และ ถาวร เนตรนนัท,์ 2560; วรรณกร พลพิชยั, 2560) และในบางครัง้บุคลิกภาพ 
หมายถึง วิธีการท่ีบคุคลตอบสนองหรือมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอื่น (Wibowo & Andriyanto, 2018) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ (theory of personality) เป็นแนวทางในการอธิบายการ
กระท าของบุคคลรวมถึงอธิบายลกัษณะและบุคลิกที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล อย่างเช่นทฤษฎี
คุณลักษณะ (trait theory) เป็นทฤษฎีที่ชีใ้หเ้ห็นถึงรูปแบบการคิด ความรูส้ึก การแสดงออกของ
บุคคล ซึ่งท าใหเ้กิดผลลพัธท์ี่น่าสนใจและเป็นประโยชนต่์อการศึกษาบุคลิกภาพของนกัวิจยัต่อมา  
(McCrae & Costa, 2003) โดยแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (the Five-Factor Model of 
personality: the Big-Five personality) ได้น าพื ้นฐานแนวคิดของทฤษฎีคุณลักษณะมาใชเ้ป็น
แนวทางในการอธิบายแนวคิด (McCrae & Costa, 2008) จึงท าให้แนวคิดบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบเป็นแนวคิดที่นิยมน าใชอ้ธิบายคณุลกัษณะที่แตกต่างกนัของบุคคลทัง้คณุลกัษณะที่
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มีความเก่ียวข้องกับรูปแบบการคิด ความรูส้ึก และการกระท า  ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มบุคลิกภาพ
พืน้ฐานของบุคคลเขา้ไวด้ว้ยกัน และจ าแนกออกเป็น 5 รูปแบบคือ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทาง
อารมณ์ (neuroticism) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ ์(openness to experience) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (agreeableness) และ
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness) (Costa & McCrae, 1992; McCrae & John, 
1992) และเนื่องจากการน าทฤษฎีคณุลกัษณะมาใชน้ีเ้อง จึงสามารถจดัใหแ้นวคิดบุคลิกภาพหา้
องคป์ระกอบเป็นหนึ่งในกลุ่มทฤษฎีคณุลกัษณะ ซึ่งไดร้บัการยอมรบัและเป็นที่นิยมน าใชใ้นวงการ
จิตวิทยาปัจจบุนั (McCrae & Costa, 2008; สวุวฒุิ วงศท์างสวสัดิ,์ 2559) 

การศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพ  (personality psychology) นั้นได้รับความ
สนใจมาอย่างยาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 จนกระทั่งในช่วงปี ค.ศ. 1970 จิตวิทยาบุคลิกภาพถูก
วิจารณ์อย่างหนักจากนักวิชาการบางกลุ่มท าให้การศึกษาบุคลิกภาพในช่วงนั้นเป็นไปอย่าง
ล าบาก (Costa & McCrae, 2008) อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านไดท้ าการศึกษา
วิจยัและน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพและคณุลกัษณะของบุคคลออกมาไดร้ะยะเวลาต่อมา 
ซึ่งแนวคิดบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ถูกน าเสนออกมาในช่วงปีดังกล่าว 
แรกเริ่มของการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในปี ค.ศ. 1976 นั้น  Costa and McCrae ได้
พฒันาแนวคิดบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมาจากแนวคิดปัจจยั 16 ลกัษณะ (Sixteen Personality 
Factor Questionnaire: 16PF) ของ Cattell et al.(1970 as cited in Costa & McCrae, 2008; 
McCrae & Costa, 2003) และแนวคิดบุคลิกภาพของ Eysenck (Eysenck & Eysenck, as cited 
in Costa & McCrae, 2008 ; McCrae & Costa, 2003) ซึ่ งในขณะนั้นมีบุคลิกภาพเพียง 3 
ลักษณะเท่านั้นที่ถูกน าเสนอ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ (neuroticism: N) 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (extraversion: E) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ ์
(openness to experience: O)  

ในขณะที่ Costa and McCrae ท าการศึกษาและพัฒนาการวัดบุคลิกภาพ
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของบุคลิกภาพทั้ง 3 แบบ Goldberg (1981; 1983 as cited in 
Costa & McCrae, 2008) ไดท้ าการศกึษาการรวบรวมและจ าแนกค าคณุศพัทใ์นพจนานกุรมอย่าง
เป็นระบบของ Norman (1967 as cited in Goldberg, 1990) และไดร้่วมกันพัฒนาต่อจนไดเ้ป็น
กลุ่มค าคุณศัพท ์5 กลุ่มและรวมเรียกว่า the Big-Five factors ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบเป็น
ผูน้  า (surgency or extraversion) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (agreeableness) บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก (conscientiousness or dependability) บุคลิกภาพแบบมั่ นคงทางอารมณ ์



  36 

(emotional stability) ซึ่งจะตรงขา้มกับบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ (neuroticism) และ
สดุทา้ยคือบุคลิกภาพแบบตามวฒันธรรม (culture) ต่อมาช่วงปี ค.ศ. 1980 Costa and McCrae 
ไดท้ าการศึกษางานของตนเองอีกครัง้และพบว่าบุคลิกภาพแบบเป็นผูน้  า บุคลิกภาพแบบมั่นคง
ทางอารมณ ์และบุคลิกภาพแบบตามวฒันธรรมที่ Norman (1963 as cited in Costa & McCrae, 
2008) และ Goldberg (1981; 1983 as cited in Costa & McCrae, 2008) น าเสนอมีความ
ใกลเ้คียงกับบุคลิกภาพทั้ง 3 รูปแบบที่เคยไดน้ าเสนอไปก่อนหน้า จึงไดท้ าการพิสูจนส์มมุติฐาน
และพัฒนาโมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  (the Five-Factor Model) ขึน้ โดยเพิ่มการวัด
บคุลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกเขา้มาและตีพิมพแ์บบวดันีใ้นชื่อว่า 
the NEO Personality Inventory (NEO-PI)  (Costa & McCrae, 1 9 8 5  as cited in Costa & 
McCrae, 2008; McCrae & Costa, 2003) Costa and McCrae พัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบเรื่อยมาเช่น ในปี ค.ศ. 1992 มีการเพิ่มและปรบัปรุงองคป์ระกอบย่อยของบุคลิกภาพ
ต่าง ๆ และเปลี่ยนชื่อแบบวัดใหม่ เป็น the NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992 as cited in 
Costa & McCrae, 2014; McCrae & Costa, 2007) ซึ่งแบบวัดนีถู้กน าไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 
มากกว่า 40 ภาษา ต่อมามีการปรบัปรุงแบบวัดอีกครัง้ โดยปรบัขอ้ค าถามให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ 
เหมาะส าหรบัเด็กตัง้แต่อายุ 12 ปีขึน้ไปจนถึงวยัผูใ้หญ่หรือคนที่อ่อนภาษาองักฤษ ซึ่งแบบวดันีม้ี
ชื่อเรียกว่า the NEO-PI-3 (Costa Jr, McCrae, & Martin, 2008) อีกทั้งพัฒนาแบบวัดฉบับย่อ
ของ the NEO-PI-3 ไปพรอ้ม ๆ กัน โดยปรบัปรุงใหเ้หลือขอ้ค าถามจ านวนเพียง 60 ขอ้จากเดิม 
240 ขอ้ค าถาม และเรียกแบบวดันีว้่า the NEO-FFI-3 (McCrae & Costa, 2007) 

จากแนวคิดขา้งตน้ที่ไดน้ าเสนอไปขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า แนวคิดบุคลิกภาพ
หา้องคป์ระกอบเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อใชอ้ธิบายคุณลกัษณะที่แตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคลผ่านลกัษณะบุคลิกภาพ 5 รูปแบบ ซึ่งสง่ผลใหบ้คุคลมีความแตกต่างทางดา้นการ
คิด การรบัรูค้วามรูส้ึก และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม โดยในงานวิจัยนีจ้ะใชแ้นวคิดของ Costa 
and McCrae (1992) 

2.1.1.2 องคป์ระกอบและการวัดบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (The Five-Factor Model of personality) หรือ

บางครัง้ถกูเรียกว่า The Big Five เป็นสิ่งที่สะทอ้นคณุลกัษณะความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ตามแนวคิดของ Costa and McCrae (1992) บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีองคป์ระกอบส าคญั 5 
ดา้น ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง บุคลิกภาพแบบ
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เปิดรบัประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก รายละเอียด
ดงันี ้

บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์(neuroticism) หมายถึง ลกัษณะที่
แสดงถึงความหวั่นไหว แปรปรวนทางอารมณ์ ภาวะวิตกกังวล ผูท้ี่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบไม่
มั่นคงทางอารมณส์งู มกัจะมีอารมณรุ์นแรงและมีอารมณเ์ชิงลบ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อความสามารถ
ในการจัดการปัญหาและการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์สามารถวัดได้
จากองคป์ระกอบย่อย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล (anxiety) ความโกรธ (angry hostility) ภาวะ
ซึมเศร้า (depression) การค านึงถึงแต่ตนเอง (self-consciousness) ความหุนหันพลันแล่น 
(impulsiveness) และความไม่มั่นใจในตนเอง (vulnerability) ในขณะที่ผูท้ี่มีคะแนนบุคลิกภาพ
แบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ต ่า มักจะมีอารมณท์ี่มั่นคง (emotionally stable) มีความสงบ แมจ้ะอยู่
ในสถานการณท์ี่เครง่เครียด พวกเขาก็ยงัคงมีความมั่นใจและมีอารมณเ์ชิงลบนอ้ยมาก 

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง  (extraversion) หมายถึง ลักษณะที่
แสดงออกถึงความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ชอบเข้าสังคม ความกล้าแสดงออก ความ
กระตือรือรน้ ชอบเจรรา และการมองโลกในแง่ดี ผูท้ี่มีคะแนนบคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองสงู มกั
มีความเป็นผูน้  าสงู มีความเป็นมิตร เป็นบคุคลที่มีพลงัเยอะ กระตือรือรน้อยู่ตลอดเวลา ชอบอยู่ใน
สิ่งแวดลอ้มที่กระตุน้ความต่ืนเตน้และความทา้ทาย บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองสามารถวดัได้
จากองค์ป ระกอบย่อย  6  ด้าน  ได้แก่  ความอบอุ่ น  (warmth) ความชอบอยู่ เป็ นกลุ่ ม 
(gregariousness) ความกล้าแสดงออก (assertiveness) การชอบท ากิจกรรม (activity) การ
แสวงหาความต่ืนเต้น (excitement seeking) และการมีอารมณ์เชิงบวก (positive emotions) 
ในทางตรงข้ามผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ( introversion) เป็นผู้ที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบ
เปิดเผยตนเองต ่า มกัเป็นคนที่ชอบอยู่ตวัคนเดียวหรืออยู่แค่เฉพาะกบัเพื่อนสนิทเท่านัน้ ใหคุ้ณค่า
กบัความเป็นตวัของตวัเอง และชอบที่จะอยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่เงียบสงบ 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  (openness to experience) 
หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึงความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ การคน้หาประสบการณ์ และการ
ท าความเขา้ใจในสิ่งรอบตวับุคคล มกัจะพบผูท้ี่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณส์งูใน
กลุ่มศิลปิน ผู้ที่ ชื่นชอบศิลปะ ความสวยความงาม ช่างสงสัย และมี เอกลักษณ์ (unique) 
บุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์สามารถวัดได้จากองค์ประกอบย่อย 6 ด้าน ได้แก่ การมี
จินตนาการ (fantasy) การมีอารมณ์สุนทรียภาพ (aesthetics) การเปิดเผยความรูส้ึก (feeling) 
การลงมือปฏิบติั (action) การมีความคิดรเิริ่ม (ideas) และการยอมรบัค่านิยม (values) ส่วนผูท้ี่มี
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คะแนนบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ต ่า มักจะมีความสนใจที่ค่อนขา้งแคบ และไม่ค่อย
เปิดรบัความคิดใหม่ ๆ  

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  (agreeableness) หมายถึง ลักษณะที่
แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น การรบัฟังความคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชนข์องผูอ่ื้น 
ผูท้ี่มีคะแนนบคุลิกภาพแบบประนีประนอมสงู มกัจะเชื่อใจและเชื่อมั่นในตวัผูอ่ื้น และแทบจะไม่ตัง้
ขอ้สงสยัในเจตนาของผูอ่ื้น บุคลิกภาพแบบประนีประนอมสามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบย่อย 6 
ด้าน ได้แก่  ความเชื่ อใจ ( trust) ความตรงไปตรงมา (straightforwardness) ความมีน ้าใจ 
(altruism) การคลอ้ยตามผูอ่ื้น (compliance) ความอ่อนนอ้ม (modesty) และการมีจิตใจอ่อนโยน 
(tender-mindedness) ส่วนผูท้ี่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมต ่า มักจะขัดแยง้กับผูอ่ื้น 
มีขอ้สงสยัอยู่เสมอ และชอบที่จะแข่งขนัมากกว่าการใหค้วามรว่มมือ 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (conscientiousness) หมายถึง ลักษณะที่
แสดงถึงความสามารถในการก ากับตนเองใหม้ีความเป็นระเบียบรอบคอบ การมีเป้าหมายและ
ด าเนินตามเป้าหมายที่ตัง้ไวใ้หป้ระสบความส าเร็จ ผูท้ี่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสงู มัก
เป็นคนมีเหตุผล มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  และมีระเบียบวินัยในตนเองสูง บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบย่อย 6 ดา้น ไดแ้ก่ การมีสมรรถนะ (competence) การมี
ระเบียบ (order) การมีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ (dutifulness) การมีความต้องการสัมฤทธิ์ผล 
(achievement striving) การมีวินัยในตนเอง (self-discipline) และการมีความสุขุมรอบคอบ 
(deliberation) ตรงกนัขา้มกบัผูท้ี่ขาดจิตส านึกที่มกัจะขาดการวางแผนล่วงหนา้ ไม่ใส่ใจ และไม่มี
ความเป็นระเบียบ ซึ่งมกัจะลม้เหลวในการตัง้เปา้หมายของชีวิต 

จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปองค์ประกอบย่ อยของ
บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบในแต่ละดา้นไดด้งัตาราง 3 

ตาราง 3 สรุปองคป์ระกอบย่อยของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบในแต่ละดา้น 

องคป์ระกอบ (dimensions) องคป์ระกอบย่อย (facet) 
บคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์
(neuroticism) vs. บคุลิกภาพแบบมั่นคงทาง
อารมณ ์(emotional stability) 

ความวิตกกงัวล (anxiety)  
ความโกรธ (angry hostility)  
ภาวะซมึเศรา้ (depression)  
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ตาราง 3 (ต่อ)  

องคป์ระกอบ (dimensions) องคป์ระกอบย่อย (facet) 
บคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์
(neuroticism) vs. บคุลิกภาพแบบมั่นคงทาง
อารมณ ์(emotional stability)  
(ต่อ) 

การค านึงถึงแต่ตนเอง (self-consciousness) 
ความหนุหนัพลนัแลน่ (impulsiveness) ความ
ไม่มั่นใจในตนเอง (vulnerability) 
 

บคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (extraversion) 
vs. บคุลิกภาพแบบเก็บตวั (introversion) 

ความอบอุ่น (warmth)  
ความชอบอยู่เป็นกลุม่ (gregariousness)  
ความกลา้แสดงออก (assertiveness)  
การชอบท ากิจกรรม (activity)  
การแสวงหาความต่ืนเตน้ (excitement 
seeking) 
การมีอารมณเ์ชิงบวก (positive emotions) 
 

บคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์(openness 
to experience) vs. บคุลิกภาพแบบปิดกัน้ 
(closedness) 

การมีจินตนาการ (fantasy)  
การมีอารมณส์นุทรียภาพ (aesthetics)  
การเปิดเผยความรูส้กึ (feeling)  
การลงมือปฏิบติั (action)  
การมีความคิดรเิริ่ม (ideas)  
การยอมรบัค่านิยม (values) 
 

บคุลิกภาพแบบประนีประนอม 
(agreeableness) vs. บคุลิกภาพแบบต่อตา้น 
(antagonism) 

ความเชื่อใจ (trust)  
ความตรงไปตรงมา (straightforwardness) 
ความมีน า้ใจ (altruism)  
การคลอ้ยตามผูอ่ื้น (compliance)  
ความอ่อนนอ้ม (modesty)  
การมีจิตใจอ่อนโยน (tender-mindedness) 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

องคป์ระกอบ (dimensions) องคป์ระกอบย่อย (facet) 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness) 
vs. บคุลิกภาพแบบไรจ้ดุหมาย 
(undirectedness) 

การมีสมรรถนะ (competence)  
การมีระเบียบ (order)  
การมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ (dutifulness)  
การมีความตอ้งการสมัฤทธิ์ผล 
(achievement striving)  
การมีวินยัในตนเอง (self-discipline)  
การมีความสขุมุรอบคอบ (deliberation) 

 
ในการวัดบุคลิกภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบนพื ้นฐานแนวคิด

บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบสามารถใชเ้ครื่องมือที่แตกต่างกนัออกไปไดอ้ย่างมากมาย (Ispir et al., 
2019) เช่น  NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) (McCrae & Costa, 2007) the Big Five 
Inventory (Benet-Martínez & John, 1998) Ten Item Personality Inventory (TIPI) (Gosling, 
Rentfrow, & Swann, 2003) และ IPIP Big-Five factor markers (Goldberg, 1999) ซึ่งเครื่องมือ
แต่ละชนิดจะมีจ านวนขอ้และระดบัความยากง่ายที่แตกต่างกนั โดยในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัจะน าแบบ
วัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ  กัณฐิกา บรรลือ (2553) มาใช้ ซึ่งแบบวัดนี ้เป็นแบบวัดที่
พฒันาขึน้ภายใตก้ารดแูลของผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. คคันางค ์มณีศรี ที่ท าการแปลและดดัแปลง
ขอ้ค าถามขึน้ตามมาตรวดับุคลิกภาพ Big Five Inventory (BFI) ของ Benet-Martínez and John 
(1998) ในการพัฒนาแบบวัดนักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 325 คน อีกทัง้น าแบบวดัไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนิสิตระดบั
ปริญญาตรีอีก 336 คน แบบวัดนีเ้ป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ครอบคลุม
บคุลิกภาพทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์บุคลิกภาพแบบเปิดเผย
ตนเอง บคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก องค์ประกอบละ 12 ขอ้ รวมทั้งสิน้ 60 ข้อ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.80 และรายองคป์ระกอบเท่ากบั 0.77 - 0.89 
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2.2 ปัจจัยทางบริบทแวดล้อม  
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีส่วนเก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว

บุคคลกบัสิ่งแวดลอ้มที่สรา้งโอกาสทางอาชีพใหก้บัพวกเขา อีกทัง้เป็นสิ่งแวดลอ้มที่สนบัสนุนการ
พัฒนาทักษะและประเมินความสนใจของแต่ละบุคคล (Chong & Leong, 2017; Leong & Ott-
Holland, 2014) อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจยัที่ศึกษาปัจจยัทางบริบท
แวดลอ้มที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพยังมีจ านวนไม่มากนกั แต่เนื่องจาก
ปัจจัยบริบทแวดล้อมมีความส าคัญต่อความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของบุคคล 
(Rudolph et al., 2019; Savickas & Porfeli, 2012) ผูว้ิจยัจึงท าการสงัเคราะหง์านวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัแวดลอ้มในบรบิทนกัศึกษา ดงัตาราง 4 และจะพบว่าตวัแปรที่มีความส าคญัและมีผลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา ได้แก่ การส ารวจสิ่งแวดล้อมทางอาชีพ  
สภาวะแวดลอ้มทางการศกึษา และการสนบัสนนุทางสงัคม 

