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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพือ่ ศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม
และการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหาร โดยศึกษากับนิสิตเตรียมแพทยทหารชั้นปที่1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 99 คน ใชแบบทดสอบและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผลการวิจัยพบวา นิสิตเตรียมแพทยทหารมีลักษณะบุคลิกภาพคอนไปทางแสดงตัว มีสติปญญาสูง
คอนขางถอมตน ไววางใจและคลอยตามกลุม นิสิตเตรียมแพทยทหารมีความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม
และการปรับตัวทางสังคมในระดับสูง พบวารายไดของครอบครัว และลักษณะบุคลิกภาพดานการควบคุมตัวเอง
มีความสัมพันธกับความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลักษณะ
บุคลิกภาพดานการแสดงตัว การควบคุมอารมณตนเอง กลาเผชิญ การไววางใจ การปรับตัว ความวิตกกังวล
การควบคุมตนเอง และความเครียดมีความสัมพันธกับการปรับตัวทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

ABSTRACT
The objectives of this survey research were: to study the personality, social adjustment
expectation, and social adjustment of the pre-medical cadets. Samples were 99 first year pre-medical
cadets of Kasersart University. Questionnaires and personality tests were used to collect data. The
findings suggested that the personality of the pre-medical cadets were likely to be extrovert, high
intelligence, submissive, trusting, and group dependent. The pre-medical cadets were high social
adjustment expectation, and high social adjustment. The results also revealed the significant
correlation between family incomes, the personality in aspects of self-control, and social adjustment
expectation at .05. The personality in aspects of extrovert, emotional stable, boldness, trust,
shrewdness, ability to bind anxiety, self-control, and tense were significantly correlated with social
adjustment at .05
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คํานํา
นิสิตเตรียมแพทยทหาร ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญที่จะทําหนาที่เกี่ยวของกับการ ดูแล
รักษาพยาบาลผูอื่นในอนาคต โดยนิสิตเตรียมแพทยทหารมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากนักศึกษาแพทยอื่นๆ
คือตองมีความเปนนักศึกษาแพทยและนักเรียนทหารรวมกัน ตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานของการเรียนและการใชชีวิต โดยนิสิตเตรียมแพทยทหารจะเรียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ภาษาศาสตร และสังคมศาสตร เหมือนกับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชั้นปที่ 1 และหลังจากนั้นจะเริ่ม
เรียนและใชชีวติ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยจะมีการเรียนวิชาปรีคลินิกตางๆ แลวยังตองมีการ
ฝกวิชาทหารดวย และเมื่อจบแลวตองทํางานเปนแพทยทหาร ซึ่งไมเพียงแตจะทําหนาที่แพทยเทานั้น แตสวนหนึ่ง
จะตองทําหนาที่ทหารที่ตองทํางานภายใตกฎระเบียบที่เขมงวดเชนกัน นิสิตเตรียมแพทยทหาร จึงมีลักษณะของ
การปรับตัวที่เฉพาะและแตกตางจากกลุมบุคคลอื่นๆ
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพและการปรับตัวของนักเรียนแพทยทหาร รุนที่ 30 วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (มฑิรุทธและคณะ, 2549) พบวา นักเรียนแพทยทหารมีลักษณะบุคลิกภาพคอนขาง
เครงขรึม ไมชอบการแสดงตัวและสังคม ชอบทําในสิ่งที่เปนไปได จริงจัง เครียด มีการปรับตัวสูง และยังพบวา
นักเรียนแพทยทหารมีการปรับตัวทางสังคมตางกันตามลักษณะทุนที่ไดรับ ซึ่งเปนผลสะทอนในเรื่องของความ
คาดหวังและการปรับตอการเปนนักเรียนแพทยทหาร โดยเปนประเด็นที่นาจะศึกษาตอวา สภาพแวดลอมและวิถี
ชีวิตของนิสิตเตรียมแพทยทหาร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และการเปลี่ยนแปลงนั้นมากจากสาเหตุใด ซึ่ง
เมื่อนิสิตเตรียมแพทยทหาร กาวไปสูการเปนนักเรียนแพทยทหารนั้น นักเรียนแพทยทหารบางคนอาจสามารถ
ปรับตัวไดทันที แตหลายๆ คนประสบปญหาในเรื่องของการปรับตัว และเมื่อประสบปญหาแลว ก็พบวาหลาย
คนไมสามารถประสบความสําเร็จในการศึกษาใหเปนแพทยทหารที่สมบูรณ หรือบางคนสามารถพาตนเองใหจบ
การศึกษาได โดยการวิจัยนี้มงุ หวังเพื่อใชผลเปนแนวทางใน การติดตามผลและนําผลการวิจัยเพื่อเปนพืน้ ฐานของ
การวิจัยติดตามผล และใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อจัดการเรียนการสอนและสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตเตรียมแพทยทหารและนักเรียนแพทยทหารใหเปนผูมี
ความสามารถในการปรับตัวตอไป

วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของ
นิสิตเตรียมแพทยทหาร และศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพ ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม และการ
ปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหาร

ตัวแปรในการวิจัย
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพเปนการศึกษาถึงแบบแผนของพฤติกรรมนิสิตเตรียมแพทยทหาร อันประกอบดวยพฤติกรรม
ที่แสดงออกภายนอก และพฤติกรรมภายใน ซึ่งสงผลใหนิสิตเตรียมแพทยทหาร มีความเหมือนหรือแตกตางกัน
โดยเปนผลที่ไดจากการทดสอบจากแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา ตามแนวคิดของ Cattell (Cattell และ
คณะ 1970)
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การปรับตัวทางสังคม
การปรับตัวทางสังคมเปนกระบวนการที่นิสิตเตรียมแพทยทหารพยายามปรับพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อใหสามารถดํารงความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไดอยางมีความสุขอยางเปนที่พอใจของตนเองในการ
วิจัยครั้งนี้ศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหารตามแนวคิดของ Torf (1973 อางถึงในอรพินทร
ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ, 2532) โดยศึกษาในองคประกอบเปน 3 ดาน ไดแก ดานการยอมรับกฎระเบียบทาง
สังคม ดานครอบครัว และดานการเปนนิสิตเตรียมแพทยทหาร
ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม
ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมเปนความรูสึกนึกคิดของนิสิตเตรียมแพทยทหารที่มีตอการ
พยายามปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อใหสามารถดํารงความสัมพันธกบั บุคคลอื่นๆ ในสังคมไดอยางมีความสุข
อยางเปนที่พอใจของตนเอง โดยศึกษาใน 3 ดาน ไดแก ดานการยอมรับกฎระเบียบทางสังคม ดานครอบครัว
และดานการเปนนิสิตเตรียมแพทยทหาร

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพ ความคาดหวังตอการ
ปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหาร ชัน้ ปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมตัวอยางในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากนิสิตเตรียมแพทยทหาร ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2549 จํานวน 99 คน จากจํานวนนิสิตทั้งหมด 100 คน
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามและแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบทดสอบบุคลิกภาพ เปนแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา โดยใช
แบบทดสอบ 16 PF (16 Personality Factors) แบบสอบถามความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมและ
แบบสอบถามการปรับตัวทางสังคม โดยในแบบสอบถามนี้แยกเปนสวนที่เกี่ยวของกับการถามความคาดหวังตอ
การปรับตัวทางสังคม และสวนที่เกี่ยวของกับการสอบถามการปรับตัวทางสังคม โดยวัดใน 3 ดานคือดานการ
ยอมรับกฎระเบียบทางสังคม ดานครอบครัว และดานการเปนนิสิตเตรียมแพทยทหาร
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการประชุมนิสิตเตรียมแพทยทหาร เพื่อ
รับทราบวัตถุประสงคของการวิจัยและใหนิสติ เตรียมแพทยทหารกรอกแบบฟอรมการยอมรับการทดสอบทาง
จิตวิทยาและการอนุญาตใหใชขอมูล แลวจึงแจกแบบสอบถามและแบบทดสอบใหกบั นิสิตเตรียมแพทยทหารเพื่อ
กรอกขอมูลและทําแบบทดสอบ จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบคืนและทําการตรวจสอบความ
สมบูรณในการตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบ ไดแบบสอบถามและแบบทดสอบที่สมบูรณจาํ นวน 99 ชุด
ทําการตรวจและใหคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพตามเกณฑมาตรฐานของแบบทดสอบ และตรวจใหคะแนน
แบบสอบถามความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหารตาม
เกณฑที่ไดตั้งไว และดําเนินการวิเคระหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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ผลการวิจัยและวิจารณ
จากการวิจัยเรื่องบุคลิกภาพ ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของนิสิต
เตรียมแพทยทหาร ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผลการวิจัย ดังนี้
นิสิตเตรียมแพทยทหารสวนใหญเปนชาย คิดเปนรอยละ 56.60 ทั้งนี้ในปการศึกษา 2549 ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดขยายการเขารับนิสิตจาก 60 คน เปน 100 คน และไดเปดรับนิสิตมากขึ้น ซึ่งแต
เดิมสวนใหญหรือแทบทั้งหมดจะเปนนิสิตชาย และสวนใหญเปนบุตรคนแรก คิดเปนรอยละ 65.70 ในครอบครัว
จะมีพี่นอง 1 คน คิดเปนรอยละ 46.47 นิสิตเตรียมแพทยทหารมีอายุเฉลี่ย 18.25 ป ครอบครัวของนิสิตเตรียม
แพทยทหารมีรายไดครอบครัวเฉลี่ย 70,266 บาท และนิสิตเตรียมแพทยทหารมีระดับคะแนนตอนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉลี่ย 3.81 จะเห็นไดวานิสิตเตรียมแพทยทหารสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีความพรอมทางบานที่ดี
และผานการคัดเลือกโดยระบบที่มีการกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อความเหมาะสมตอการเปนนักศึกษาแพทย
ทหาร โดยพิจารณาจากผลการเรียน และอื่นๆ
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานลักษณะบุคลิกภาพของของนิสิตเตรียมแพทยทหาร
คะแนนมาตรฐาน
องคประกอบ
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3