ตาราง 4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรปัจจยับรบิทแวดลอ้ม 

 งานวิจัย 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 รวม 
   การส ารวจสิ่งแวดลอ้มทางอาชีพ ✓      1 
   สภาวะแวดลอ้มทางการศกึษา  ✓     1 
   การสนบัสนนุทางสงัคม   ✓ ✓ ✓ ✓ 4 

หมายเหต ุ1 = Chong and Leong (2017); 2 = Fang et al. (2018); 3 = Fawehinmi and 
Yahya (2018); 4 = Hui et al. (2018); 5 = Ataç et al. (2018); 6 = Wang and Fu (2015) 

การส ารวจส่ิงแวดล้อมทางอาชีพ (environmental exploration) คือ พฤติกรรม
ของบคุคที่มีจุดมุ่งหมายในการคน้หาตวัเลือกทางอาชีพ ดว้ยการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัโอกาสทาง
อาชีพ การท างาน ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์ร หรือความตอ้งการของตนเองในการท างาน และน าขอ้มลู
ที่ไดน้ั้นมาตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ (Klehe, Zikic, Van Vianen, & De Pater, 2011)
ผลการวิจัยของ Chong and Leong (2017) พบว่า การส ารวจสิ่งแวดล้อมทางอาชีพสามารถ

ท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = 
.25, p < .05) 
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สภาวะแวดล้อมทางการศึกษา (educational environment) มีความส าคญัในการ
ท าความเขา้ใจความเชื่อและแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา นอกจากความรู้
ทางวิชาการแลว้ สภาวะแวดลอ้มทางการศึกษายังหมายรวมถึงองคป์ระกอบทางกายภาพ ทาง
จิตใจและอารมณ์ ทางความคิด และทางสงัคมวฒันธรรมที่อยู่รอบตวันกัศึกษาดว้ย (Imanipour, 
Sadooghiasl, Ghiyasvandian, & Haghani, 2015) ผลการวิจัยของ Fang et al. (2018) พบว่า
สภาวะแวดลอ้มทางการศึกษาสามารถท านายความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา

พยาบาลไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β = .40, p < .05) 
การสนับสนุนทางสังคม (social support) เป็นการที่นักศึกษาได้รับความ

ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากบุคคลส าคญั เช่น ผูป้กครอง อาจารย ์เพื่อน และคนอ่ืน ๆ เพื่อช่วยให้
นกัศึกษานัน้กลา้ที่จะตดัสินใจในช่วงเวลาที่ยากล าบาก (Fawehinmi & Yahya, 2018; Hui et al., 
2018) ความช่วยเหลือที่นักศึกษาไดร้บัเป็นไดท้ั้งรูปแบบการสนับสนุนทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ 
การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ การสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางดา้น
การประเมิน (House, 1981) ผลการวิจัยของ Ataç et al. (2018) พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลส าคัญต่าง ๆ สามารถท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .43, p < .05) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Wang and Fu (2015) ที่ยืนยันว่าการสนับสนุนทางสงัคมในดา้นต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมชัน้เรียนมี

อิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัของนกัศกึษาในประเทศจีน (β = 1.02, p < .05) 
จากผลงานวิจยัที่ผ่านพบว่า การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมในดา้นต่าง ๆ ถือเป็น

ปัจจยัทางบริบทและสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัและสง่ผลต่อระดบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ
ของนักศึกษา (Fawehinmi & Yahya, 2018; Wang & Fu, 2015) รวมถึงมีค่าอิทธิพลในการ
ท านายความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพค่อนขา้งสูงกว่าตัวแปรปัจจัยทางบริบทแวดลอ้ม  
อ่ืน ๆ (Ataç et al., 2018; Wang & Fu, 2015) อีกทัง้การสนบัสนุนทางสงัคมยงัสง่ผลต่อพฤติกรรม
ที่เก่ียวขอ้งกับอาชีพดว้ย เช่น ความยึดมั่นผูกพันในการท างาน พฤติกรรมการส ารวจอาชีพ และ
การเตรียมความพรอ้มทางอาชีพ (Kim et al., 2018) ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกการสนับสนุนทาง
สงัคมเป็นตวัแปรในดา้นปัจจยัทางบริบทแวดลอ้มและตัง้เป็นสมมติฐานดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 2 (H2) การสนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกบัการสนบัสนุน
ทางสงัคมมีดงันี ้

 



  43 

2.2.1 การสนับสนุนทางสังคม 
ในการน าเสนอรายละเอียดตวัแปรการสนบัสนุนทางสังคมนีจ้ะขอน าเสนอใน 2 

ประเด็นคือ (1) ความหมายและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับการสนับสนุนทางสงัคม และ (2) ประเภท
และแหลง่ของการสนบัสนนุทางสงัคม  

2.2.1.1 ความหมายและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสังคม (social support) เป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง

ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988) การสนบัสนุนทางสงัคม
เริ่มตน้มาจากความสมัพันธส์่วนบุคคลในการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นอารมณซ์ึ่งกันและกนั และ
ต่อมาได้มีศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบอ่ืนตามมา 
(Gottlieb & Bergen, 2010) โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้
อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในการช่วยเหลือ
กนัทัง้ในดา้นขอ้มลู ข่าวสาร การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั (feedback) หรือการใหว้ตัถุสิ่งของ รวมถึง
การช่วยเหลือกนัทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (House, 1981; Thoits, 1982; Caplan, 1976 อา้งถึง
ใน มุทิตา เสตะจิต, 2559) กล่าวได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม คือ การให้ความช่วยเหลือทั้ง
ทางดา้นกายภาพและทางดา้นจิตใจแก่บุคคลผ่านเครือข่ายสังคม (Hlad'o, Kvasková, Ježek, 
Hirschi, & Macek, 2019a) ท าให้บุคคลรบัรูถ้ึงการได้รบัความรกั ความผูกพัน ความเอาใจใส ่
ความห่วงใย และเป็นที่ยอมรบัของคนในสังคม (Cobb, 1976; House, 1981) ซึ่งสิ่งเหล่านีช้่วยให้
บุคคลเกิดความรูส้ึกอบอุ่นมั่นคง มีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพและ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ (Gottlieb, 1985; Thoits, 1982) การ
สนับสนุนทางสังคมนีส้่งผลให้บุคคลเกิดก าลังใจในการเรียน น าข้อมูลที่ได้รบัมาต่อยอดและ
พฒันาใหพ้รอ้มต่อการประกอบอาชีพต่อไปอย่างเหมาะสม และการด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ (มทุิตา เสตะจิต และ งามลมยั ผิวเหลือง, 2560) 

อาจกล่าวได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นการรบัรูข้องบุคคลต่อความ
ช่วยเหลือทั้งทางขอ้มูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ รวมถึงทางดา้นจิตใจและอารมณ์จากบุคคลอ่ืน ซึ่ง
ส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรูส้ึกมั่นคง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมีความสามารถในการ
เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยในงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดนิยาม
การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง การรบัรูข้องนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นการไดร้บัความ
ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากบคุคลรอบขา้งของนกัศกึษา 
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2.2.1.2 ประเภทและแหล่งของการสนับสนุนทางสังคม 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมนั้นถูกแบ่ง

ออกเป็นหลากหลายประเภทตามการใหค้วามหมายของนักวิชาการแต่ละคน โดย Caplan (1976 
อา้งถึงใน มทุิตา เสตะจิต, 2559) ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) 
การสนับสนุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม (tangible support) เช่น การใหค้วามช่วยเหลือทางด้าน
วัตถุสิ่งของ การเงิน แรงงาน และ (2) การสนับสนุนทางสังคมที่ เป็นนามธรรม ( intangible 
support) เช่น การใหก้ าลงัใจ ความรกั การยกย่อง รวมถึงใหข้อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์ซึ่งจะ
คลา้ยคลึงกับ Thoits (1982) ที่แบ่งการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน แต่จะแบ่ง
ประเภทตามลักษณะความต้องการจ าเป็นทางสังคมขั้นพืน้ฐาน (basic social needs) คือ (1) 
การให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional aid) เช่น ความรัก ความ
ผกูพนั ความสนิทสนม การเป็นที่ยอมรบัในสงัคม การเห็นคณุค่า และความรูส้ึกปลอดภยั และอีก
ประเภทคือ (2) การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นสิ่งของและเครื่องมือ (instrumental aid) เช่น การ
ใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน ์ข่าวสาร แรงงาน และเงินทอง 

ส่วน Cobb (1976) ได้แบ่งประเภทการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 
ประเภท ซึ่งเนน้ไปในทางนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คอื (1) การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์(emotional 
support) เป็นการสนับสนุนทางสังคมที่ท าใหบุ้คคลเชื่อว่าเขาไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่จาก
บุคคลรอบขา้งที่มีความผูกพันและมีความสมัพันธ์ใกลช้ิด (2) การสนับสนุนดา้นการยอมรบัและ
เห็นคณุค่า (esteem support) เป็นการสนบัสนุนทางสงัคมที่ท าใหบุ้คคลทราบว่าเขานัน้เป็นบคุคล
ที่มีคณุค่า และเป็นที่ยอมรบัจากบุคคลอ่ืน และ (3) การสนบัสนุนดา้นการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
(socially supportive or network) เป็นการสนับสนุนทางสงัคมที่แสดงใหท้ราบว่าบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกหรือเป็นสว่นหนึ่งของเครือข่ายทางสงัคม และมีความผกูพนักบัคนในสงัคม 

นอกจากนี ้ House (1981) ยังได้ให้ความหมายและแบ่งประเภทของการ
สนับสนุนทางสงัคมใหช้ัดเจนมากยิ่งขึน้และเพื่อใหส้ะดวกต่อการวดั จึงไดแ้บ่งการสนับสนุนทาง
สงัคมออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ (emotional support) หมายถึง 
การไดร้บัความรกั ความผูกพัน ความใกลช้ิดสนิทสนม ความจริงใจ ความเอาใจใส่ และความเห็น
อกเห็นใจซึ่งกันและกัน (2) การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือสิ่งของ ( instrumental support) 
หมายถึง การได้รบัความช่วยเหลือในด้านวัตถุสิ่งของ เงินทอง เวลา การบริการ และการปรบั
สภาพแวดล้อม ซึ่งตรงกับความจ าเป็นของบุคคล (3) การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร 
(information support) หมายถึง การได้รบัความช่วยเหลือในด้านค าแนะน า และการให้ขอ้มูล
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ข่าวสาร ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ และ (4) การสนับสนุน
ทางดา้นการประเมิน (appraisal support) หมายถึง การสนบัสนนุใหบุ้คคลไดป้ระเมินตนเองดว้ย
การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลับ (feedback) เพื่อให้บุคคลน าขอ้มูลที่ไดร้บัไปปรบัใช ้เสริมสรา้งความ
มั่นใจในตนเอง และน าไปเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเองกบับุคคลอ่ืนในสงัคม  

นอกจากจะแบ่งการสนับสนุนทางสังคมตามประเภทของการให้ความ
ช่วยเหลือแลว้ ยังพบว่ามีการแบ่งการสนับสนุนทางสังคมตามแหล่งที่มาของการสนับสนุนทาง
สังคมอีกด้วย โดยแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งส่วนใหญ่
แหลง่ที่มาของการสนบัสนนุทางสงัคมมกัแบ่งตามลกัษณะความสมัพนัธข์องบุคคล ซึ่งมกัจะไดร้บั
มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสงัคมเดียวกับบุคคลคนนัน้ อย่างที่ Gottlieb (1985) ไดแ้บ่ง
การสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 3 ระดบั คือ (1) ระดบัมหภาค (macro level) คือการเขา้ร่วมหรือ
การมีส่วนร่วมในสงัคม เป็นความสมัพนัธใ์นรูปแบบสมาคม ชมรมต่าง ๆ (2) ระดบักลาง (mezzo 
level) คือ ความสมัพนัธข์องกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสมัพนัธก์นัอยู่เสมอ เช่น เพื่อน คนที่ใกลช้ิด และ (3) 
ระดบัจุลภาค (micro level) คือ การสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มคนที่มีความสมัพันธใ์กลช้ิดที่สุด 
เช่น คนรกั สามี ภรรยา แต่ส าหรบันกัศกึษาแลว้ แหล่งของการสนบัสนุนทางสงัคมที่ส  าคญัมาจาก
เครือข่ายทางสงัคมของพวกเขา เช่น ครอบครวั และเพื่อน (Fawehinmi & Yahya, 2018) นอกจาก
การสนับสนุนทางสงัคมจากพ่อแม่ ผูป้กครอง พี่นอ้ง และญาติแลว้ นักวิชาการบางส่วนก็ไดร้วม
การสนับสนุนจากอาจารยเ์ขา้เป็นการสนบัสนุนทางสงัคมอีกแหล่งหนึ่งของนกัศึกษาดว้ย (Hui et 
al., 2018; Wang & Fu, 2015; Xia et al., 2020) สอดคล้องกับ Zimet et al. (1988) ที่ได้สรา้ง
แบบวัดส าหรับการประเมินการรบัรูก้ารสนับสนุนทางสังคม (The Multidimensional Scale of 
Perceived Social Support: MSPSS) ขึน้ และจ าแนกแหล่งของการสนับสนุนทางสงัคมออกเป็น 
3 กลุ่ม  คือ การสนับสนุนจากครอบครัว ( family support) การสนับสนุนจากเพื่อน ( friend 
support) และการสนบัสนนุจากบคุคลอื่นที่มีความส าคญั (significant other support) 

การสนับสนุนทางสังคมเป็นความช่วยเหลือจากบุคคลในสังคมใน
หลากหลายรูปแบบ นกัศึกษาสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการสนบัสนุนทางสงัคมนี ้เมื่อตอ้งกา้วขา้ม
ช่วงเวลาที่ยากล าบากหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่าง ๆ ในชีวิต (Hlad'o et al., 2019a) จาก
แนวคิดที่น าเสนอขา้งตน้ ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงเลือกแบ่งประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม
ของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตอ์อกเป็น 4 ประเภทตามแนวคิดของ House (1981) ไดแ้ก่ 
การสนบัสนนุทางดา้นอารมณ ์การสนบัสนุนทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ การสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลู
ข่าวสาร และการสนบัสนนุทางดา้นการประเมิน ที่นกัศกึษาไดร้บัจากบคุคลรอบขา้งของนกัศกึษา 
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ตอนที ่3 ผลของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
จากโมเดลโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ (career construction 

model of adaptation) (Rudolph et al., 2017; Savickas & Porfeli, 2012) ผลของความสามารถ
ในการปรับตัวทางอาชีพคือการตอบสนองต่อการปรับตัว (adapting responses) โดยใน
การศึกษาครัง้นีจ้ะท าการศึกษาผลของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในส่วนของการ
ตอบสนองต่อการปรบัตัว ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมทางอาชีพ เช่น  การวางแผนทาง
อาชีพ (career planning) การส ารวจอาชีพ (career exploration) และความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ 
(career engagement) (Hirschi et al., 2015) มีงานวิจัยจ านวนหนึ่ งพบว่า เมื่ อนักศึกษามี
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพก็จะส่งผลท าให้เกิดความยึดมั่ นผูกพันในอาชีพ
(Dumulescu, Filip, & Opre, 2015; Nilforooshan & Salimi, 2016) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ครอบคลุม
พฤติกรรมการวางแผนทางอาชีพ การส ารวจอาชีพ การมีเครือข่าย และทกัษะในการพฒันาตนเอง 
(Hirschi et al., 2014) ดงัตวัอย่างผลงานวิจยัของ Dumulescu et al. (2015) ที่ท าการศกึษาความ
เป็นตัวแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในความสัมพันธ์ของความรกัใน
อาชีพกับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาโรมาเนีย พบว่า ความสามารถในการปรบัตัว

ทางอาชีพ (β = 1.87, p < .05) มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ Qi et al. (2017) ที่นอกจากจะพบว่าบุคลิกภาพ
หา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพแลว้ ยังพบว่าความตระหนัก 

(career concern) ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (β = 0.36, p 
< .05) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Nilforooshan and Salimi (2016) ที่ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพต่อความยึดมั่น
ผูกพันในอาชีพ โดยมีความสามารถในปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า องคป์ระกอบ
ของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพทัง้ 4 องคป์ระกอบ (ความตระหนัก การควบคมุ ความ
สนใจใคร่รู ้ความมั่นใจ) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของนกัศึกษาในประเทศ
อิหรา่นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p < .05)  

จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ เป็นการตอบสนองต่อการ
ปรับตัวรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
(Dumulescu et al., 2015; Nilforooshan & Salimi, 2016; Qi et al., 2017) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป
เป็นสมมติฐานดงันี ้
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สมมติฐานที่ 3 (H3) ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ยดึมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์

ซึ่งในสว่นนีผู้ว้ิจยัขอน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัตวัแปรความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพใน 2 
ประเด็นคือ (1) ความหมายและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ และ (2) 
องคป์ระกอบและการวดัความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพ มีรายละเอียดดงันี ้ 

3.1 ความหมายและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นักวิชาการไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ความยึด