4

ปานกลาง
5

6

คอนขางสูง
7

8

ลักษณะ

สูง
9

10

แสดงตัว
ฉลาด
อารมณมั่นคง
กลาแสดงออก
ราเริง
มโนธรรมสูง
กลาเผชิญ
ใจออน
ระแวง
จินตนาการ
ปรับตัว
วิตกกังวล
อิสระ
ยึดตามกลุม
ควบคุมตนเอง
จริงจัง

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานิสิตเตรียมแพทยทหารมีลักษณะบุคลิกภาพคอนไปทางแสดงตัว
มีความสามารถเขากับคนอื่นไดดี มีความอบอุนเปนกันเอง ใหความรวมมือ ปรับตัวได และบางครั้งอาจไม
เดือดรอนตอคําวิจารณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ความฉลาด สติปญญาและมีความสามารถในการ
แกปญหาคอนขาง มีความมั่นคงทางอารมณปานกลาง มองชีวิตตามความเปนจริง มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณตนเองปานกลาง มีลักษณะคอนขางถอมตน และมีแนวโนมคลอยตามคนอื่น มีลักษณะคอนขาง
เครงขรึม และอาจขาดความราเริงในบางครั้ง มีความเครงครัดตอหนาที่ ความพากเพียร มีความรอบครอบ
พิจารณาไตรตรอง มีพลังในการควบคุมตนเองสูงปานกลาง มีความกลาเผชิญ ชอบความเปลี่ยนแปลง ชอบ
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ทดลองสิ่งใหมๆ ปานกลางซึ่งจากลักษณะทีก่ ลาวมาขางตนสอดคลองกับการวิจัยของมฑิรุทธ มุงถิ่น และคณะ
(2549) ไดศึกษาการศึกษาบุคลิกภาพและการปรับตัวของนักเรียนแพทยทหาร รุนที่ 30 วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา และสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินภา จามรมาน และคณะ(2543) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นอกจากนั้นนิสิตเตรียมแพทยทหารมีลักษณะบุคลิกภาพ คอนขางเปนตัวของตนเอง ไมออ นไหวงาย
ตามความตองการความชวยเหลือและตองการความเห็นใจ ตองการพึ่งพาคนไวใจคนรอบขางพอควร แตบางครั้ง
ยึดถือตนเอง มีความคิดสรางสรรคและ สนใจในการวาดฝนมากกวาลงมือทําจริงในระดับปานกลางมีการปรับตัว
ปานกลาง อาจมีการใชเทคนิคตางๆ เพื่อเขากับสิ่งหรือคนรอบขางหรือการแกปญหาบางแตไมใดใชนอ ยหรือมาก
เกินไป ไมคอยหวาดหวั่น หรือมีความกังวลในการแกปญ
 หา มีความชางสงสัยและชอบการเปลี่ยนแปลงปาน
กลาง คอนขางชอบพึ่งคนเอง เชื่อถือการตัดสินใจของผูอื่นหรือกลุม มีการควบคุมตนเองปานกลาง รูจกั
กาลเทศะ สนใจตนเองและสนใจสังคมในระดับปานกลาง และ คอนขางผอนคลาย บางครั้งอาจขาดการเอาจริง
เอาจังบาง
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมของ
นิสิตเตรียมแพทยทหาร
ตัวแปร
S.D.
ระดับ
x
ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมโดยรวม
125.000
15.475
สูง
- ดานการยอมรับกฎระเบียบทางสังคม
52.222
6.170
สูง
- ดานครอบครัว
31.919
3.864
สูง
- ดานการเปนนิสิตเตรียมแพทยทหาร
40.858
6.366
สูง
จากตารางที่ 2 นิสิตเตรียมแพทยทหารมีความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมโดยรวมในระดับสูง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 125.000 และเมื่อพิจารณาความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมในแตละดาน พบวา นิสติ
เตรียมแพทยทหารมีความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมในดานการยอมรับกฎระเบียบทางสังคมในระดับสูง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 52.222 และดานครอบครัวในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.919 และดานการเปนนิสิตเตรียม
แพทยทหารในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 40.858 ซึ่งเปนไปไดวาการที่นิสิตเตรียมแพทยทหารเลือกสอบที่จะเปน
แพทยทหารนั้น แตละคนตางมีความคาดหวัง มีความตองการซึ่งอาจเปนความตองการของตนเองหรือความ
ตองการที่มาจากคนรอบขาง รวมทั้งอาจเปนผลมาจากคําวา “แพทยทหาร” จึงทําใหนิสิตเตรียมแพทยทหารตาง
คาดหวังในทุกประเด็นสูง
จากตารางที่ 3 นิสิตเตรียมแพทยทหารมีการปรับตัวทางสังคมโดยรวมในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ
114.505 และเมื่อพิจารณาการปรับตัวทางสังคมในแตละดาน พบวา นิสิตเตรียมแพทยทหารมีการปรับตัวทาง
สังคมในดานการยอมรับกฎระเบียบทางสังคมในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 47.667 และดานครอบครัวใน
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหาร
ตัวแปร
S.D.
ระดับ
x
การปรับตัวทางสังคมโดยรวม
114.505
12.833
สูง
- ดานการยอมรับกฎระเบียบทางสังคม
47.667
4.960
สูง
- ดานครอบครัว
30.313
3.864
สูง
- ดานการเปนนิสิตเตรียมแพทยทหาร
36.515
5.856
สูง
ระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 30.313 และดานการเปนนิสิตเตรียมแพทยทหารในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 36.515
แสดงวาเมื่อนิสิตเตรียมแพทยทหารเขามาเปนนิสิตเตรียมแพทยทหารก็ต็องมีการปรับตัวคอนขางมาก เชนกัน แต
เมื่อนําผลไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมจะพบวาคะแนนการปรับตัวทางสังคมมีคาต่ํา
กวา ซึ่งเปนไปไดวา สิ่งที่นิสิตเตรียมแพทยทหารคาดหวังไวสูงกวาความเปนจริง หรืออาจเปนไดในอีกมุมมองที่วา
ตอนนี้นิสิตเตรียมแพทยทหารยังมีการใชชีวิตเหมือนกับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั่วไป การปรับตัว
ตอเมื่อเปนนิสิตเตรียมแพทยทหารกับนิสิตมหาวิทยาลัยจึงไมเดนชัด
เมื่อพิจารณาความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหารพบวา ความคาดหวังตอ
การปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหารมีความสัมพันธกับรายไดของครอบครัว (r = -.240, p = .017)
และลักษณะบุคลิกภาพดานการควบคุมตัวเอง (r = .221, p = .028) แสดงใหเห็นวารายไดของครอบครัวของ
นิสิตเตรียมแพทยทหารมีความสัมพันธกบั ความคาดหวังตอการที่นิสิตเลือกเขามาเรียน โดยถารายไดของ
ครอบครัวสูงจะมีความคาดหวังการปรับตัวเมือ่ เขามาเปนนิสิตเตรียมแพทยทหารต่ํา และยังแสดงใหเห็นวานิสิต
เตรียมแพทยทหารที่มีการควบคุมตนเองสูงจะมีความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมสูง
เมื่อพิจารณาการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหารพบวา การปรับตัวทางสังคมของนิสิต
เตรียมแพทยทหารมีความสัมพันธกับลักษณะบุคลิกภาพดานการแสดงตัว (r = .230, p = .022) การควบคุม
อารมณตนเอง (r = .254, p = 011) กลาเผชิญ (r = .273, p = .066) การไววางใจ (r = - .270, p = .007)
การปรับตัว (r = .320, p = .001) ความวิตกกังวล (r = -.335, p = .001) การควบคุมตนเอง (r = .375,
p = .000) และความเครียด (r = -.298, p = .003) แสดงใหเห็นวาลักษณะบุคลิกภาพของนิสิตเตรียมแพทยทหาร
ที่ชอบแสดงตัว สามารถควบคุมอารมณตนเองได มีความกลาเผชิญ มีความสามารถในการปรับตัว และควบคุม
ตนเองไดดี จะสามารถปรับตัวทางสังคมไดดีดวย และสวนนิสิตเตรียมแพทยทหารที่ไมไวใจใคร วิตกกังวลและ
เครียดจะปรับตัวทางสังคมไมดี

สรุป
นิสิตเตรียมแพทยทหารมีความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคมโดยรวมในระดับสูงและในแตละดานอยู
ในระดับสูงนั้นเปนอาจเปนไดที่วา นิสิตเตรียมแพทยทหารมองตนเองตางจากคนอื่นหรือมองลักษณะในการเรียน
ของตนเอง มีความตางจากของคนอื่นๆ จึงเปนที่นาสนใจวาจะมีแนวทางใดหรือทําอยางไรจึงจะทําใหนิสติ เตรียม
แพทยทหารมีความคาดหวังไมสูงมากนักเนื่องจากถามีความคาดหวังสูงมากๆ และไมสามารถไปสูความคาดหวัง
นั้นไดผลที่ตามมาคือความผิดหวัง และอาจสงผลตอการเรียนและการปรับตัวในการเรียนและการทํางานตอไป
และจากผลการวิจัยที่พบวา รายไดของครอบครัวของนิสิตเตรียมแพทยทหาร มีความสัมพันธกับความคาดหวัง
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ตอการปรับตัวทางสังคมนั้น อาจจะมีการศึกษาตอไปถึงภูมหิ ลังของครอบครัวของนิสิตเตรียมแพทยทหารซึ่ง
อาจจะพบปจจัยอื่นๆ ที่สามารถนํามารวมกันเพื่อแกปญหาและพัฒนาตอไป
นิสิตเตรียมแพทยทหารมีการปรับตัวทางสังคมในระดับสูงและยังพบวาการปรับตัวทางสังคมของนิสิต
เตรียมแพทยทหารมีความสัมพันธกับลักษณะบุคลิกภาพดานการแสดงตัว การควบคุมอารมณตนเอง กลาเผชิญ
การไววางใจ การปรับตัว ความวิตกกังวล การควบคุมตนเอง และความเครียด จึงเปนแนวทางที่จะใชในการ
พัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทยทหาร เชน ถาตองการใหนิสิตเตรียมแพทยทหารมีการปรับตัว
ทางสังคมที่ดี อาจตองทําการพัฒนาบุคลิกภาพใหนิสิตเตรียมแพทยทหารมีการกลาแสดงออกมากขึ้น กลาเผชิญ
มากขึ้น หรือใหนิสิตเตรียมแพทยทหารมีการควบคุมตนเองไดมากขึ้น เปนตน
เพื่อใหการแกปญ
 หาหรือพัฒนานิสิตเตรียมแพทยทหารเปนอยางมีประสิทธิภาพนอกจากจะทราบ
ลักษณะบุคลิกภาพ ความคาดหวังตอการปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย
ทหารแลว อาจมีการติดตามผลและขยายขอบเขตของการศึกษาตอไป
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