มั่นผูกพันในอาชีพ (career engagement) ในบริบทการประกอบอาชีพอยู่ 2 รูปแบบ คือ (1) 
รูปแบบความรูส้ึกนึกคิด โดยกล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพ คือ ความพึงพอใจของบุคคลต่อ
การเลือกประกอบอาชีพของพวกเขาและความมุ่งมั่นด าเนินตามเส้นทางของอาชีพที่เลือกไว้ 
(McIlveen & Perera, 2016) และ (2) รูปแบบพฤติกรรม ซึ่งไดน้ิยามความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพว่า 
เป็นระดบัการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางอาชีพของบุคคลเพื่อการพฒันาอาชีพของพวกเขาในเชิง
รุก (Hirschi & Freund, 2014; Nilforooshan & Salimi, 2016) โดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมทาง
อาชีพที่จ  าเพาะเจาะจง ซึ่งต่างจากการศึกษาทางอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ความยึดมั่นผกูผนัในงาน (work 
engagement) ความผูกพันทางอาชีพ (career commitment) หรือแรงจูงใจทางอาชีพ (career 
motivation) ที่เนน้ศึกษาความรูส้ึกนึกคิด เจตคติ หรืออัตลกัษณท์างอาชีพ (Hirschi et al., 2014; 
Qi et al., 2017) และในบางครั้งอาจพบความหมายของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพรูปแบบ
พฤติกรรมนีก้ับตัวแปรอ่ืน เช่น ความยึดมั่นผูกพันในการท างาน (occupational engagement) ที่
ถูกนิยามว่าเป็นพฤติกรรมที่ขยายโอกาสในการท างานและเพิ่มความเขา้ใจเก่ียวกับตนเองและ
สภาพแวดลอ้มการท างาน Kim et al., 2018) ซึ่งมีความใกลเ้คียงกบัความหมายของตวัแปรความ
ยึดมั่นผูกพันในอาชีพเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคก์ารวิจัยที่
ตอ้งการศึกษาผลของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในส่วนของการตอบสนองต่อการ
ปรบัตวั (adapting response) ที่เป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการรบัมือต่อสถานการณค์วาม
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน ดังนัน้ ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพส าหรบัการวิจัย
ครัง้นีจ้ึงหมายถึง พฤติกรรมทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่แสดงออกใหเ้ห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพของตนเอง เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์
ในอนาคตได ้มีการวางแผนทางอาชีพ การส ารวจอาชีพ การสรา้งเครือข่าย การมีทักษะในการ
พฒันาตนเอง และการมีพฤติกรรมตามต าแหน่งงาน  
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ในงานวิจัยต่างประเทศค าศัพท์ค าว่า “career engagement” ถูกน ามาใช้ 2 รูปแบบ
ดว้ยกนัคือ (1) รูปแบบที่อธิบายความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของผูเ้รียนหรือผูท้ี่ท  างานแลว้ผ่านการ
แสดงออกทางพฤติกรรมทางอาชีพที่สังเกตได ้(Hirschi et al., 2014) และ (2) รูปแบบที่อธิบาย
ความสมัพันธ์ระหว่างระดบัความยากง่ายของงานกับความสามารถในการจัดการงานของบุคคล 
(Neault & Pickerell, 2011) ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพในรูปแบบแรกใหค้วามส าคัญกับความ
เป็นปัจจบุนัและการวางแผนอาชีพ เนน้พฤติกรรมเชิงรุกของผูเ้รียน เช่น การคน้หาความสนใจทาง
อาชีพผ่านการฝึกประสบการณท์างอาชีพและพยายามพฒันาความสนใจนัน้จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์
ทางอาชีพ โดยความยึดมั่นผูกพันในอาชีพจะไม่ท านายว่าแต่ละบุคคลมีความเหมาะสมกบัอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่งเป็นพิเศษ อัตลกัษณ์ทางอาชีพจะถูกพัฒนาเมื่อเสน้ทางแห่งอาชีพไดถู้กเลือกแลว้ 
(Mathias III, 2019) นอกจากความยึดมั่นผูกพันในอาชีพจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมบน
พืน้ฐานของการไดม้าซึ่งอาชีพแลว้ ยงัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของแง่มมุการมีแรงจูงใจทางอาชีพในเชิงรุก 
เช่น ความสามารถของผู้เรียนในการจัดการและมีความมั่นใจว่าจะประสบความส าเร็จในการ
ท างาน ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพสามารถสรา้งไดค้วบคู่ไปกับการพัฒนาพฤติกรรมทางอาชีพ
ของผูเ้รียนได ้ซึ่งจะน าไปสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต (Hirschi et al., 2014) ดว้ย
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพของตนจนน าไปสู่การประสบความส าเรจ็ในการท างาน
นี่เอง ท าใหค้วามยึดมั่นผูกพนัในอาชีพไดร้บัความสนใจและถูกใหค้วามส าคญัมากขึน้ในกลุ่มการ
ใหค้ าปรึกษาทางอาชีพ (career counseling) เพราะการใหค้ าปรึกษาทางอาชีพมุ่งเน้นการสรา้ง
ความกลา้ตัดสินใจในอาชีพและมุ่งพัฒนาการจัดการทางอาชีพในเชิงรุก  ซึ่งอาศัยความยึดมั่น
ผูกพนัในอาชีพตวัช่วยส าคญัในการพัฒนา (Hirschi & Freund, 2014) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
รอยต่อระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลยักบัการท างาน ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความยึดมั่นผูกพันใน
อาชีพจึงจะก้าวผ่านรอยต่อทางอาชีพส าคัญนี ้ไปได้อย่างประสบความส าเร็จ  (Haase, 
Heckhausen, & Silbereisen, 2012; Hirschi et al., 2014) 

สว่นรูปแบบที่ 2 ของแนวคิดความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพเป็นแนวคิดของ Neault and 
Pickerell (2011) ที่อธิบายว่าความยึดมั่นผูกพันในอาชีพเป็นความพยายามของแต่ละบุคคลใน
การคน้หางานที่ใหค้วามหมายกบัชีวิต และตอ้งเป็นงานที่สามารถใชท้กัษะที่มีอยู่ไดอ้ย่างเต็มที่ ซึ่ง
อธิบายดว้ยโมเดลความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (the Career Engagement model) ที่ไดพ้ฒันาขึน้
จากโครงสรา้งสภาวะลื่นไหล (flow) ของ Csikszentmihalyi (1997) ซึ่งโมเดลความยึดมั่นผูกพัน
ในอาชีพนีเ้ป็นการอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถของบคุคล (capacity) และความทา้
ทายของงาน (challenge) โดยระบุว่าความยึดมั่นผูกพันในอาชีพจะเกิดขึน้เมื่อความสามารถของ
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บคุคลกบัระดบัของความทา้ทายของงานสามารถเขา้กนัไดอ้ย่างเหมาะสม หากองคป์ระกอบทัง้ 2 
อย่างนีไ้ม่สามารถเขา้กันได ้ก็จะท าให้เกิดความรูส้ึกรบัไม่ไหว (overwhelmed) หรือความรูส้ึก
ท างานอย่างไม่ เต็มความสามารถ (underutilized) และน าไปสู่การเพิกเฉยต่อการท างาน 
(disengaged) ในท้ายที่สุด (Pickerell, 2013 as cited in Pickerell & Neault, 2016) อย่างไรก็
ตาม โมเดลความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (Neault & Pickerell, 2011) เป็นการเติมเต็มช่องว่าง
ระหว่างการค้นหางานที่ให้ความหมายกับชีวิตของพนักงานกับความต้องการของนายจ้างที่
ตอ้งการใหพ้นักงานมีความยึดมั่นผูกพันกับงานที่ท า โดยแนวคิดนีถู้กน ามาอธิบายความยึดมั่น
ผกูพนัในอาชีพในบรบิทของผูท้ี่ปฏิบติังานแลว้ (employee) ซึ่งมีความแตกต่างกบับริบทนกัศึกษา
ที่ยังไม่ไดเ้ริ่มปฏิบติังานจริง ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงน าแนวคิดของ Hirschi et al. (2014) ที่ให้
ความส าคัญของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากวัยเรียนสู่วัยท างานมาใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตใ์นครัง้นี ้

3.2 องคป์ระกอบและการวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ 
ความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพเป็นการตอบสนองต่อการปรบัตวั (adapting response) 

รูปแบบหนึ่ง ที่ประเมินโดยอาศยัการสงัเกตจากพฤติกรรมทางอาชีพที่บุคคลแสดงออกมาเพื่อการ
พัฒนาอาชีพของตน ต่างจากตัวแปรการปรบัตัวทางอาชีพในรูปแบบอ่ืนที่จะวัดจากเจตคติหรือ
กระบวนการจัดการตนเองทางอาชีพของบุคคล (Qi et al., 2017) แบบวัดความยึดมั่นผูกพันใน
อาชีพ (Career Engagement Scale) นี ้พัฒนาขึ ้นโดย Hirschi et al. (2014) เป็นแบบวัดที่มี
ความสามารถในการวดัมิติทั่วไปของการตอบสนองต่อการปรบัตัวในโมเดลโครงสรา้งการปรบัตัว
เพื่อการประกอบสรา้งอาชีพได้ดี และยังเป็นแนวคิดต้นแบบที่ก่อให้เกิดการสรา้งแบบวัดการ
ตอบสนองต่อการปรบัตัวอ่ืนตามมาเช่น The Student Career Construction Inventory (SCCI) 
(Savickas, Porfeli, Hilton, & Savickas, 2018)  

แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพนี ้(Hirschi et al., 2014) เป็นการวัดโครงสรา้ง
หนึ่งมิติของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ซึ่งเป็นแบบวัดประเภทประมาณค่า 5 ระดับ  (5-point 
rating scale) เพื่อประเมินพฤติกรรมความยึดมั่นผูกพันในอาชีพช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของผูต้อบ
แบบวัด ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ โดยใน 3 ข้อแรกจะเป็นค าถามที่ประเมินเก่ียวกับ
พฤติกรรมความยึดมั่นผูกพันในอาชีพทั่วไป (general career engagement behaviors) ส่วนขอ้
ค าถามอีก 6 ขอ้ที่เหลือจะประเมินพฤติกรรมการวางแผนทางอาชีพ (career planning) การส ารวจ
อาชีพของตนเอง (career self-exploration) การส ารวจสภาพแวดลอ้มทางอาชีพ (environmental 
career exploration) การสรา้งเครือข่ายทางอาชีพ (networking) การมีทกัษะในการพฒันาตนเอง 
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(human capital/skill development) และการมี พฤ ติกรรมตามต าแหน่ งงาน  (positioning 
behavior) ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะสรา้งแบบวดัความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษา
แพทย์แผนไทยประยุกต์  จากแนวคิดและแบบวัดความยึดมั่ นผูกพันในอาชีพ  (Career 
Engagement Scale) ของ Hirschi et al. (2014) หลงัจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัจาก
ผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ผูว้ิจัยจะน าแบบวดัไปทดลองเก็บขอ้มูลกับกลุ่มนักศึกษาที่มีลกัษณะคลา้ยกับ
กลุม่ตวัอย่างเพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis: 
CFA) เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบที่สามารถอธิบายตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยกุตไ์ด ้

ตอนที ่4 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดของการวิจัยในครัง้นีไ้ดน้ ากรอบแนวคิดของ Rudolph et al. (2017) ที่ได้

ท าการวิเคราะหอ์ภิมานความสมัพันธ์ของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพกับตัวแปรการ
ปรบัตัวอ่ืน เช่น ความพรอ้มในการปรบัตวั การตอบสนองต่อการปรบัตัว ผลของการปรบัตัว และ
ปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งอาศัยแนวคิดโครงสรา้งในการปรับตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ 
(career construction model of adaptation) มาเป็นกรอบแนวคิดหลกั จากนัน้บูรณาการรว่มกบั
งานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับปัจจยัที่มีอิทธิพลและผลของความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพ จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
ปรบัตัวคือ ความพรอ้มในการปรบัตัว (Hirschi et al., 2015; Rudolph et al., 2017; Savickas & 
Porfeli, 2012) และปัจจัยทางบริบทแวดล้อม (Chen, 2017; Rudolph et al., 2019; Savickas, 
2013) โดยตัวแปรที่ไดร้บัความนิยมและถูกน ามาใชอ้ธิบายความพรอ้มในการปรบัตัวที่มีผลต่อ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมากกว่า 10 เรื่องในช่วงปี ค.ศ 2016 (Rudolph et al., 
2017) คือ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ซึ่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบไม่
มั่นคงทางอารมณ ์บคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง บุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์บคุลิกภาพ
แบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Costa & McCrae, 1992) เช่นในงานวิจัย
ของ Li et al. (2015) และ Qi et al. (2017) ที่ใชบุ้คลิกภาพหา้องคป์ระกอบเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา ประกอบกบังานวิจยัที่ไดน้ าเสนอในหวัขอ้ 
2.1 ปัจจัยความพร้อมในการปรับตัว (หน้า 31) ที่ แสดงให้เห็นอิทธิพลของบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา ในขณะที่ตวัแปรดา้นปัจจัย
ทางบริบทแวดลอ้มที่สามารถอธิบายในบริบทนักศึกษาไดดี้ คือ การสนับสนุนทางสังคมในดา้น
ต่าง ๆ จากบุคคลส าคัญรอบตัวผูเ้รียน ดงัเช่นงานวิจัยที่น าเสนอไวใ้นหัวขอ้ 2.2 ปัจจยัทางบริบท
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แวดลอ้ม (หนา้ 41) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นอิทธิพลเชิงบวกของการสนบัสนุนทางสงัคมต่อความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา (Ataç et al., 2018; Fawehinmi & Yahya, 2018; Hui et 
al., 2018; Wang & Fu, 2015) การสนับสนุนทางสังคมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (House, 
1981) ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางดา้นอารมณ ์การสนับสนุนทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ การสนบัสนุน
ทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร และการสนบัสนนุทางดา้นการประเมิน 

สว่นผลของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ในงานวิจยันีจ้ะศึกษาผลในระดบัการ
ตอบสนองต่อการปรับตัว ซึ่งอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมทางอาชีพที่แสดงออก ต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพตามแนวทางของแต่ละบุคคล ซึ่ง
หมายถึงความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (Hirschi & Freund, 2014) จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมา
ในอดีตพบว่า มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งดังที่ไดน้ าเสนอไวใ้นตอนที่ 3 ผลของความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพ (หน้า 46) สนับสนุนอิทธิผลของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพที่มีต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษา (Dumulescu et al., 2015; Nilforooshan & Salimi, 
2016; Qi et al., 2017) และในส่วนของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาจะ
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความตระหนัก การควบคุมตน ความสนใจใคร่รู ้และความ
มั่นใจ ตามทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพและแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบ
สรา้งอาชีพ (Savickas, 2005; Savickas & Porfeli, 2012) จึงสรุปเป็นสมมติฐานที่ 1 – 3 ที่ผูว้ิจัย
ได้ตั้งขอ้สันนิษฐานไวว้่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการสนับสนุนทางสังคมจะมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์รวมถึง
อิทธิพลของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษา 
สมมติฐานทัง้ 3 ขอ้นีอ้าศยัแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตวัเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ (Rudolph 
et al., 2017) มาเป็นกรอบแนวคิดในการตัง้สมมติฐาน 

ดังนัน้ อาศัยความสมัพันธข์องตัวแปรการปรบัตัวทางอาชีพในกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
โครงสร้างในการปรับตัวเพื่อการประกอบสร้างอาชีพ  (Rudolph et al., 2017) นี ้มาอธิบาย
ความสามารถในการเป็นตัวแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ โดยมี
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพจะเป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างความพรอ้มในการปรบัตัวกับ
การตอบสนองต่อการปรบัตัว และปัจจัยทางบริบทแวดลอ้มกับการตอบสนองต่อการปรบัตัว จึง
เกิดเป็นโมเดลที่พฒันาขึน้ในงานวิจยันี ้ซึ่งจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องความสามารถใน
การปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ที่เกิดจากปัจจัยความพรอ้มในการ
ปรบัตัวและปัจจัยทางบริบทแวดล้อมของนักศึกษา ซึ่งใช้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการ
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สนบัสนุนทางสงัคมเป็นปัจจยัเชิงสาเหตขุองปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวัและปัจจยัทางบรบิท
แวดล้อมตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาในทางบวก (Avram et al., 2019; Eryılmaz & 
Kara, 2017 ; Li et al., 2015) เช่น เดียวกับการสนับสนุนทางสังคมที่ ผลการวิจัยพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพในทางบวก  (Ataç et al., 2018 ; 
Fawehinmi & Yahya, 2018; Wang & Fu, 2015) และความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ
นักศึกษาจะน าไปสู่ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่มุ่งมั่น
พัฒนาตนเองตามเสน้ทางอาชีพที่เลือกไว ้ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการปรบัตัวทาง
อาชีพท าหนา้ที่เป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างบุคลิกภาพกบัความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนกัศึกษา
(Nilforooshan & Salimi, 2016; Qi et al., 2017) และแมว้่าจะยังไม่พบการท าหน้าที่เป็นตัวผ่าน
ส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพระหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมกบัความยึดมั่น
ผูกพันในอาชีพของนักศึกษา แต่สามารถพบผลการวิจยัที่ยืนยนัว่าการสนับสนุนทางสงัคมส่งผล
ทางบวกต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษา (Hirschi & Freund, 2014; Hirschi et al., 
2011) จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัที่ผ่านมาในอดีตสามารถสรุปเป็นสมมติฐาน
เพิ่มเติมไดอี้ก 4 ขอ้ (สมมติฐานที่ 4 - 7) และสรุปเป็นแผนภาพไดด้งันี ้ 
สมมติฐานที ่4 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพของ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
สมมติฐานที ่5 การสนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
สมมติฐานที ่6 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 
สมมติฐานที ่7 การสนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 
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(H1) (Avram et al., 2019; Eryılmaz & Kara, 2017; Li et al., 2015; Nilforooshan & 

Salimi, 2016; Qi et al., 2017) 
(H2) (Ataç et al., 2018; Fawehinmi & Yahya, 2018; Hui et al., 2018; Wang & Fu, 

2015) 
(H3) (Dumulescu et al., 2015; Nilforooshan & Salimi, 2016; Qi et al., 2017) 
(H4) (Nilforooshan & Salimi, 2016; Qi et al., 2017) 
(H5) (Hirschi & Freund, 2014; Hirschi, Niles, & Akos, 2011) 
(H6) (Nilforooshan & Salimi, 2016; Qi et al., 2017) 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั 

พฤติกรรมทางอาชีพ 

 

 

 

 
ความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพ 

ความยึดม่ันผูกพัน 
ในอาชีพ 

ไม่ม่ันคงทาง
อารมณ ์

การสนับสนุน 
ทางสังคม 

ลกัษณะไม่มั่นคง
ทางอารมณ ์

ลกัษณะเปิดเผย
ตนเอง 

ลกัษณะเปิดรบั
ประสบการณ ์

ลกัษณะ
ประนีประนอม 

ลกัษณะมีจิตส านึก 

ดา้นอารมณ ์ ดา้นเครื่องมือ ดา้นการประเมิน ดา้นขอ้มลู

ตระหนัก 

ควบคมุตน 

ความมั่นใจ 

สนใจใคร่รู้ 
เปิดเผยตนเอง 

(H1) 

(H1) 

(H1) 

 

 

(H1) 

 

 

(H1) 

เปิดรับ
ประสบการณ ์

ประนีประนอม 

(H6): บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ → ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ → ความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ 

(H7): การสนบัสนนุทางสงัคม → ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ → ความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ 

มีจิตส านึก 

(H2) 

(H3) 

(H5) 

(H4) 

(H4) 

(H4) 

(H4) 

(H4) 



  54 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต์: บทบาทความเป็นตัวแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ  มี
วตัถุประสงคก์ารวิจัยเพื่อ (1) วิเคราะหร์ะดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ความยึดมั่น
ผูกพนัในอาชีพ การสนบัสนุนทางสงัคม และบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของนักศึกษาแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต์ และ (2) วิเคราะห์อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการสนับสนุนทาง
สงัคมต่อความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจยั 
3. การพฒันาและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การพิทกัษส์ิทธิ์กลุม่ตวัอย่าง 
6. การวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ประชากรส าหรบังานวิจยันี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลกัสูตรการแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต ที่ ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นปี  3 - 4 ในปีการศึกษา 2563 จาก 10 
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิด ล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร รวมทัง้สิน้ 730 คน 

2. ตัวอย่างวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตช์ัน้ปีที่ 3 และ

ชัน้ปีที่ 4 ที่ไดจ้ากการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร จ านวน 373 คน โดยในงานวิจยันีผู้ว้ิจยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสรา้ง (Structural 
equation modeling: SEM) ดว้ยวิธีการค านวณของ Soper (2021) โดยก าหนดค่าขนาดอิทธิพล 
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(Anticipated effect size) เท่ากบั 0.30 ค่าอ านาจการทดสอบ (Desired statistical power level) 
เท่ากับ 0.80 ตัวแปรแฝงจ านวน 8 ตัว และตัวแปรสงัเกตไดจ้ านวน 14 ตัว ผลการค านวณพบว่า
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะหข์นาดอิทธิพลในโมเดลสมการเชิงโครงสรา้งแนะน า
ว่าควรมีขนาดกลุม่ตวัอย่างอย่างนอ้ย 177 คน แต่เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างที่สามารถเป็นตวัแทนของ
ประชากรและครอบคลุมความหลากหลายของนกัศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลยัใหไ้ดม้ากที่สุด อีก
ทัง้เพื่อป้องกนัความไม่สมบูรณข์องการตอบแบบสอบถามและการไม่ไดร้บัการตอบกลบั ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 392 คน ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิตาม
สดัส่วน (Proportional stratified random sampling) ตามสดัส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่
ละมหาวิทยาลัย และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จนได้จ านวนตามที่
ก าหนดไว้ ผูว้ิจัยไดร้บัแบบสอบถามคืนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 377 ฉบับ จากทั้งหมด 
392 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 96.17 เมื่อผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถาม พบว่า
แบบสอบถามที่มีขอ้มลูสมบูรณเ์หมาะสมกบัการน าไปใชว้ิเคราะห์มีจ านวน 373 ฉบบั คิดเป็นรอ้ย
ละ 95.15 ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวนรวมทัง้สิน้ 373 คน รายละเอียดดงัตาราง 5 

ตาราง 5 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามมหาวิทยาลยั 

ช่ือมหาวิทยาลัย 
ประชากร 
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

แบบสอบถามที่
ส่ง 

แบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ ์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  102 14.0 55 50 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 55 7.5 29 29 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบรุี 

100 13.7 54 54 

มหาวิทยาลยับรูพา 87 11.9 46 40 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 95 13.0 51 51 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 110 15.1 59 57 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 86 11.8 46 40 
มหาวิทยาลยันเรศวร 50 6.8 27 27 
มหาวิทยาลยัพะเยา 40 5.5 22 22 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร* 5  0.7 3 3 

รวม 730  100.0 392 373 

 * หมายเหต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มีเฉพาะนกัศกึษาปี 3 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นแบบสอบถามทั้งหมด 5 ส่วน ผู้วิจัยได้พัฒนา

แบบสอบถามขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา แบบสอบถามมี
รายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้ค าถามประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม ชื่อมหาวิทยาลยั ความตัง้ใจที่จะท างานในสายงาน
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์และลกัษณะงานที่สนใจจะท าหลงัจบการศกึษา  

ส่วนที ่2 แบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ  
ผูว้ิจัยปรบัปรุงขอ้ค าถามจากแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ฉบับ

ภาษาไทยของ สรุวิทย ์อสัสพนัธุ ์และ เสมอกาญจน ์โสภณหิรญัรกัษ ์(2561) ซึ่งไดท้ าการแปลแบบ
วดัความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (Career Adapt-Ability Scale: CAAS) ของ Savickas 
and Porfeli (2012) โดยแบบวดันีใ้ชว้ดัองคป์ระกอบทัง้ 4 มิติของความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ ไดแ้ก่ (1) ความตระหนกัเก่ียวกบัอาชีพในอนาคต (concern) เช่น “ฉนัรูว่้าเมือ่เรียนจบ ฉนั
จะประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์” (2) ความสามารถในการควบคุมอาชีพในอนาคต 
(control) เช่น “ฉันยืนหยดัในความเชื่อเกี่ยวกบัรกัษาดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” (3) ความ
สนใจใคร่รูเ้ก่ียวกับความเป็นไปได้ของตนเองและเหตุการณ์ในอนาคต (curiosity) เช่น “ฉัน
สบืเสาะหาแหล่งความรูเ้พือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละทกัษะทางการแพทย์แผนไทยของฉนั” และ (4) 
ความมั่นใจในการมุ่งไปสู่เป้าหมายของอาชีพ (confidence) เช่น “ฉันมั่นใจว่าฉันจะเป็นแพทย์
แผนไทยประยุกตท์ีด่ีได”้ แต่ละองคป์ระกอบมี 6 ขอ้ค าถาม รวมทัง้สิน้ 24 ขอ้ค าถาม (รายละเอียด
ของแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ค) แต่ละข้อค าถามจะมีลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัตาราง 6 

ตาราง 6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ  

ค าตอบ คะแนน 
มากที่สดุ 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยที่สดุ 1 
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การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสงู ระดบักลาง 
และระดบัต ่า โดยค านวณจากความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ซึ่งค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้  =   
พิสยั

จ านวนชัน้
 

  =   
คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5 - 1

3
 

  = 1.33 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแบบวดัรว่มกบัความกวา้งของอนัตราภาคชัน้ที่ค  านวน

ได ้จะสามารถแปลผลคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพไดด้งันี ้
 

ระดับคะแนน ความหมาย 

1.00 – 2.33 นกัศกึษามีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในระดบัต ่า 
2.34 – 3.67 นกัศกึษามีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในระดบักลาง 

3.68 - 5.00 นกัศกึษามีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในระดบัสงู 
 
ส่วนที ่3 แบบวัดบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ  

ผู้วิจัยด าเนินการขออนุญาตและน าแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ  
กัณฐิกา บรรลือ (2553) ภายใตก้ารดูแลของผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. คัคนางค ์มณีศรี มาใช ้ซึ่ง
แบบวัดนีถู้กแปลและดัดแปลงขอ้ค าถามขึน้ตามมาตรวัดบุคลิกภาพ Big Five Inventory (BFI) 
ของ Benet-Martínez and John (1998) ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรฐานส าหรับวัดบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์(neuroticism) เช่น “รูส้ึก
หดหู่บ่อย ๆ” (2) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (extraversion) เช่น “มีทกัษะในการจัดการกับ
ผู ้คนรอบ ๆ ตัว” (3) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (openness to experience) เช่น 
“ตื่นเตน้กบัไอเดียใหม่ ๆ” (4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (agreeableness) เช่น “เห็นอกเห็น
ใจผูอ้ื่น” และ (5) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness) เช่น “ท าทุกอย่างตามแผนที่
ตนเองวางไว”้ แต่ละดา้นมี 12 ขอ้ค าถาม รวมทัง้สิน้ 60 ขอ้ค าถาม (รายละเอียดของแบบสอบถาม
อยู่ ในภาคผนวก ค) แบบวัดนี ้มี ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
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coefficient) ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.80 และรายองคป์ระกอบเท่ากับ 0.77 - 0.89 แต่ละขอ้ค าถามจะมี
ลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัตาราง 7 

ตาราง 7 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 

ค าตอบ 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ตรงอย่างยิ่ง 5 1 
ค่อนขา้งตรง 4 2 

ตรงและไม่ตรงพอ ๆ กนั 3 3 
ค่อนขา้งไม่ตรง 2 4 
ไม่ตรงอย่างยิ่ง 1 5 

 

การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสงู ระดบักลาง 
และระดับต ่ า โดยค านวณจากความกว้างของอันตรภาคชั้น ในลักษณะเดียวกับแบบวัด
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแบบวัดร่วมกับความกวา้ง
ของอันตราภาคชั้นที่ค  านวนได้ จะสามารถแปลผลคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบไดด้งันี ้

 
ระดับคะแนน                 ความหมาย 
1.00 – 2.33 นกัศกึษามีองคป์ระกอบบุคลิกภาพนัน้ในระดบัต ่า 
2.34 – 3.67 นกัศกึษามีองคป์ระกอบบุคลิกภาพในนัน้ระดบักลาง 
3.68 – 5.00 นกัศกึษามีองคป์ระกอบบุคลิกภาพในนัน้ระดบัสงู 

 
ส่วนที ่4 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม  

ผูว้ิจยัพัฒนาแบบสอบถามการสนบัสนุนทางสงัคมขึน้จากแนวคิดการสนับสนุนทาง
สังคมของ House (1981) โดยพัฒนาข้อค าถามให้เข้ากับบริบทของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ซึ่งแบบวัดนีใ้ชว้ัดการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การสนับสนุน
ทางดา้นอารมณ ์(emotional support) เช่น “ฉนัไดร้บัก าลงัใจจากบุคคลรอบขา้ง ซึ่งท าใหฉ้นัรูส้ึก
ว่าตนเองสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้” (2) การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร 
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(information support) เช่น “ฉนัไดร้บัค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการท างานในสาย
งานการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากบุคคลรอบข้าง” (3) การสนับสนุนทางด้านการประเมิน 
(appraisal support) เช่น “ฉันไดร้บัค าติชมที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตัวเองจากบุคคลรอบ
ขา้ง” และ (4) การสนบัสนุนทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ (instrumental support) เช่น “มหาวิทยาลยั
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น 
หุ่นจ าลอง หนงัสือ ต ารา คมัภีร์แพทย์แผนไทยต่าง ๆ อย่างเพียงพอ” แต่ละองคป์ระกอบมี 3 ขอ้
ค าถาม รวมทั้งสิน้ 12 ขอ้ค าถาม (รายละเอียดของแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ค) แต่ละข้อ
ค าถามจะมีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงัตาราง 8 

ตาราง 8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 

ค าตอบ คะแนน 
จรงิมากท่ีสดุ 5 
จรงิมาก 4 

จรงิปานกลาง 3 
จรงินอ้ย 2 

จรงินอ้ยที่สดุ 1 

 

การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสงู ระดบักลาง 
และระดับต ่ า โดยค านวณจากความกว้างของอันตรภาคชั้น ในลักษณะเดียวกับแบบวัด
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแบบวัดร่วมกับความกวา้ง
ของอันตราภาคชั้นที่ค  านวนได้ จะสามารถแปลผลคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดการสนับสนุนทาง
สงัคมไดด้งันี ้

 
ระดับคะแนน ความหมาย 
1.00 – 2.33 นกัศกึษารบัรูถ้ึงการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอยู่ในระดบัต ่า 
2.34 – 3.67 นกัศกึษารบัรูถ้ึงการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอยู่ในระดบักลาง 
3.68 – 5.00 นกัศกึษารบัรูถ้ึงการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอยู่ในระดบัสงู 
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ส่วนที ่5 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ 
ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพจากแนวคิดและแบบวดัความยึดมั่น

ผูกพันในอาชีพ (Career Engagement Scale) ของ Hirschi et al. (2014) ที่ใช้วัดพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยแบบวัดที่
พัฒนาขึน้นีใ้ชว้ดัพฤติกรรมทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ตัวอย่างค าถามเช่น 
“ฉนัพยายามเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ในรูปแบบที่ฉนัตัง้ใจไว”้ “ฉนัใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัการ
พฒันาเสน้ทางอาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ของฉนั” “ฉนัไดว้างแผนและก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์” ซึ่งพฤติกรรมทางอาชีพเป็นองคป์ระกอบเดียวของตัวแปร
ความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ มีขอ้ค าถามรวม 9 ขอ้ (รายละเอียดของแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก 
ค) แต่ละข้อมีลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัตาราง 9 

ตาราง 9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ 

ค าตอบ คะแนน 
จรงิมากท่ีสดุ 5 
จรงิมาก 4 

จรงิปานกลาง 3 
จรงินอ้ย 2 

จรงินอ้ยที่สดุ 1 

 
การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสงู ระดบักลาง 

และระดับต ่ า โดยค านวณจากความกว้างของอันตรภาคชั้น ในลักษณะเดียวกับแบบวัด
ความสามารถในการปรบัตัวทาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแบบวัดร่วมกับความกวา้งของ
อนัตราภาคชัน้ที่ค  านวนได ้จะสามารถแปลผลคะแนนเฉลี่ยของแบบวดัความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ
ไดด้งันี ้

ระดับคะแนน                    ความหมาย 
1.00 – 2.33 นกัศกึษามีความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพอยู่ในระดบัต ่า 
2.34 – 3.67 นกัศกึษามีความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพอยู่ในระดบักลาง 
3.68 – 5.00 นกัศกึษามีความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพอยู่ในระดบัสงู  
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การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
การพฒันาและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจยัในครัง้นี ้เป็นการพฒันาแบบวดั

ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ และแบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคม ส่วนแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็นแบบวัดมาตรฐานส าหรบัวัด
ลกัษณะบุคลิกภาพจึงไม่ถูกน ามาพฒันาในขัน้ตอนนี ้ขัน้ตอนในการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือในการวิจยัมดีงันี ้

ขั้นตอนที ่1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 
ขั้นตอนที่ 2 น านิยามตัวแปรที่ก าหนดขึน้ในขั้นตอนที่ 1 มาสรา้งตารางวิเคราะห์

โครงสรา้งตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา รายละเอียดดงัตาราง 10 

ตาราง 10 โครงสรา้งเนือ้หาแบบสอบถามเก่ียวกบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของ
นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์

ตัวแปร องคป์ระกอบ จ านวนขอ้ ข้อที ่
1. ความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพ  

1.1 ความตระหนกั 6 1-6 
1.2 การควบคมุตน 6 7-12 
1.3 ความสนใจใครรู่ ้ 6 13-18 
1.4 ความมั่นใจ 6 19-24 

 รวม 24 ขอ้  
2. ความยึดม่ันผูกพนั
ในอาชพี 

2.1 พฤติกรรมทางอาชีพ 9 1-9 

 รวม  9 ข้อ  
3. การสนับสนุนทาง
สังคม 

3.1 การสนบัสนนุทางดา้นอารมณ ์ 3 1-3 
3.2 การสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร 3 4-6 
3.3 การสนบัสนนุทางดา้นการประเมิน 3 7-9 

 3.4 การสนบัสนนุทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ 3 10-12 
 รวม  12 ขอ้  

 
ขั้นตอนที ่3 ผูว้ิจยัจดัท ารา่งแบบสอบถามตามตารางโครงสรา้งเนือ้หาที่ตอ้งการวดั  
ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่

ปรกึษาแลว้ พรอ้มรายละเอียดต่าง ๆ ใหผู้ ้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพ จ านวน 3 ท่าน (รายนาม
ผูเ้ชี่ยวชาญ น าเสนอไวใ้นภาคผนวก ข) 
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ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื ้อหา 
(content validity) โดยจะพิจารณาจากค่า IOC ใชเ้กณฑต์ดัสินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับ
เนือ้หาและจุดประสงค ์ถ้าค่า IOC มากกว่า 0.50 ถือว่าขอ้ค าถามนั้นวัดไดส้อดคลอ้งกับเนือ้หา
และจุดประสงค์ (วรรณี แกมเกตุ, 2555) โดยมีเกณฑ์ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบติัการที่ตอ้งการวดั ดังนี ้+1 หมายถึง ขอ้ความมีความ
สอดคลอ้งกบันิยามที่ก าหนดไว ้0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบันิยามที่ก าหนดไว ้
และ -1 หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่สอดคลอ้งกับนิยามที่ก าหนดไว ้พบว่า ขอ้ค าถาม 52 ขอ้ มีค่า 
IOC ตัง้แต่ 0.67 - 1.00 ผลการพิจารณาดังตาราง 11 ผูว้ิจัยปรบัแก้ขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคณุวฒุิและน าแบบสอบถามไปทดลองใชต่้อไป 

ตาราง 11 ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หาและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 

องคป์ระกอบการวดั 
ค่า IOC จ านวน

ข้อ 
สรุปข้อเสนอแนะ 

< .50 0.50-0.90 1.00 
1. ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ 
     1.1 ความตระหนกั - 1 5 6 ปรบัขอ้ความให้

สอดคลอ้งกบั
นิยามเชงิ
ปฏิบตัิการ 

     1.2 การควบคมุตน - - 6 6 
     1.3 ความสนใจใครรู่ ้ - 2 4 6 
     1.4 ความมั่นใจ - 3 3 6 
2. ความยึดม่ันผูกพนัในอาชพี      
     2.1 พฤติกรรมทางอาชีพ - - 9 9 ปรบัขอ้ความให้

กระชบัมากขึน้ 
3. การสนับสนุนทางสังคม       
     3.1 การสนบัสนนุทางดา้นอารมณ ์ - - 3 3 แกไ้ขขอ้ความใหม้ี

ความชดัเจนและ
กระชบัมากขึน้ 

     3.2 การสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลู
ข่าวสาร 

- - 3 3 

     3.3 การสนบัสนนุทางดา้นการประเมิน - - 3 3 
     3.4 การสนบัสนนุทางดา้นเครื่องมือ
ส่ิงของ 

- - 3 3  

รวม 0 6 39 45  

หมายเหต ุแบบวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบเป็นแบบวดัมาตรฐานจึงไม่ไดน้ ามาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หาในขัน้ตอนนี ้



  63 

ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้ หลังจากผู้วิจัยปรบัปรุงเครื่องมือในขั้นตอนที่ 5 แล้ว 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบักลุม่นกัศึกษาที่มีลกัษณะคลา้ยกบั
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน จากนั้นน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยการตรวจสอบค่าความเท่ียงแบบสอดคลอ้งภายใน ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ขอ้ตกลงเบือ้งต้น 
(Rule of Thumb) ของ George and Mallery (2016) ที่ระบุว่า ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาท่ีมากกว่า 
0.90 มีความเท่ียงในระดบัดีมาก ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาท่ีมากกว่า 0.80 มีความเท่ียงในระดบัดี ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีมากกว่า 0.70 มีความเท่ียงในระดับพอใช้ (สามารถยอมรับได้) ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีมากกว่า 0.60 มีความเท่ียงในระดับค่อนขา้งต ่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ี
มากกว่า 0.50 มีความเท่ียงในระดบัต ่า และค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาท่ีนอ้ยกว่า 0.50 มีความเท่ียงใน
ระดบัที่ไม่สามารถยอมรบัได ้ผลการทดลองน าแบบสอบถามที่พัฒนาขึน้ไปใชก้บันักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยุกต์ จ านวน 50 คน พบว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาอยู่
ระหว่าง 0.81 – 0.98 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาที่ไดจ้ากกลุ่มทดลองใช ้(try out) มีค่า
ความเที่ยงในระดบัดีถึงดีมากในทกุตวัแปร ดงัแสดงในตาราง 12 

ตาราง 12 ค่าสมัประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนขอ้ 

ค่าสัมประสิทธิค์รอนบาคแอลฟา 

กลุ่มทดลองใช ้
(N=50) 

1. ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ 24 0.98 

     1.1 ความตระหนกั 6 0.91 

     1.2 การควบคมุตน 6 0.94 

     1.3 ความสนใจใครรู่ ้ 6 0.95 

     1.4 ความมั่นใจ 6 0.96 

2. ความยึดม่ันผูกพนัในอาชพี 9 0.94 

     2.1 พฤติกรรมทางอาชีพ 9 0.94 

3. การสนับสนุนทางสังคม 12 0.94 

     3.1 การสนบัสนนุทางดา้นอารมณ ์ 3 0.89 

     3.2 การสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร 3 0.83 

     3.3 การสนบัสนนุทางดา้นการประเมิน 3 0.86 

     3.4 การสนบัสนนุทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ 3 0.79 



  64 

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง (construct validity) ของตวัแปร
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ การสนับสนุนทางสงัคม และความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม 
Mplus ส่วนแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่น ามาใชเ้ป็นแบบวัดมาตรฐานจึงไม่ถูกน ามา
ตรวจสอบในขัน้ตอนนี ้ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งมีดงันี ้

7.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพ 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของตวัแปรความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพ พบว่า องคป์ระกอบทัง้ 4 มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ป็นบวกทุกคู่ มีค่า
ตัง้แต่ 0.83 ถึง 0.92 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองคป์ระกอบที่มีความสมัพันธ์สูง
ที่สุดคือการควบคุมตน (control) กับ ความสนใจใคร่รู ้(curiosity) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.92 รองลงมาคือการควบคมุตน (control) กบัความมั่นใจ (confidence) มีค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.91 ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ของตัวแปร
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพอยู่ในระดับสูงมาก ในทิศทางบวก องคป์ระกอบทั้ง 4 ตัว
สามารถอธิบายความแปรปรวนรว่มกนัไดร้อ้ยละ 81 ถึง 93 รายละเอียดดงัตาราง 13 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของ
ตวัแปรความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ (N=50) 

ตัวแปร Mean S.D. 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
1 2 3 4 

1. ความตระหนกั (concern) 4.17 0.61 1    

2. การควบคมุตน (control) 4.09 0.64 .88* 1   

3. ความสนใจใครรู่ ้(curiosity) 4.08 0.67 .86* .92* 1  

4. ความมั่นใจ (confidence) 3.97 0.69 .83* .91* .91* 1 

* p < .05       
ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความสามารถใน

การปรบัตัวทางอาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 
Chi-square = 1.60, df = 2, p-value = 0.45 ค่า RMSEA = 0.00 ค่า CFI = 1.00 และค่า TLI = 
1.00 ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (model fit indices) เมื่อค่า Chi-square ไม่มี



  65 

นยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) (Barrett, 2007) ค่า RMSEA ต ่ากว่า 0.06 ค่า CFI และค่า TLI มีค่า
มากกว่า 0.95 (Hu & Bentler, 1999) 

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) ของ
ตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดลการวดัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพนี ้ พบว่า องคป์ระกอบของ
ตัวแปรความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนน
มาตรฐานตั้งแต่ 0.90 – 0.97 ซึ่งตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวมีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐานที่ใกลเ้คียงกันในระดับสูง ดงันี ้การควบคุมตน (β = 0.97) ความสนใจใคร่รู ้(β 

= 0.96) ความมั่นใจ (β = 0.95) และความตระหนกั (β = 0.90) ตามล าดบั ค่าความเชื่อมั่นของ
การวัดขอ้มูลของตวัชีว้ดั มีค่าสมัประสิทธิ์พยากรณ ์(R2) ตัง้แต่ 0.81 – 0.93 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบ
วัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงโครงสรา้ง ซึ่ง
เหมาะสมเพียงพอที่จะน าไปใชใ้นการวิจยัขัน้ตอนต่อไป ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 

 
 

 

 

 

 

Chi-square = 1.60, df = 2, p-value = 0.45, RMSEA = 0.00, CFI = 1.00, TLI = 1.00 

ภาพประกอบ 4 โมเดลการวดัองคป์ระกอบความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพพรอ้มค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบ 

7.2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรการสนับสนุน
ทางสังคม 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของตวัแปรการสนบัสนุน
ทางสงัคม พบว่า องคป์ระกอบทัง้ 4 มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ป็นบวกทุกคู่ มีค่าตัง้แต่ 0.62 ถึง 
0.78 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่า

 ความสามารถ
ในการปรบัตวั
ทางอาชีพ 

ความตระหนกั 

การควบคมุตน 

ความสนใจใครรู่ ้

ความมั่นใจ 
* p < .05 

0.90*(0.03) 

0.96*(0.02) 

0.95*(0.02) 

0.97*(0.01) 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.78 เท่ากันอยู่ 3 คู่ ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
(informational support) กับการสนับสนุนทางด้านการประเมิน  (appraisal support) การ
สนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (informational support) กับการสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ
สิ่งของ (instrumental support) และการสนบัสนุนทางดา้นการประเมินกับการสนบัสนุนทางดา้น
เครื่องมือสิ่งของ ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 4 ของตัวแปรการสนับสนุนทาง
สงัคมอยู่ในระดบัสงู ในทิศทางบวก องคป์ระกอบทัง้ 4 ตวัสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกัน
ไดร้อ้ยละ 60 ถึง 89 รายละเอียดดงัตาราง 14 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของ
ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคม (N=50) 

ตัวแปร Mean S.D. 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
1 2 3 4 

1. การสนบัสนนุทางดา้นอารมณ ์ 
(emotional support) 

4.13 0.60 1    

2. การสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
(informational support) 

3.82 0.59 .62* 1   

3. การสนบัสนนุทางดา้นการประเมิน 
(appraisal support) 

3.94 0.56 .66* .78* 1  

4. การสนบัสนนุทางดา้นเครื่องมือ
สิ่งของ (instrumental support) 

3.93 0.54 .73* .78* .78* 1 

* p < .05       
ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการสนับสนุนทาง

สังคม พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 
0.41, df = 1, p-value = 0.52 ค่ า  RMSEA = 0.00 ค่ า  CFI = 1.00 แล ะ ค่ า  TLI = 1.03 ซึ่ ง
พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (model fit indices) เมื่อค่า Chi-square ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p > .05) (Barrett, 2007) ค่า RMSEA ต ่ากว่า 0.06 ค่า CFI และค่า TLI มีค่ามากกว่า 0.95  
(Hu & Bentler, 1999) 

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) ของ
ตัวแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคมนี ้พบว่า องคป์ระกอบของตัวแปรการ
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สนบัสนุนทางสงัคมมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานตัง้แต่ 0.77 – 0.94 ซึ่งตวั
แปรสงัเกตไดท้ัง้ 4 ตัวมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานใกลเ้คียงกัน โดยตัว
แปรที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานสูงที่สุดคือ การสนับสนุนทางดา้น

เครื่องมือสิ่งของ (β = 0.94) รองลงมาคือ การสนับสนุนทางดา้นการประเมิน (β = 0.83) การ

สนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (β = 0.82) และการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (β = 0.77) 
ตามล าดับ ค่าความเชื่อมั่นของการวัดขอ้มูลของตัวชีว้ัด มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ 
0.60 – 0.89 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมมีคุณภาพเครื่องมือดา้นความตรงเชิง
โครงสรา้ง ซึ่งเหมาะสมเพียงพอที่จะน าไปใชใ้นการวิจยัขัน้ตอนต่อไป ดงัแสดงในภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-square = 0.41, df = 1, p-value = 0.52, RMSEA = 0.00, CFI = 1.00, TLI = 1.03 

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวดัองคป์ระกอบการสนบัสนนุทางสงัคมพรอ้มค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ 

7.3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรความยึดมั่น
ผูกพันในอาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามของตัวแปรความยึดมั่น
ผูกพันในอาชีพ พบว่า ขอ้ค าถามทั้ง 9 ขอ้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกทุกคู่ มีค่าตั้งแต่ 
0.48 - 0.85 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอ้ค าถามที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ 
ความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพ (CE1) กบัความพยายามเพื่อบรรลเุป้าหมายทางอาชีพ (CE2) มี
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.85 รองลงมาคือ ความพยายามเพื่อบรรลเุป้าหมายทางอาชีพ 
(CE2) กับการส ารวจอาชีพ (CE6) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.75 ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธข์องขอ้ค าถามทัง้ 9 ขอ้ของตวัแปรความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพอยู่ในระดบัปานกลางถึง

 การสนบัสนนุ
ทางสงัคม 

ดา้นอารมณ ์

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

ดา้นการประเมิน 

ดา้นเครื่องมือสิง่ของ 
* p < .05 

0.77*(0.07) 

0.82*(0.06) 

0.83*(0.06) 

0.94*(0.04) 
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สงูมาก ในทิศทางบวก ขอ้ค าถามทัง้ 9 ขอ้สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกนัไดร้อ้ยละ 48 ถึง 
77 รายละเอียดดงัตาราง 15 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ค าถามของตวั
แปรความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ (N=50) 

ข้อ
ค าถาม 

Mean S.D. 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. CE1 4.08 0.70 1         
2. CE2 3.96 0.73 .85* 1        
3. CE3 4.00 0.70 .67* .68* 1       
4. CE4 3.84 0.71 .65* .66* .74* 1      
5. CE5 3.88 0.77 .70* .72* .60* .60* 1     
6. CE6 4.02 0.71 .66* .75* .49* .57* .74* 1    
7. CE7 3.62 0.81 .68* .67* .72* .68* .68* .48* 1   
8. CE8 3.94 0.74 .53* .60* .51* .68* .49* .54* .58* 1  
9. CE9 3.92 0.63 .66* .66* .55* .61* .65* .64* .54* .64* 1 

หมายเหต ุCE1 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพ; CE2 หมายถึง ความพยายามเพื่อบรรลเุป้าหมายทาง
อาชีพ; CE3 หมายถึง ความสนใจในการพัฒนาเสน้ทางอาชีพ ; CE4 หมายถึง การวางแผนทางอาชีพ; CE5 
หมายถึง การส ารวจตนเอง; CE6 หมายถึง การส ารวจทางอาชีพ; CE7 หมายถึง การสรา้งเครือข่าย; CE8 
หมายถึง การมีทกัษะในการพฒันาตนเอง; CE9 หมายถึง พฤติกรรมตามต าแหน่งงาน;  * p < .05 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวดัความยึดมั่นผูกพัน
ในอาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 
21.97, df = 22, p-value = 0.46 ค่า RMSEA = 0.00 ค่า CFI = 1.00 และค่า TLI = 1.00 ซึ่ง
พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (model fit indices) เมื่อค่า Chi-square ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p > .05) (Barrett, 2007) ค่า RMSEA ต ่ากว่า 0.06 ค่า CFI และค่า TLI มีค่ามากกว่า 0.95  
(Hu & Bentler, 1999)  

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) ของ
ขอ้ค าถามในโมเดลการวดัความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพนี ้พบว่า ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐานมีขนาดตั้งแต่ 0.69 – 0.88 ซึ่งขอ้ค าถามทั้ง 9 ขอ้มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยข้อค าถามที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปแบบ
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คะแนนมาตรฐานสูงที่สุดคือ ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ (CE2) (β = 0.88) 

รองลงมาคือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพ (CE1) (β = 0.84) ส่วนขอ้ค าถามที่มีค่าน า้หนัก

องคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานต ่าที่สดุคือ การมีทกัษะในการพฒันาตนเอง (CE8) (β = 
0.69) ค่าความเชื่อมั่นของการวดัขอ้มูลของตัวชีว้ัด มีค่าสมัประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) ตัง้แต่ 0.48 – 
0.77 บ่งบอกว่าข้อค าถามมีความสัมพันธ์กันและมีความเหมาะสมต่อการน ามาวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ดงัแสดงในภาพประกอบ 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-square = 21.97, df = 22, p-value = 0.46, RMSEA = 0.00, CFI = 1.00, TLI = 1.00 

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวดัองคป์ระกอบความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพพรอ้มค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะหผ์ล ดงัขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ผู้วิจัย ติดต่อท าหนังสื อขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อคณบดีหรือผูอ้  านวยการของแต่ละมหาวิทยาลยั เพื่อขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง 

* p < .05 

ความมุง่มั่น 

 ความยึดมั่น 

ผกูพนัในอาชีพ 

ความพยายาม 

ความสนใจ 

การวางแผน 

ส ารวจตนเอง 

ส ารวจอาชีพ 

สรา้งเครือขา่ย 

มีทกัษะ 

พฤติกรรมตาม
ต าแหน่งงาน 

0.84*(0.05) 

0.88*(0.04) 
0.77*(0.07) 

0.77*(0.06) 

0.81*(0.06) 

0.79*(0.06) 

0.81*(0.06) 
0.69*(0.08) 

0.76*(0.07) 
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2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ผู ้
ประสานงาน เพื่อด าเนินการติดต่อขอเก็บขอ้มลูวิจยั 

3. เนื่องจากมีการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า-2019 (COVID-19) ในช่วงการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อการวิจัย ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงปรบั
รูปแบบของแบบสอบถามให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ google form ผู้วิจัยน าส่งลิงก์
แบบสอบถามใหก้บัอาจารยห์รือเจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานของแต่ละมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ตามที่ไดร้บั
อนุญาต และบางส่วนผู้วิจัยจัดท าส าเนาและจัดส่งแบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 11 สัปดาห ์ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2564 

4. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 377 ฉบับ จาก
ทั้งหมด 392 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 96.17 หลังจากได้รบัแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยท าการ
รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นคัดแยกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์มาใช้ในการวิจัยจ านวน 373 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 95.15 ผู้วิจัยท าการลงรหัส และ
จดัล าดบัขอ้มลู เพื่อท าการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การพิทักษสิ์ทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อขอรบัการอนุมติัจากคณะกรรมการฯ ซึ่งการวิจยัครัง้นีผ้่านการ
รับรองจากคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อวันที่  21 
ธันวาคม 2563 หมายเลขรับรอง : SWUEC/X/G-368/2563 (รายละเอียดการอนุมัติอยู่ ใน
ภาคผนวก ก) โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัท าคลิปวิดีโอเพื่อชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและรายละเอียดใน
การท าแบบสอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบเขา้ใจ อีกทัง้ชีแ้จงว่าขอ้มลูที่ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจะ
ถกูเก็บเป็นความลบัและวิเคราะหผ์ลเป็นภาพรวมเท่านัน้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบวตัถุประสงคง์านวิจยัดว้ย 2 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
ขั้นตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าสถิติอ่ืน ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าเรจ็รูป SPSS for Windows 

 
ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการวิจัย 

2.1 ผูว้ิจัยใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ค่าความเบ้ (Skewness: Sk) และค่าความโด่ง (Kurtosis: Ku) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าเรจ็รูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหร์ะดบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ความยึด
มั่นผูกพันในอาชีพ การสนับสนุนทางสงัคม และบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยกุต ์

2.2 ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลในขัน้ตอนนีด้ว้ยการวิเคราะหโ์มเดลสมการเชิงโครงสรา้ง 
(SEM) โดยมีตัวแปรส่งผ่าน (mediator) คือ ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ใชโ้ปรแกรม 
Mplus ในการวิเคราะหแ์ละทดสอบอิทธิพลการส่งผ่าน (mediating effect) ของความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพ ด้วยการวิ เคราะห์  bootstrapping (Preacher & Hayes, 2004) เพื่ อ
วิเคราะหอิ์ทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนบัสนุนทางสงัคมต่อความยดึมั่นผกูพนั
ในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวั
แปรสง่ผ่าน 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต:์ บทบาทความเป็นตวัแปรส่งผ่านของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ มีความ
มุ่งหมายของการวิจัยเพื่อวิเคราะหร์ะดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ บุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบ การสนบัสนุนทางสงัคม และความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์และวิเคราะหอิ์ทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนับสนุนทางสงัคมที่มีผล
ต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรส่งผ่าน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวิจยัเป็น 3 ตอน ดงันี ้ตอนที่ 
1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของตัว
แปรที่ใชใ้นการศึกษา และ ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและ
การสนบัสนุนทางสงัคมที่มีผลต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน  

ตวัแปรที่ใชก้ารวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ยตวัแปรแฝงจ านวน 8 ตวั ตวัแปรแฝงทัง้หมดวดัได้
จากตวัแปรสงัเกตได ้14 ตวัแปร จ าแนกเป็น  

(1) ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้1 ตวั
แปร คือ ลกัษณะบคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์ 

(2) ตัวแปรแฝงบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง ประกอบดว้ยตัวแปรสังเกตได ้1 ตัวแปร 
คือ ลกัษณะบคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง  

(3) ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้1 ตัว
แปร คือ ลกัษณะบคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์  

(4) ตัวแปรแฝงบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ประกอบดว้ยตัวแปรสงัเกตได ้1 ตัวแปร 
คือ ลกัษณะบคุลิกภาพแบบประนีประนอม  

(5) ตัวแปรแฝงบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ประกอบดว้ยตัวแปรสงัเกตได ้1 ตัวแปร คือ 
ลกัษณะบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก  

(6) ตัวแปรแฝงความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ประกอบดว้ยตัวแปรสงัเกตได ้4 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ความตระหนกั การควบคมุตน ความสนใจใครรู่ ้และความมั่นใจ  
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(7) ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดว้ยตัวแปรสังเกตได ้4 ตัวแปร ไดแ้ก่ 
การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ ์การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นขอ้มลูข่าวสาร การสนบัสนุนทาง
สงัคมดา้นการประเมิน และการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นเครื่องมือสิ่งของ  

(8) ตัวแปรแฝงความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัว คือ 
พฤติกรรมทางอาชีพ และเพื่อใหก้ารน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูง่ายต่อการท าความเขา้ใจและ
เกิดความเขา้ใจที่ตรงกัน ผูว้ิจัยไดก้ าหนดอักษรย่อแทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสงัเกตได้ในโมเดล 
พรอ้มความหมายไวด้งันี ้

อักษรย่อแทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล 
ความสามารถในการปรบัตวั
ทางอาชีพ 

หมายถึง ตวัแปรแฝงความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ 

ตระหนกั หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดค้วามตระหนกั 
ควบคมุตน   หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดก้ารควบคมุตน 
สนใจใครรู่ ้ หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดค้วามสนใจใครรู่ ้
ความมั่นใจ หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดค้วามมั่นใจ 
ไม่มั่นคงทางอารมณ ์ หมายถึง ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทาง

อารมณ ์
ลกัษณะไม่มั่นคงทางอารมณ์
   

หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดล้กัษณะบคุลิกภาพแบบไม่
มั่นคงทางอารมณ ์

เปิดเผยตนเอง หมายถึง ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง 
ลกัษณะเปิดเผยตนเอง หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดล้กัษณะบคุลิกภาพแบบ

เปิดเผยตนเอง 
เปิดรบัประสบการณ ์ หมายถึง ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบเปิดรบั

ประสบการณ ์
ลกัษณะเปิดรบัประสบการณ ์ หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดล้กัษณะบคุลิกภาพแบบ

เปิดรบัประสบการณ ์
ประนีประนอม หมายถึง ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
ลกัษณะประนีประนอม หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดล้กัษณะบคุลิกภาพแบบ

ประนีประนอม 
มีจิตส านึก หมายถึง ตวัแปรแฝงบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
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ลกัษณะมีจิตส านึก หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดล้กัษณะบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก 

การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง ตวัแปรแฝงการสนบัสนนุทางสงัคม 
ดา้นอารมณ ์ หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดก้ารสนบัสนุนทางสงัคม

ดา้นอารมณ ์
ดา้นขอ้มลูข่าวสาร หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดก้ารสนบัสนุนทางสงัคม

ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
ดา้นการประเมิน หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดก้ารสนบัสนุนทางสงัคม

ดา้นการประเมิน 
ดา้นเครื่องมือสิ่งของ หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดก้ารสนบัสนุนทางสงัคม

ดา้นเครื่องมือสิ่งของ 
ความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพ หมายถึง ตวัแปรแฝงความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ 
พฤติกรรมทางอาชีพ หมายถึง ตวัแปรสงัเกตไดพ้ฤติกรรมทางอาชีพ 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตช์ัน้ปีที่ 3 และ 4 จาก 

10 มหาวิทยาลยั ที่สภาวิชาชีพแพทยแ์ผนไทยใหก้ารรบัรอง จ านวนทัง้สิน้ 373 คน  กลุ่มตวัอย่าง
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 85.80 (n = 320) และ 14.20 (n = 53) ตามล าดบั มี
อายุตัง้แต่ 20 ถึง 26 ปี (M = 21.38, SD = 1.01) แบ่งเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 รอ้ยละ 53.10 (n = 
198) และเป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 รอ้ยละ 46.90 (n = 175) มีเกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยเท่ากบั 3.03 
(M = 3.03, SD = 0.46) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความตัง้ใจที่จะท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เก่ียวขอ้งกับการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ (รอ้ยละ 62.50) โดยนักศึกษาคิดจะท างานในสายงาน
แพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่ใหก้ารตรวจรกัษาคนไขใ้นโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนมากที่สดุ (รอ้ย
ละ 65.42) รองลงมาเป็นแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ที่ใหก้ารตรวจรกัษาคนไขใ้นคลินิกของตนเอง 
และแพทยแ์ผนไทยประยุกตป์ระจ ารา้นขายยาหรือโรงงานยาสมุนไพรอย่างละเท่า ๆ กัน (รอ้ยละ 
35.39) รายละเอียดดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 จ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
     ชาย 53 14.20 
     หญิง 320 85.80 

รวม 373 100.00 
2. ชั้นปีทีก่ าลังศึกษา   
     ปี 3 175 46.90 
     ปี 4 198 53.10 

รวม 373 100.00 
3. มหาวิทยาลัยทีก่ าลังศึกษา   
     มหาวิทยาลยัมหิดล 50 13.41 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 29 7.78 
     มหาวิทยาลยับรูพา 54 14.48 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 40 10.72 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 51 13.67 
     มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 57 15.28 
     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 40 10.72 
     มหาวิทยาลยันเรศวร 27 7.24 
     มหาวิทยาลยัพะเยา 22 5.90 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 3 0.80 

รวม 373 100.00 
4. ความตั้งใจทีจ่ะท างานในสายงานการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
     ท า 233 62.50 
     ไม่ท า 19 5.10 
     ไม่แน่ใจ 121 32.40 

รวม 373 100.00 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ลักษณะงานที่สนใจจะท าหลังจบการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    แพทยแ์ผนไทยประยกุตท์ี่ใหก้ารตรวจรกัษาคนไข้
ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน 

244 65.42 

   แพทยแ์ผนไทยประยกุตท์ี่ใหก้ารตรวจรกัษาคนไข้
ในคลินิกของตนเอง 

132 35.39 

   แพทยแ์ผนไทยประยกุตป์ระจ ารา้นขายยาหรือ
โรงงานยาสมนุไพร 

132 35.39 

   นกัวิจยัทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ 45 12.60 
   ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 97 26.01 
   อาจารยม์หาวิทยาลยั 46 12.33 
   อ่ืน ๆ 11 2.95 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรในการวิจัย 

เพื่อตอบวตัถปุระสงคข์องการวิจยัขอ้ที่ 1 รายละเอียดมีดงันี ้
2.1 ผลการวิเคราะหร์ะดับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ  
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า ตัวแปรความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีค่าเฉลี่ย

ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปรอยู่ในระดับสูง มีค่าระหว่าง 3.92 ถึง 4.15 โดยตัวแปรความ
ตระหนักมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 4.15, SD = 0.57) รองลงมาคือตัวแปรการควบคุมตน  (M = 
4.03, SD = 0.61) ความสนใจใคร่รู ้(M = 3.98, SD = 0.62) และความมั่นใจ (M = 3.92, SD = 
0.71) ตามล าดบั ค่าสมัประสิทธิ์การกระจายของตัวแปรสงัเกตไดท้ัง้ 4 ตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 13.73 
ถึง 18.11 โดยตัวแปรความมั่นใจมีการกระจายของขอ้มูลมากที่สุด (C.V. = 18.11) ซึ่งแสดงว่า
นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตม์ีระดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดา้นความมั่นใจ
แตกต่างกันมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ตัวแปรความสนใจใคร่รู ้(C.V. = 15.58) ตัวแปรการ
ควบคุมตน (C.V. = 15.14) และตัวแปรความตระหนัก (C.V. = 13.73) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ลักษณะการแจกแจงของขอ้มูลพบว่า ตัวแปรความตระหนักและความมั่ นใจมีการแจกแจงใน
ลกัษณะเบซ้า้ย โดยมีค่าความเบ ้(Sk) เป็นลบ แสดงว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในดา้น
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ความตระหนักและความมั่นใจสูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนตัวแปรการควบคุมตนและความสนใจใคร่รูม้ี
การแจกแจงในลักษณะใกล้เคียงกับโค้งปกติ และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) ของตัวแปร 
พบว่า ตวัแปรสงัเกตไดท้กุตวัมีการแจกแจงในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ 

เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ จ าแนกตามชั้นปีและ
มหาวิทยาลยั พบว่า นกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตช์ัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของตวัแปร
สงัเกตไดท้ั้ง 4 ตัวที่ใกลเ้คียงกันในระดับสูง โดยที่นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของตัวแปรความ
ตระหนกั (M = 4.23, SD = 0.55) การควบคมุตน (M = 4.12, SD = 0.62) ความสนใจใคร่รู ้(M = 
4.04, SD = 0.62)  และความมั่นใจ (M = 4.03, SD = 0.68) สูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสงัเกตไดต้ามมหาวิทยาลยั พบว่า นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์
จากทั้ง 10 มหาวิทยาลัยมค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดท้ั้ง 4 ตัวที่ใกลเ้คียงกันในระดับสูง โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีค่าเฉลี่ยของตัวแปรความตระหนัก (M = 4.33, SD = 0.44)  
และความสนใจใคร่รู ้(M = 4.14, SD = 0.53) สงูที่สดุ และมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครมีค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรการควบคุมตน (M = 4.37, SD = 0.43)  และความมั่นใจ (M = 4.37, SD = 0.51) สูง
ที่สดุ รายละเอียดดงัตาราง 17 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยของตวัแปรสงัเกตไดข้องความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ จ าแนกตามชัน้
ปีและมหาวิทยาลยั 

 ความตระหนัก การควบคุมตน ความสนใจใคร่รู้ ความม่ันใจ 

 M SD M SD M SD M SD 
ระดับชั้นปี         
ชัน้ปี 3 4.23 0.55 4.12 0.62 4.04 0.62 4.03 0.68 
ชัน้ปี 4 4.07 0.58 3.96 0.60 3.93 0.62 3.82 0.72 
มหาวทิยาลัย         
มหาวิทยาลยัมหิดล 4.12 0.59 4.15 0.72 3.98 0.61 4.08 0.76 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 4.07 0.49 3.94 0.60 3.83 0.56 3.74 0.80 
มหาวิทยาลยับรูพา 4.01 0.65 3.84 0.67 3.78 0.79 3.64 0.78 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุ ี

4.20 0.61 4.14 0.59 4.11 0.59 4.03 0.69 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สนุนัทา 

4.33 0.44 4.11 0.56 4.14 0.53 4.09 0.63 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

 ความตระหนัก การควบคุมตน ความสนใจใคร่รู้ ความม่ันใจ 
 M SD M SD M SD M SD 
มหาวทิยาลัย (ต่อ)         
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 4.18 0.58 4.08 0.62 4.03 0.68 3.97 0.70 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 4.09 0.68 3.99 0.71 4.04 0.69 3.94 0.71 
มหาวิทยาลยันเรศวร 4.10 0.64 4.09 0.40 3.91 0.53 3.81 0.48 
มหาวิทยาลยัพะเยา 4.06 0.55 3.88 0.60 3.85 0.62 3.76 0.68 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร 

4.13 0.49 4.37 0.43 4.10 0.37 4.37 0.51 

 

2.2 ผลการวิเคราะหร์ะดับบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า ตัวแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีค่าเฉลี่ยของตัวแปร

สงัเกตไดท้ัง้ 5 ตวัแปรอยู่ในระดบักลางถึงสูง มีค่าระหว่าง 3.09 ถึง 3.81 โดยลกัษณะบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 3.81, SD = 0.48) อยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็น
ลกัษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (M = 3.75, SD = 0.64) อยู่ในระดับสูง ตามมาดว้ยลกัษณะ
บุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ (M = 3.52, SD = 0.52) ลักษณะบุคลิกภาพแบบเปิดเผย
ตนเอง (M = 3.30, SD = 0.79) และลกัษณะบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์(M = 3.09, SD 
= 0.69) อยู่ในระดบักลาง ตามล าดบั และเมื่อพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) และความโด่ง (Ku) พบว่า
ตัวแปรลกัษณะบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้นมีการแจกแจงในลกัษณะใกลเ้คียงกับโคง้
ปกติ 

2.3 ผลการวิเคราะหร์ะดับการสนับสนุนทางสังคม 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคม มค่ีาเฉลี่ยของตวัแปรสงัเกต

ไดท้ัง้ 4 ตวัแปรในระดบัสงู มีค่าระหว่าง 3.76 ถึง 4.17 โดยตวัแปรการสนบัสนุนทางดา้นอารมณม์ี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 4.17, SD = 0.73) รองลงมาคือตัวแปรการสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ
สิ่งของ (M = 3.97, SD = 0.67) การสนับสนุนทางดา้นการประเมิน (M = 3.86, SD = 0.75) และ
การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (M = 3.76, SD = 0.77) ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายของตัวแปรสงัเกตไดท้ัง้ 4 ตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 16.88 ถึง 20.48 โดยตัวแปรการสนับสนุน
ทางดา้นข้อมูลข่าวสารมีการกระจายของขอ้มูลมากที่สุด (C.V. = 20.48) ซึ่งแสดงว่านักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยกุตร์บัรูถ้ึงการไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมทางดา้นขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั
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มากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือดา้นการประเมิน (C.V. = 19.43) ดา้นอารมณ ์(C.V. = 17.51) และ
ดา้นเครื่องมือสิ่งของ (C.V. = 16.88) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของขอ้มูล
พบว่า ตัวแปรสงัเกตไดท้ัง้ 4 ตัวแปรของการสนบัสนุนทางสงัคมมีการแจกแจงในลักษณะเบซ้า้ย 
โดยมีค่าความเบ ้(Sk) เป็นลบ แสดงว่านกัศึกษาสว่นใหญ่มีการรบัรูใ้นการไดร้บัความช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้นอารมณ์ ขอ้มูลข่าวสาร การประเมิน และเครื่องมือสิ่งของจากบุคคลรอบ
ขา้งสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) ของตวัแปร พบว่า ตัวแปรสงัเกตไดทุ้กตัว
มีการแจกแจงในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ 

2.4 ผลการวิเคราะหร์ะดับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ 
สว่นตวัแปรความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ค่าเฉลี่ยของตวัแปร

สงัเกตไดพ้ฤติกรรมทางอาชีพอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 3.90 (M = 3.90, SD = 0.62) และเมื่อ
พิจารณาค่าความเบ ้(Sk) และความโด่ง (Ku) พบว่าตัวแปรสงัเกตได้พฤติกรรมทางอาชีพมีการ
แจกแจงในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโคง้ปกติ รายละเอียดดงัตาราง 18 

ตาราง 18 ค่าสถิติบรรยายลกัษณะตวัแปรในการวิจยั  

ตัวแปร ค่าสถิต ิ
M SD C.V. 

(%) 
Min Max Sk Ku ระดับ 

ความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพ 

        

     ความตระหนกั 4.15 0.57 13.73 2.33 5.00 -.422 -.326 สงู 
     การควบคมุตน 4.03 0.61 15.14 2.00 5.00 -.156 -.576 สงู 
     ความสนใจใครรู่ ้ 3.98 0.62 15.58 2.00 5.00 -.185 -.292 สงู 
     ความมั่นใจ 3.92 0.71 18.11 1.33 5.00 -.384 -.017 สงู 
บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ         
     บคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทาง
อารมณ ์

3.09 0.69 22.33 1.08 4.83 .097 -.345 กลาง 

     บคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง 3.30 0.79 23.94 1.25 5.00 -.200 -.202 กลาง 
     บคุลิกภาพแบบเปิดรบั
ประสบการณ ์

3.52 0.52 14.77 2.25 4.83 .021 -.253 กลาง 

     บคุลิกภาพแบบประนีประนอม 3.81 0.48 12.60 2.58 4.92 -.142 -.336 สงู 
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ตาราง 18 (ต่อ)  

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหอ์ิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบและการสนับสนุนทาง
สังคมทีม่ีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมี
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบวัตถปุระสงคข์องการวิจยั
ขอ้ที่ 2 ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอขอ้มูลในส่วนนีอ้อกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหค่์า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดล และส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของ
ตวัแปรในโมเดล มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล 
ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรส์นัระหว่างตัวแปรสังเกตไดท้ั้ง 

91 คู่ พบว่า ตัวแปรสังเกตไดใ้นโมเดล ส่วนใหญ่มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทิศทางบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.16 ถึง 0.82 มีค่า
สมัประสิทธิ์การพยากรณ ์(R2) อยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.67 ตวัแปรสงัเกตไดท้ี่มีความสมัพันธก์นัสูง
ที่สุดคือ การควบคุมตนกับความมั่นใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.82 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทั้งสิน้ 13 คู่  โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง -0.11 ถึง -0.41 มีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์(R2) อยู่ระหว่าง 
0.01 ถึง 0.17 ตัวแปรสงัเกตไดท้ี่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบสูงที่สุดคือ บุคลิกภาพแบบไม่
มั่นคงทางอารมณก์บับุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั -0.41 และ

ตัวแปร ค่าสถิต ิ
 M SD C.V. 

(%) 
Min Max Sk Ku ระดับ 

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ (ตอ่)         
     บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 3.75 0.64 17.07 1.33 5.00 -.133 -.327 สงู 
การสนับสนุนทางสังคม         
     ดา้นอารมณ ์ 4.17 0.73 17.51 1.00 5.00 -.814 .722 สงู 
     ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 3.76 0.77 20.48 1.00 5.00 -.234 .009 สงู 
     ดา้นการประเมิน 3.86 0.75 19.43 1.33 5.00 -.510 .288 สงู 
     ดา้นเครื่องมือสิ่งของ 3.97 0.67 16.88 1.33 5.00 -.474 .254 สงู 
ความยึดม่ันผูกพนัในอาชพี         
     พฤติกรรมทางอาชีพ 3.90 0.62 15.90 1.89 5.00 -.168 -.245 สงู 
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เมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดลกบัตวัแปรความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพ 
ซึ่งเป็นตวัแปรตามในโมเดล พบว่า ตัวแปรสงัเกตไดข้องความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพทัง้ 
4 ตวัเป็นตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพในระดบัที่ใกลเ้คียงกนัและ
อยู่ในระดับสูง โดยตัวแปรความสนใจใคร่รูก้ับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพมีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุด มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.70 รองลงมาคือ ความมั่นใจกับความยึดมั่นผูกพันใน
อาชีพ มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.69 

เมื่อพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรสงัเกตไดข้องตัวแปรแฝงแต่ละตัว พบว่า 
ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ มีความสมัพันธก์นัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทิศทางบวกทุกคู่ มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.68 ถึง 
0.82 มีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์(R2) อยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.67 ตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์นัสงู
ที่สุดคือ การควบคุมตนกับความมั่นใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.82 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต ่าที่สุดคือ ความตระหนักกับความมั่นใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.68   

ตัวแปรสังเกตไดข้องตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสงัคม มีความสมัพันธก์ันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทิศทางบวกทุกคู่ มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 
0.69 มีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์(R2) อยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.48 ตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์นัสงู
ที่สุดคือ การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารกับการสนับสนุนทางสังคมด้านเครื่องมือ
สิ่งของมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.69 ส่วนตัวแปรที่มีความสมัพันธ์กันต ่าที่สุดคือ การ
สนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์กับการสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมิน  มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.47  
 ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์นัอย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทิศทางบวก ยกเวน้ตวัแปรบคุลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์
ที่มีความสมัพันธ์กบัตัวแปรอ่ืน ๆ ในทิศทางลบ โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธใ์นทิศทางบวกอยู่
ระหว่าง 0.26 ถึง 0.51 และในทิศทางลบอยู่ระหว่าง -0.28 ถึง -0.41 มีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
(R2) อยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.26 ซึ่งตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์นัสงูที่สดุในทิศทางบวกคือ บคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกกบับุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.51 และตวั
แปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดในทิศทางลบคือ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์กับ  
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.41 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต ่าสุดในทิศทางบวกคือ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองกับบุคลิกภาพแบบ
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ประนีประนอม มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.26 และตวัแปรที่มีความสมัพันธก์นัต ่าสดุใน
ทิศทางลบคือ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์กบับุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์มีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั -0.28 รายละเอียดดงัตาราง 19 

ตาราง 19 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตไดใ้น
โมเดล (N = 373) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.Conc 1              

2.Cont .74* 1             

3.Curi .74* .79* 1            

4.Conf .68* .82* .79* 1           

5.CE .64* .66* .70* .69* 1          

6.Emo .33* .42* .40* .38* .38* 1         

7.Info .37* .43* .45* .43* .42* .63* 1        

8.Appra .36* .38* .42* .41* .42* .47* .67* 1       

9.Instru .34* .41* .43* .42* .42* .64* .69* .64* 1      

10.Neur -.14* -.20* -.11* -.23* -.13* -.20* -.23* -.24* -.20* 1     

11.Extr .25* .30* .22* .35* .24* .25* .23* .19* .20* -.41* 1    

12.Open .30* .35* .34* .40* .34* .30* .18* .16* .22* -.28* .50* 1   

13.Agre .23* .27* .22* .23* .22* .24* .24* .21* .20* -.35* .26* .38* 1  

14.Cons .43* .42* .39* .41* .40* .38* .29* .24* .27* -.32* .40* .49* .51* 1 

Mean 4.15 4.03 3.98 3.92 3.90 4.17 3.76 3.86 3.97 3.09 3.30 3.52 3.81 3.75 

SD 0.57 0.61 0.62 0.71 0.62 0.73 0.77 0.75 0.67 0.69 0.79 0.52 0.48 0.64 

หมายเหต ุConc หมายถึง ความตระหนกั; Cont หมายถึง การควบคมุตน; Curi หมายถึง ความสนใจใครรู่;้ Conf หมายถึง 
ความมั่นใจ; CE หมายถึง ความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพ; Emo หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอารมณ;์ Info หมายถึง 
การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร; Appra หมายถึง การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นการประเมิน; Instru หมายถึง 
การสนับสนุนทางสังคมด้านเครื่องมือส่ิงของ; Neur หมายถึง บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์; Extr หมายถึง 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง; Open หมายถึง บุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์; Agre หมายถึง บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม; Cons หมายถึง บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก; *p < .05 

 

นอกจากการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบั
ตวัแปรตามแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดท้ าการตรวจสอบภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (multicollinearity) ระหว่างตัว
แปรในโมเดลผ่านการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบการขยายความแปรปรวน (variance inflation 
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factor : VIF) ซึ่งพบว่ามีค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.36 ถึง 4.28 ซึ่งผ่านเกณฑข์อ้ตกลงเบือ้งตน้ของ Hair 
Jr, Black, Babin, and Anderson (2014) ที่กล่าวว่าค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรมากกว่า 10.00 
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในโมเดลไม่มีลักษณะของภาวะร่วม
เสน้ตรงพห ุ

3.2 ผลการวิเคราะหอ์ิทธิพลของตัวแปรในโมเดล 
ผลการวิเคราะหโ์มเดลเชิงสาเหตแุละผลของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ

ของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่า Chi-square = 65.23, df = 50, p-value = 0.07 ค่า RMSEA = 0.03 ค่า CFI = 1.00 และค่า 
TLI = 0.99 ซึ่งพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (model fit indices) เมื่อค่า Chi-square ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) (Barrett, 2007) ค่า RMSEA ต ่ากว่า 0.06 ค่า CFI และค่า TLI มีค่า
มากกว่า 0.95 (Hu & Bentler, 1999) จากข้อมูลสถิติที่กล่าวมาสนับสนุนว่าโมเดลนี ้มีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยตัวแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การสนับสนุนทางสงัคม 
และความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพร่วมกันอธิบายความแปรปรวน (R2) ของตัวแปรความ
ยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของนกัศึกษาไดร้อ้ยละ 66.00 นอกจากนีต้วัแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ
และการสนบัสนุนทางสงัคม ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน (R2) ของตวัแปรความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาไดร้อ้ยละ 47.00 

เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรง(direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม(indirect 
effect) ที่ส่งผลต่อตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ  พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพล

ทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (β = .14, p < .05) และมี
อิทธิพลทางออ้มต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ โดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็น

ตวัแปรส่งผ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (β = .31, p < .05) รูปแบบอิทธิพลของการ
สนบัสนนุทางสงัคมต่อความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพมีลกัษณะเป็นการสง่ผ่านแบบบางสว่น (partial 

mediation) และมีค่าอิทธิพลโดยรวม (total effect) เท่ากับ 0.45 (β = .45, p < .05) จากผลการ
วิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่าการสนับสนุนทางสงัคมมีผลท าใหน้กัศึกษามีความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ
มากขึน้ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม ผ่านความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 

ผลการวิเคราะหค่์าอิทธิพลทางตรงของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทัง้ 5 รูปแบบต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพพบว่า บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทัง้ 5 รูปแบบ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรับ

ประสบการณ์ (β = .19, p < .05) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (β = .17, p < .05) มีอิทธิพล
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ทางออ้มต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ โดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปร
สง่ผ่านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์

ต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีค่าเท่ากับ 0.28 (β = .28, p < .05) และอิทธิพลจาก

ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพต่อความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพมีค่าเท่ากับ 0.68 (β = .68, 
p < .05) ส่วนอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมี

ค่าเท่ากับ 0.26 (β = .26, p < .05) และอิทธิพลจากความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพต่อ

ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพมีค่าเท่ากับ 0.68 (β = .68, p < .05) ซึ่งบุคลิกภาพทั้ง 2 มีรูปแบบ
อิทธิพลในลกัษณะเป็นการส่งผ่านแบบสมบูรณ ์(full mediation) จากผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็น
ว่าบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ โดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกมีผลท าให้นักศึกษามีความยึดมั่นผูกพันในอาชีพมากขึน้ ในทางอ้อมผ่าน
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพของนักศึกษา พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม  บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ ์และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวั
ทางอาชีพ โดยการสนับสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมาก

ที่สดุ (β = .46, p < .05) รองลงมาเป็นอิทธิพลจากบคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์(β = .28, 

p < .05) และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (β = .26, p < .05) ตามล าดบั  
นอกจากนีเ้มื่อทดสอบอิทธิพลการส่งผ่านของตัวแปรความสามารถในการปรบัตัว

ทางอาชีพ ดว้ยวิธีการวิเคราะห ์bootstrapping (Preacher & Hayes, 2004) โดยท าการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างซ า้จ านวน 10,000 ครัง้ ประมาณค่าความเป็นไปไดสู้งสดุ (Maximum Likelihood) ที่ช่วง
ความเชื่อมั่น 95% (95% bias corrected confidence intervals) ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปร
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพมีอิทธิพลการส่งผ่านระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์และความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (coeff = 0.19, CI = [0.07, 0.32]) และมีอิทธิพล
การส่งผ่านระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (coeff = 0.17, CI 
= [0.06, 0.29]) รวมถึงมีอิทธิพลการส่งผ่านระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและความยึดมั่น
ผกูพนัในอาชีพ (coeff = 0.31, CI = [0.21, 0.41]) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากผลการทดสอบข้างต้นสนับสนุนบทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของตัวแปร
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้บุคลิกภาพแบบเปิดรบั
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ประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การสนับสนุนทางสังคมกับตัวแปรตามความยึดมั่น
ผกูพนัในอาชีพ รายละเอียดดงัตาราง 20 และ ภาพประกอบ 7 

ตาราง 20 ค่าสถิติการวิเคราะหอิ์ทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม 

ตัวแปรผล ความยึดม่ันผูกพนัในอาชพี 
ความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพ  

ตัวแปรเหต ุ TE DE IE TE DE IE 
ความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพ  

- 0.68* - - - - 

การสนับสนุนทางสังคม  0.45* 0.14* 0.31* - 0.46* - 
บุคลิกภาพแบบไม่ม่ันคงทางอารมณ ์ 0.10 0.05 0.05 - 0.07 - 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง  -0.06 -0.06 -0.00 - -0.00 - 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ ์ 0.28* 0.09 0.19* - 0.28* - 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  -0.12 -0.05 -0.07 - -0.10 - 
บุคลิกภาพแบบมีจติส านึก  0.26* 0.09 0.17* - 0.26* - 
ค่าสถิต ิ
Chi-square = 65.23, df = 50, p-value = 0.07, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00, TLI = 0.99 
R-Square                                   CA                                          CE 
                                                          0.47                                                  0.66 

หมายเหต ุTE คือ อิทธิพลโดยรวม; DE คือ อิทธิพลทางตรง; IE คอื อิทธิพลทางออ้ม;  
*p < .05 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้มี ความมุ่ งหมายในการวิจัย 2 ประการ  คือ (1) วิ เคราะห์ระดับ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การสนับสนุนทางสงัคม และ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ และ (2) วิเคราะหอิ์ทธิพลของ
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนับสนุนทางสงัคมที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของ
นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
โดยมีสมมติฐานการวิจัย 7 ข้อ ได้แก่ (1) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ (2) การสนบัสนนุทาง
สังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์(3) ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันใน
อาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ (4) บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต ์(5) การสนับสนุนทางสงัคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่ นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์  (6) 
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน และ (7) การ
สนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 

ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศึกษาหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ณัฑิต ที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปี 3 และ 4 ในปีการศกึษา 2563 จาก 10 มหาวิทยาลยัที่ผ่านการรบัรอง
จากสภาวิชาชีพแพทยแ์ผนไทย ผูว้ิจยัท าการสุม่กลุม่ตวัอย่างดว้ยวิธีการสุม่แบบชัน้ภมูิตามสดัสว่น 
(Proportional stratified random sampling) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละ
มหาวิทยาลัย จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรแต่ละมหาวิทยาลยั ไดจ้ านวนรวมทัง้สิน้ 
373 คน ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านระบบ google form และบางส่วนผูว้ิจัยจัดท าส าเนาและ
จดัส่งแบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ โดยไดร้บัแบบสอบถามคืนจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ จ านวน 
377 ฉบับ จากทั้งหมด 392 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.17 และเมื่ อท าการคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ ์ท าใหไ้ดแ้บบสอบถามที่เหมาะสมส าหรบัใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
จ านวน 373 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 95.15 จากทัง้หมด 
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์สถิติบรรยาย พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 21.38 ปี เป็นนกัศึกษาระดบัชัน้
ปีที่ 4 มากกว่าชัน้ปีที่ 3 กลุ่มตวัอย่างมีเกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 3.03  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ
ตั้งใจที่จะท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมี
ความคิดจะท างานในสายงานแพทยแ์ผนไทยประยกุตท์ี่ใหก้ารตรวจรกัษาคนไขใ้นโรงพยาบาลหรือ
คลินิกเอกชนมากท่ีสดุ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีคื้อแบบสอบถามส าหรบัวัดตัวแปรที่ศึกษาทั้ง 4 ตัวแปร 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป (2) แบบวดัความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพ (3) แบบวัดบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ (4) แบบวัดการสนับสนุนทาง
สงัคม และ (5) แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ เมื่อน ามาใชก้ับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน 
พบว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.81 ถึง 0.98 และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) แสดงให้เห็นว่าแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ และความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพที่พฒันาขึน้มีโมเดลการวดั
ที่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

(β) ของตัวแปรสังเกตได้ในทุกโมเดลการวัดในระดับสูง (β = .69 - .97, p < .05) บ่งบอกว่า
องคป์ระกอบของตวัแปรต่าง ๆ สามารถอธิบายตวัแปรนัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการใชส้ถิติเชิงบรรยาย ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป SPSS for Windows และ (2) การวิเคราะหข์อ้มูล
เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยการใชส้ถิติเชิงบรรยายในการวิเคราะหร์ะดบัความสามารถ
ในการปรบัตัวทางอาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ การสนับสนุนทางสงัคม และบุคลิกภาพหา้
องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง และวิ เคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  (SEM) โดยมี
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพตวัแปรส่งผ่าน (mediator) และทดสอบอิทธิพลการส่งผ่าน 
(mediating effect) ของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพดว้ยการวิเคราะห ์bootstrapping 
ดว้ยโปรแกรม Mplus 
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สรุปผลการวิจัย 
ผูว้ิจัยไดส้รุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยทั้ง 2 ประการ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้
1. ระดับของบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 

การสนับสนุนทางสังคม และความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์ 

เมื่อพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกต์มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมและบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกอยู่ใน
ระดบัสงู ส่วนบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ ์บคุลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง และบุคลิกภาพ
แบบเปิดรบัประสบการณอ์ยู่ในระดบักลาง  

นักศึกษามีระดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า นกัศึกษามีระดบัความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพทัง้ 4 ดา้นอยู่
ในระดับสูง โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดา้นความตระหนัก รองลงมาคือดา้นการควบคุมตน 
ความสนใจใคร่รู ้และความมั่นใจ ตามล าดับ บ่งบอกว่านักศึกษามีความสามารถในการคิด 
วางแผน และเตรียมความพรอ้มในการท างานในอนาคตมากที่สดุ รองลงมานกัศึกษามีความกลา้
ตดัสินใจ มีความสามารถในการก าหนดทิศทางอาชีพของตนเอง ท าความรูจ้กัอาชีพของตนเองใน
อนาคต มีความมั่นใจในการกา้วผ่านอปุสรรคต่าง ๆ และเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง
ไดใ้นระดบัสงู    

สว่นการรบัรูก้ารไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมของนกัศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีการรับรูก้ารได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน
ระดับสูงทั้ง 4 ดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ ซึ่งบ่งบอกว่า
นักศึกษารบัรูถ้ึงการไดร้บัก าลงัใจ การรบัฟังความรูส้ึก และไดร้บัความเห็นอกเห็นใจจากบุคคล
รอบขา้งมากที่สดุ รองลงมาคือการสนบัสนุนทางดา้นเครื่องมือสิ่งของ การสนับสนุนทางดา้นการ
ประเมิน และการสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร ตามล าดบั  

ส่วนความยึดมั่นผูกพันในอาชีพพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางอาชีพของ
นกัศึกษาพบว่า นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์มีความยึดมั่นผูกพันในอาชีพในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงู บ่งบอกว่านกัศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพของตนใน
ระดับสูง เช่น พฤติกรรมการวางแผนทางอาชีพ การส ารวจความสามารถของตนเอง การมี
เครือข่ายแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์เป็นตน้    
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2. อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบและการสนับสนุนทางสังคมทีม่ีผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยมีความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ผลการวิเคราะหโ์มเดลเชิงสาเหตแุละผลของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ
ของนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยมี
ค่า Chi-square = 65.23, df = 50, p-value = 0.07, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00 และค่า TLI = 
0.99 โดยตัวแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การสนับสนุนทางสงัคม และความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของ
นกัศึกษาไดร้อ้ยละ 66.00 และตวัแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและการสนับสนุนทางสงัคมยัง 
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาได้
รอ้ยละ 47.0 

ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลทางตรงและทางออ้มของตวัแปรบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 
การสนบัสนนุทางสงัคม และความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ต่อความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ

ของนกัศึกษา พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทัง้ทางตรง (β = .14, p < .05) และอิทธิพล

ทางออ้มต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ผ่านความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ (β = .31,  
p < .05) ในลกัษณะการส่งผ่านแบบบางส่วน (partial mediation) ขณะที่บุคลิกภาพแบบเปิดรบั
ประสบการณ ์และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีอิทธิพลต่อความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ ผ่านตวัแปร
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในลกัษณะการส่งผ่านแบบสมบูรณ ์(full mediation) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าอิทธิพลจากบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์เท่ากับ 
0.19 และค่าอิทธิพลจากบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกเท่ากบั 0.17 

จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวมา อาจกล่าวได้ว่า การที่นักศึกษาแพทย์แผนไทย
ประยุกตร์บัรูถ้ึงการไดร้บัความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากบุคคลรอบขา้ง ส่งผลใหน้ักศึกษาเกิด
พฤติกรรมทางอาชีพที่แสดงออกถึงความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไดเ้กิดขึน้
จากการสนบัสนุนทางสงัคมเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนี่งเป็นผลมาจากการที่นกัศึกษารบัรูถ้ึงการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบขา้งแลว้ส่งผลท าใหเ้กิดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ รวมถึง
นักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ คือเป็นผูท้ี่แสดงออกถึงการเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ คน้หาประสบการณ์ ท าความเขา้ใจสิ่งรอบตัว และนักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก คือเป็นผู้ที่มีระเบียบรอบคอบ มีความสามารถในการก ากับตนเอง และด าเนินตาม
เปา้หมายที่ตัง้ไวไ้ด ้บุคลิกภาพทัง้ 2 รูปแบบนีส้่งผลใหน้กัศึกษามีความสามารถในการปรบัตวัทาง
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อาชีพ และเกิดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ผ่านการมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ 
นกัศกึษาจึงแสดงพฤติกรรมทางอาชีพที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพของตน  

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัที่ไดน้ าเสนอแลว้ในขา้งตน้ มีประเด็นที่น่าสนใจดงัต่อไปนี ้
1. สภาพการณก์ารเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพแพทยแ์ผน

ไทยประยุกต ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผน

ไทยประยุกต์อยู่ ในระดับสูง (M = 3.92 - 4.15, SD = 0.57 - 0.71) บ่งบอกว่านักศึกษามี
ความสามารถในการเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่วิชาชีพในระดับสูง ทั้งการคิด วางแผน เตรียม
ความพรอ้มส าหรบัการท างาน มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของนักศึกษาและการสรา้งอาชีพของ
ตนเองในอนาคต มีการส ารวจเสน้ทางแห่งอาชีพ มีความมั่นใจในการเลือกงานและความสามารถ
ในการเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ ได้ในระดบัสูง เมื่อเทียบกบัผลการวิเคราะหร์ะดบัความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสาขา
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์ชัน้ปีที่ 3 และ 4 ในงานวิจยัของ สรุวิทย ์อสัสพันธุ ์และ เสมอกาญจน ์
โสภณหิรญัรกัษ์ (2561) พบว่า นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตม์ีค่าเฉลี่ยรายองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพสูงใกลเ้คียงกบันักศึกษาในหลกัสตูรอ่ืน และเมื่อพิจารณา
ผลการวิจัยในนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพแขนงอ่ืน ๆ เช่น นักศึกษา
พยาบาล (Fang et al., 2018; Ispir et al., 2019) พบว่านกัศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพอยู่ในระดบัสงูเช่นกนั โดย Ispir et al. (2019) ชีใ้หเ้ห็นว่า ลกัษณะบุคลิกภาพเชิง
บวกและความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาไดร้ะหว่างการเรียนใน
หลักสูตรการพยาบาล และการเรียนในระดับชั้นปีที่  4 ของนักศึกษาพยาบาลส่งผลต่อระดับ
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เพราะการเรียนในระดบัชัน้ปีที่ 4 
ของนักศึกษาพยาบาลเป็นช่วงเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยกุตท์ี่มีการฝึกประสบการณว์ิชาชีพในชัน้ปีที่ 4 ซึ่งนกัศกึษาจะไดเ้รียนรูก้ารซกัประวติั 
วิธีการตรวจรกัษา และการใชย้าสมนุไพรกบัผูป่้วยจรงิในสถานการณจ์รงิ จึงเป็นโอกาสที่นกัศกึษา
จะพัฒนาความสามารถในการปรบัทางอาชีพของตนเอง อีกทัง้การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและเน้นเรียนรูแ้บบ active learning ซึ่งช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะด้าน อ่ืน ๆ ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
(มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์พ.ศ. 2554 , 2555)  การ
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จัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ประกอบกับการใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรู้ ท าความรูจ้ักกับวิชาชีพ 
และคน้หาความสนใจในสายงานต่าง ๆ ของวิชาชีพ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพของนกัศึกษา ท าใหน้กัศกึษาเกิดความรูส้ึกเชิงบวกต่อวิชาชีพ และรูส้กึผูกพนักบัวิชาชีพ
มากขึน้ (Kim & Shin, 2020)  

นอกจากนีผ้ลการวิจัยพบว่า ระดับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทย์
แผนไทยประยุกตอ์ยู่ในระดับสูงเช่นกนั (M = 3.90, SD = 0.62) บ่งบอกว่านักศึกษามีพฤติกรรม
ทางอาชีพที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพฒันาอาชีพเพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพแพทยแ์ผน
ไทยประยกุตใ์นอนาคตไดใ้นระดบัสงู อาจเป็นเพราะอิทธิพลของการสนบัสนนุทางสงัคมและระดบั
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพของนกัศกึษา ซึ่ง Hirschi and Freund (2014) กลา่วว่าการ
ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอยู่ในระดับค่อนขา้งสูงนัน้ 
เนื่องมาจากอิทธิพลของการมีอารมณเ์ชิงบวกและการรบัรูก้ารไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม เพราะ
การสนับสนุนทางสงัคมที่นักศึกษารบัรู ้ไดน้ัน้จะท าใหน้ักศึกษาเขา้ถึงการจัดการทางอาชีพและมี
ความยึดมั่ นผูกพันในอาชีพมากยิ่งขึน้  นอกจากอิทธิพลจากการสนับสนุนทางสังคมแล้ว 
บุคลิกภาพที่มีความจ าเพาะบางรูปแบบก็ส่งผลต่อระดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ
และความยึดมั่นผูกพันในอาชีพด้วยเช่นกัน (Eryılmaz & Kara, 2017; Nilforooshan & Salimi, 
2016) โดยผลจากการวิจยัครัง้นีย้ืนยนัอิทธิพลของลกัษณะบคุลิกภาพและการสนบัสนุนทางสงัคม
ต่อระดับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพไดเ้ป็นอย่างดีทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม ผ่าน
ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ  

แมว้่าระดับความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพและความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ
ของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตจ์ะอยู่ในระดับสูง แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่านักศึกษามีความไม่
แน่ใจที่จะท างานในสายงานการแพทยแ์ผนไทยประยุกตส์ูงถึงรอ้ยละ 32.40 ซึ่งมากเป็นครึ่งหนึ่ง
ของนกัศึกษาที่ตัง้ใจจะท างานในสายงานการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์(รอ้ยละ 62.50) และเมื่อท า
การวิเคราะหแ์ยกตามชัน้ปีพบว่านกัศึกษาที่มีความไม่แน่ใจในการท างานดา้นการแพทยแ์ผนไทย
ประยุกตเ์ป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 ในจ านวนที่ใกลเ้คียงกนั ซึ่งนกัศกึษาที่มีความไม่แน่ใจทัง้ 2 
ชัน้ปีมีความสนใจที่จะท างานในลกัษณะเป็นแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่ใหก้ารตรวจรกัษาคนไขใ้น
โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนมากที่สุด ความไม่แน่ใจของนักศึกษานีเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสงัเกตไดข้องความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยดา้นความ
มั่นใจนอ้ยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามนกัศึกษาทัง้ 2 ชัน้ปีนีม้ีพฤติกรรมทางอาชีพที่แสดงออกถึงความ
ยึดมั่นผูกพนัในอาชีพอยู่ในระดับสงู บ่งบอกว่ามีความสนใจที่จะพฒันาตนเองเพื่อเป็นแพทยแ์ผน
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ไทยประยุกต ์แต่ยงัมีความไม่แน่ใจ ดงันัน้ การส่งเสริมความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของ
นกัศึกษา แมว้่าควรจะส่งเสรมิอย่างเท่าเทียมกนัทัง้ 4 ดา้น (ความตระหนัก การควบคมุตน ความ
สนใจใคร่รู ้และความมั่นใจ) แต่ในดา้นความมั่นใจอาจพิจารณาส่งเสริมทักษะในดา้นการตรวจ
รกัษาคนไขใ้หก้บันกัศกึษา หรือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรูก้ารตรวจรกัษากบัคนไขจ้รงิใหม้าก
ขึน้ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความมั่นใจใหก้บันกัศึกษาและส่งเสริมการตดัสินใจเลือกท างานในสาย
งานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์เพราะนกัศกึษาที่สนใจเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัอาชีพในอนาคต 
จะรูจ้ักวางแผนทางอาชีพ รวมถึงการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหใ้กลเ้คียงกับสภาพการ
ท างานจรงิจะท าใหน้กัศกึษาเกิดความมั่นใจ และมีแนวโนม้ที่จะคงอยู่ในอาชีพและบรรลเุป้าหมาย
ทางอาชีพที่ไดต้ัง้ไว ้(Fang et al., 2018; Walden, 2020) 

2. การใช้ทฤษฎีและโมเดลทางอาชีพในการอธิบายการพัฒนาอาชีพของ
นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ 

ทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ (career construction theory) เป็นทฤษฎีทางอาชีพ
ทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายกระบวนการการใหค้วามหมายในการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 
โดยอาศัยการปรบัตัวของบุคคลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Savickas, 2005; Savickas & Porfeli, 
2012) และมีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นหัวใจหลักของทฤษฎี (Rudolph et al., 
2017) จากผลการวิจัยพบว่าลกัษณะบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ ส่งผลต่อระดับความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพและความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอย่างแตกต่างกัน โดยบุคลิกภาพแบบเปิดรบั
ประสบการณ ์และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการปรบัตวัทาง
อาชีพ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ ผ่านตัวแปรความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพในลกัษณะการส่งผ่านแบบสมบูรณ ์เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Qi et al. (2017) ที่
ศึกษาในนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีน พบว่า มีเฉพาะบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งผูท้ี่มีบคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณแ์ละ
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกนัน้ มกัจะเป็นผูท้ี่ใหค้วามสนใจกบัการเรียนรูส้ิ่งใหม่ มีความคิดรเิริ่ม ท า
ความเขา้ใจสิ่งรอบตวัไดดี้ มีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบ และมีเป้าหมาย (Costa & McCrae, 
1992) ซึ่งบุคลิกภาพในลกัษณะนีเ้องที่เอือ้ใหบุ้คคลสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มใน
การท างานไดดี้  

จากทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพ Savickas (2013) กลา่วว่า บคุลิกภาพของบคุคล
เริ่มตน้ตัง้แต่เป็นเด็กทารก ผ่านการหล่อหลอมจากครอบครวั โรงเรียน สงัคมและวัฒนธรรม จน
เกิดเป็นพฤติกรรมทางอาชีพ สอดคลอ้งกบั Hartung (2013) ที่ไดอ้ธิบายกระบวนการพฒันาอาชีพ
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ของบุคคลด้วยทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพกับช่วงชีวิต (life-span, life-space theory) ของ 
Super ไวว้่า ขัน้การเจริญเติบโต (growth) เป็นขัน้เริ่มตน้ของการสรา้งบุคลิกภาพและบทบาททาง
อาชีพ ซึ่งไดร้บัการถ่ายทอดมาจากครอบครวัและสงัคม บุคคลที่ไดร้บัการสนบัสนุนจากครอบครวั 
อาจารย ์และเพื่อนในขัน้การเจริญเติบโต (อายุแรกเกิดถึง 14 ปี) และขัน้การส ารวจ (อายุ 14 ถึง 
24 ปี) มีแนวโนม้ว่าบุคคลนัน้จะประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของขัน้การส ารวจคือเกิด
การตกผลึกทางอาชีพ มีอัตลักษณ์ และสามารถด าเนินไปตามเสน้ทางแห่งอาชีพที่เลือกไว้ ซึ่ง
นักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตอ์ยู่ในขัน้การส ารวจนีเ้ป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้นอกจากอิทธิพลของ
ลกัษณะบคุลิกภาพแลว้ การสนบัสนนุทางสงัคมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัความสามารถ
ในการปรบัตวัทางอาชีพและความยึดมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศึกษาเช่นกนั ซึ่งผลการวิจยัยืนยนั
ว่าการสนับสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพและความ
ยึดมั่นผูกพนัในอาชีพของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบั Wang and Fu (2015) 
และ Hui et al. (2018) ที่ใหข้อ้สงัเกตว่าการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั อาจารย ์
และเพื่อน ช่วยส่งเสริมความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนักศึกษา เพราะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ดีจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจเมื่อตอ้งเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อตอ้ง
เปลี่ยนผ่านจากการเรียนสู่การท างาน การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นส่วนส าคญัที่ท าใหเ้กิดสขุภาวะ
ที่ดีและท าใหก้ารเปลี่ยนจากวยัเรียนเป็นวยัท างานราบรื่นขึน้ (Murphy, Blustein, Bohlig, & Platt, 
2010) อีกทั้งการรบัรูถ้ึงการได้รบัความช่วยเหลือหรือการรบัรูช้่องทางในการเข้าถึงแหล่งการ
สนับสนุนทางสังคมดา้นต่าง ๆ จากบุคคลรอบขา้งของนักศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยพัฒนา
ความพรอ้มและความสามารถในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึน้ในการท างานใน
อนาคต (Han & Rojewski, 2014; Öztemel & Yıldız-Akyol, 2019) รวมถึงส่งเสริมความสามารถ
ในการตัดสินใจทางอาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพไดอี้กด้วย (Park & 
Park, 2020) 

3. บทบาทของตัวแปรความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพในฐานะตัวแปร
ส่งผ่านในโมเดลทางอาชีพ 

โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษาแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์โดยมีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรส่งผ่านที่ไดจ้ากการวิจยัในครัง้นี ้
นอกจากจะมีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีการประกอบสรา้งอาชีพและทฤษฎีพัฒนาการดา้นอาชีพ
กับช่วงชีวิตแลว้ ยังมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดโครงสรา้งในการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้ง
อาชีพ (career construction model of adaptation) ซึ่งเป็นโมเดลที่อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรการปรบัตวัในบริบทของการท างาน ประกอบดว้ย ความพรอ้มในการปรบัตวั ความสามารถ
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ในการปรบัตวั การตอบสนองต่อการปรบัตวั และผลลพัธข์องการปรบัตวั (Rudolph et al., 2017; 
Savickas, 2013) โดยในงานวิจยันีม้ีบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบเป็นตวัแทนของความพรอ้มในการ
ปรบัตวั มีความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแทนของความสามารถในการปรบัตวั และ
มีความยึดมั่นผูกพันในอาชีพเป็นการตอบสนองต่อการปรบัตัว รวมถึงไดน้ าการสนับสนุนทาง
สงัคมเขา้มารว่มอธิบายความสมัพนัธข์องตวัแปรในฐานะปัจจยัทางดา้นบริบทแวดลอ้ม  

การท าหนา้ที่เป็นตวัแปรสง่ผ่านของตวัแปรความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพใน
การวิจัยครัง้นี ้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาจ านวนมากที่สนับสนุนว่าความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพเป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างปัจจยัความพรอ้มในการปรบัตวัและการตอบสนองต่อ
การปรบัตวั เช่น บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบัความยดึมั่นผูกพนัในอาชีพ  การมองโลกในแง่ดีกบั
แรงจูงใจทางอาชีพ สภาวะแวดล้อมทางการศึกษากับแรงจูงใจทางอาชีพ มุมมองต่อเวลาเชิง
อนาคตกับความยากล าบากในการตัดสินใจทางอาชีพ เป็นต้น  (Fang et al., 2018; Jia, Hou, 
Zhang, & Xiao, 2020; Nilforooshan & Salimi, 2016; Qi et al., 2017; Rudolph et al., 2017)  
ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า ความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพเป็นกลไกส าคญัของความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคลิกภาพและการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกต ์โดยเฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณแ์ละ
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกกบัความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพที่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในการ
ปรบัตัวทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ อาจกล่าวไดว้่าลกัษณะบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ 
ของนักศึกษามีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ลักษณะ
บคุลิกภาพของนกัศึกษามีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ซึ่ง
การมีบุคลิกภาพที่เปิดรบัประสบการณ์ ชอบเรียนรูส้ิ่งใหม่ มีวินัย และรูจ้ักวางแผนเพื่อใหไ้ปถึง
เป้าหมายที่ตัง้ไวจ้ะส่งเสริมความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพของนกัศึกษา ซึ่งความสามารถ
ในการปรบัตัวเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อตอ้งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางอาชีพนีจ้ะ
ส่งผลใหน้ักศึกษาเกิดพฤติกรรมทางอาชีพที่แสดงออกถึงความยึดมั่นผูกพันในอาชีพแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต ์เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Qi et al. (2017) ที่ชีใ้หเ้ห็นว่าความสามารถในการปรบัตัว
ทางอาชีพเป็นตวัแปรส าคญัที่เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชีพที่อยากจะท า บุคลิกภาพ ความ
ยึดมั่นผูกพันในอาชีพ และพฤติกรรมการหางาน ซึ่งความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพจะ
อธิบายการสรา้งอตัลกัษณแ์ละการพฒันาอาชีพของนกัศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี โดยในงานวิจยัของ Qi 
et al. (2017) พบว่า ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกกบัความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพของนกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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นอกจากนี ้ผลการวิจยัครัง้นีย้งัพบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพทั้งทางตรงและทางออ้มผ่านความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ 
โดยมีอิทธิพลทางออ้มสูงกว่าอิทธิพลทางตรงถึง 3 เท่า นั่นแสดงใหเ้ห็นว่าความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพเป็นกลไกส าคญัและเป็นหวัใจของการประกอบสรา้งอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เกิดการบูรณาการระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดลอ้ม (Savickas & Porfeli, 2012) การสนับสนุนทาง
สงัคมจากบุคคลรอบขา้งจากทั้งครอบครวั อาจารย ์และเพื่อน ๆ ผ่านการใหก้ าลังใจ การรบัฟัง
ความรูส้ึก ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินและเวลา เป็นปัจจัย
ทางด้านบริบทแวดล้อมที่ส  าคัญที่ส่งเสริมให้บุคคลสามารถการปรบัตัวเมื่อเจอสถานการณ์ที่
ยากล าบากในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากวยัเรียนสู่การท างาน (Fawehinmi & Yahya, 2018; Hui et 
al., 2018; Wang & Fu, 2015) ซึ่งความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพนี ้ช่วยให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมยึดมั่นผูกพันในอาชีพและน าไปสู่การพัฒนาอาชีพของเขาไดใ้นที่สุด (Nilforooshan & 
Salimi, 2016) ผลการวิจัยในครั้งนีถื้อเป็นข้อค้นพบส าคัญที่สนับสนุนบทบาทการเป็นตัวแปร
สง่ผ่านของความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคม
กับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ และเป็นการต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมที่ศึกษาเฉพาะอิทธิพล
ทางตรงของการสนับสนุนทางสังคมต่อความยึดมั่นผูกพันในอาชีพของนักศึกษา (Hirschi & 
Freund, 2014; Hirschi et al., 2011) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพควรส่งเสริมผ่าน
องคป์ระกอบทัง้ 4 ดา้นของความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ เพราะทั้งความตระหนัก การ
ควบคุมตน ความสนใจใคร่รู ้และความมั่นใจ เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายความสามารถในการ
ปรบัตวัทางอาชีพไดดี้ในระดบัที่เท่า ๆ กนั ดงันัน้ถา้สถาบนัการศึกษา อาจารย์ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่
ต้องการจะเสริมสรา้งความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพในกับนักศึกษาควรพิจารณาจัด
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ เสริมสรา้งความสามารถของนกัศึกษาใหค้รอบคลมุทัง้ 4 ดา้น เพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพตลอดหลกัสูตรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
เกิดผลลพัธท์ี่ดีแก่นกัศึกษา เช่น เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดเ้ลือกแหล่งฝึกประสบการณว์ิชาชีพตาม
ความสนใจของนักศึกษา จดักิจกรรมใหค้ าปรกึษาทางอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการร่วมกันวาง
เส้นทางอาชีพของนักศึกษา เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยมา
ถ่ายทอดประสบการณเ์พื่อเสรมิสรา้งเชื่อมั่นและความมั่นใจใหก้บันกัศกึษา เพราะนอกจากจะเป็น
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การพฒันาความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพ ยงัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กิดความยึดมั่นผูกพนัใน
อาชีพอีกดว้ย 

2. เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี ้แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของการ
สนับสนุนทางสังคม ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นเครื่องมือสิ่งของ ดา้นการประเมิน และดา้น
อารมณส์ามารถอธิบายการรบัรูก้ารไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมของนกัศกึษาไดดี้ในระดบัที่เท่า ๆ 
กนั อีกทัง้ยงัพบว่าการสนบัสนนุทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและ
ความยึดมั่นผูกพนัในอาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้ผูป้กครอง สถาบนัการศึกษา อาจารย ์
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนทางสงัคมแก่นกัศึกษาอย่างครอบคลุมทัง้ 4 ดา้น เช่น มีการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารที่เป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัการท างานหรือการศกึษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรพืน้ที่และเวลาใหน้ักศึกษาเขา้พบเพื่อขอรบัค าปรกึษา  จัดกิจกรรมฝึก
การสงัเกตอารมณ์และวิธีพูดคุยเบือ้งตน้กับนักศึกษาใหก้ับผูป้กครองและเพื่อนนักศึกษา จัดสรร
พืน้ที่ส  าหรบัการคน้ควา้และเรียนรูเ้พื่อเพิ่มพนูทกัษะความเป็นแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์เป็นตน้ 

3. ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก เป็นบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของ
นกัศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นักศึกษาจึงควรเป็นผูท้ี่สนใจเรียนรูส้ิ่งใหม่ คน้หาและเปิดรบั
ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงท าความเขา้ใจสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ อีกทั้งนักศึกษาควรเป็นผูท้ี่มีความ
เป็นระเบียบรอบคอบ รูจ้กัวางแผน สรา้งเป้าหมายและด าเนินการตามเป้าหมายที่ตัง้ไวใ้หป้ระสบ
ความส าเร็จ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหน้ักศึกษาเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพและมี
ความยดึมั่นผกูพนัในอาชีพ   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาแบบวัดความสามารถในการปรบัตัวทางอาชีพ 

แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ในบริบทของนักศึกษา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ขึน้ ซึ่งแบบวัดดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วพบว่ามี
คุณสมบติัทางการวัดอยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้ดังนัน้กลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทใกลเ้คียงกับนักศึกษา
แพทยแ์ผนไทยประยุกตอ์าจน าแบบวดัทัง้ 3 นีไ้ปใชไ้ด ้เช่น กลุ่มนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทย ประเภท 
ข แต่อย่างไรก็ตามการน าแบบวัดที่พัฒนาขึน้นีไ้ปใชใ้นบริบทอ่ืน ๆ ควรค านึงถึงบริบทของกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นส าคญัและควรมีการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัก่อนน าไปใชเ้สมอ 

2. ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นตวัแปรปัจจยัทางบริบทแวดลอ้มที่ถกูน าเขา้มา
ศึกษาร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ ในโมเดลโครงสรา้งการปรับตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ  และมี
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บทบาทส าคญัในการท าใหเ้กิดทัง้ความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพและความยดึมั่นผกูพนัใน
อาชีพของนักศึกษา ดังนัน้การศึกษาโมเดลการปรบัตัวในครัง้ถัดไปอาจพิจารณาเลือกใชต้ัวแปร
ปัจจัยทางบริบทแวดลอ้มอ่ืน ๆ เขา้มาร่วมศึกษาในโมเดลโครงสรา้งการปรบัตัวเพื่อการประกอบ
สรา้งอาชีพ เช่น สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา (educational environment) บรรยากาศการเรียนรู ้
(learning environment) การส ารวจสิ่งแวดลอ้มทางอาชีพ (environmental exploration) เป็นตน้ 

3. เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอย่างและเวลาในการวิจยัครัง้นี ้จึงท าใหไ้ม่สามารถ
ศึกษาไปถึงผลลัพธ์ของการปรับตัว (adaptation result) เช่น  ความพึงพอใจในงาน ( job 
satisfaction) ความผูกพันในองค์กร (organizational commitment) ความพึงพอใจในชีวิต (life 
satisfaction) เป็นตน้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดทา้ยของโมเดลการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพ 
ดังนั้นการศึกษาในครัง้ถัดไปอาจพิจารณาศึกษาในกลุ่มนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่เริ่ม
ท างานแล้ว เพื่อให้การศึกษาโมเดลโครงสรา้งการปรบัตัวเพื่อการประกอบสรา้งอาชีพมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรูท้างดา้นจิตวิทยาประยุกตแ์ละการพัฒนา
อาชีพของนกัศกึษาไดอี้กดว้ย 

4. ในการวิจัยครัง้ต่อไปอาจท าการศึกษาในรูปแบบโมเดลพหุกลุ่ม (multi-group 
modeling) เปรียบเทียบระหว่างนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยกุตก์บันกัศกึษาในวิชาชีพอ่ืน ๆ หรือ
เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาแพทยแ์ผนไทยประยุกตก์บัแพทยแ์ผนไทยประยุกตท์ี่ปฏิบติังานจริง 
หรืออาจท าการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) และอาจจะมีการวดัซ า้เมื่อเปลี่ยนชัน้ปีและ
เริ่มท างานจริงเป็นระยะ ๆ เพื่อท าความเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบริบทและเพื่อเป็นการ
ติดตามศึกษาความเปลี่ยนแปลงและผลลพัธข์องความสามารถในการปรบัตวัทางอาชีพในรูปแบบ
ต่าง ๆ ต่อไป  
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2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วยัวฑุฒ ์อยู่ในศิล อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. อาจารย ์ปัฐมาภรณ ์ราชวฒัน ์  อาจารยป์ระจ าวิทยาลยัการแพทย ์
      แผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
      ราชมงคลธัญบรุี 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรม M plus 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สภุสร อยู่วรรณกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มิถนุายน 2534 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555 แพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พทป.บ.) จาก 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
พ.ศ. 2563 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาจิตวิทยาประยุกต ์จาก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 175 ถ.บางขนุเทียน แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150   
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