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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1) ศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี   
ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  
และด้านกิจกรรม  และ  2) เปรียบเทียบการปรั บตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปร เพศ  ภูมิล าเนา  ความฉลาด
ทางอารมณ์ และ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นนิสิต
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.   นิสิตมกีารปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านในระดับมาก  
 2.  นิสิตชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  
 3.  นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 4.  นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่
แตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า ด้านกลุ่มเพื่อนและ
ด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอ่ืนๆไม่พบความ
แตกต่าง 
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 The purposes of this study were  1) to study the adjustment of the first  year 
undergraduate  students  at Naresuan University in the aspects  of  learning, instructor, 
peer group,  environment  and activity  and 2) to compare the adjustment of the first year 
undergraduate  students  at Naresuan University in overall and each aspect  classified 
by gender, birth place, emotional intelligence and democratic child-rearing.  The sample 
consisted of 314  first  year undergraduate students in the first semester of the academic 
year 2009. The instrument was a five rating scale questionnaire. The statistics used for 
analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one 
way analysis of variance and Scheffe paired test. 
 The results of the study revealed that : 
 1.   The adjustment of the first year undergraduate students in overall and each 
aspect was at a high level. 
 2.   There was no significant difference between male and female students for 
the adjustment in overall and each aspect. 
 3. There was no significant difference between the students with different   birth 
place in overall and each aspect. 
 4. There was no significant difference among the students with different   
emotional intelligence in overall and each aspect. 
 5. There was a significant difference among the students with different  
democratic child-rearing in overall at the level of .05. When each aspect was considered, 
it was found that there was a significant difference between the adjustment  of  the 
students in the aspects of peer group and environment at the level .05.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก            
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค์  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์                
รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ในการจัดท างานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ์ และ รองศาสตราจารย์                     
ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน  กรรมการท่ีแต่งตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปล่า ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุวพร  ต้ังสมวรพงษ์  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สกุลคู  
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ  กิตติพร  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการอุดมศึกษา ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์ และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และขอขอบคุณ
พี่ๆ เพื่อนๆ ที่ไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้ทั้งหมด ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในด้านต่างๆ  
และเป็นก าลังใจให้เสมอมา 
 ขอขอบคุณนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับ บิดา มารดา ท่ีให้การอบรม    
สั่งสอน สบับสนุนการศึกษาของผู้วิจัยตลอดมา  ขอบคุณ  คุณวิศรุต  สุวรรณศรี  และพี่ๆสาขาวิชา
การอุดมศึกษา  ที่ช่วยเหลือ  คอยให้ก าลังใจส าคัญท าให้ผู้วิจัยท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี คุณค่าของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
อาจารย์ และบุคคลที่เคารพรักทุกท่าน 
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บทที่  1 
  บทน า 

 
ภูมิหลัง 
        ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   สามารถเห็นได้จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  ระบบการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งจากเดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมก็ได้เปลี่ยนมาเป็น
สังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของคนในสังคมอย่างมากและต้องมีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การปรับตัวของบุคคลในการอยู่ในสังคมจึงเป็นเรื่องส าคัญ  และการที่บุคคล
จะอยู่ในสังคมได้นั้นต้องเรียนรู้ในการปรับสภาพทางจิตใจ ทางกาย และไม่ว่าจะมีบทบาทใดหน้าที่ 
ใดก็ตามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อส่งผลต่อความส าเร็จ  การด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันเมื่อต้องการมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตจะต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือการมีสุขภาพ จิตที่ดี  
จิตใจเข้มแข็ง  กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเข้ามา  ซึ่งบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขนั้นจะต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี การ
ปรับตัว จึงเป็นส่วนส าคัญที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากที่สุด     
 นอกจากภาวะทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวแล้ว  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของ
กลุ่มซึ่งเป็นผู้สร้างและปรับปรุงจากสภาพแวดล้อมก็มีอิทธิพลต่อการปรับตัวเช่นกัน  โดยมอร์เรอร์           
(นิภา นิธยายน. 2540 : 110  ;  อ้างอิงจาก  Moorrer. 1990) ได้สรุปภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม    
ไว้ดังนี้ 
 1.  วัฒนธรรมประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  อันได้แก่  สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  และ
แบบแผนการกระท ารวมทั้งความเชื่อต้ังแต่ระเบียบกฎเกณฑ์  และหลักศีลธรรมจรรยาของสังคมไป
จนถึงหลักการต่างๆ  ทางวิทยาการและหลักปรัชญาที่ช่วยให้คนเราอยู่ร่วมกันได้ 
 2.  วัฒนธรรมมีอิทธิพลส าคัญย่ิงต่อชีวิตในการสร้างวิถีชีวิตของคนต้ังแต่เกิด  โดยไม่มีใคร
รู้สึกตัว  ทุกคนเกิดมาแล้วจ าเป็นต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบแบบแผนของกลุ่ม
โดยผ่านสถาบันทางสังคมนับแต่ครอบครัวเป็นต้นไปที่ช่วยรากฐานให้แก่บุคคลทั้งในด้านความรู้สึก
นึกคิด  ความเข้าใจ  การกระท าและความเชื่อ  ตามที่ได้เรียนรู้จากชีวิตการอยู่ร่ วมกัน  ดังนั้นเราจะ
สังเกตเห็นได้ว่าในหมู่คณะแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าจะมีวัฒนธรรมเป็นเสมือนเบ้าหล่อหลอมให้คน
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กลุ่มนั้นมีวิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษาพูด แบบแผนพฤติกรรมต่างๆ  ตลอดจนการยึดถือค่านิยมแห่ง
ชีวิตเป็นไปในแนวเดียวกัน 
 3.  การปรับตัวตามแบบแผนของวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่า  ต่างก็มีแบบแผนของ
ระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของตนซึ่งก าหนดพฤติกรรมที่คนในกลุ่มถือว่าดีงาม  
สมาชิกของสังคมใดสามารถประพฤติให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสังคมได้  ย่อมเป็นท่ียอมรับ
และปรับตัวเข้ากับกลุ่มได้ดีตรงกันข้าม  ถ้าผู้ใดประพฤติผิดจากมาตรฐานของสังคมย่อมประสบ
ปัญหาและความยุ่งยากในการปรับตัวเข้ากลุ่มสังคมนั้น  
 นอกจากน้ี  วิลเลียมสัน (พระมหามนตรี สามารถไทย. 2548 : 19;อ้างอิงจาก  Williamson.  
1949)  ผู้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบน าทางมีความเชื่อว่า มนุษย์มีสติปัญญาและเหตุผล  
ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองได้  แต่การท่ีจะพัฒนาอย่างเต็มที่นั้นต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น  โดยเฉพาะจากสังคมที่แวดล้อมเขาอยู่  การที่บุคคลมีการปะทะสัมพันธ์
กับผู้อื่นในสังคมท าให้เขามองเห็นและรู้จักตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ความสามารถ  ความ
สนใจ  ค่านิยมและทัศนคติ  ความต้องการและเป้าหมายที่เขาเลือก  ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้จาก
ผู้อื่นได้รับข้อมูลและประสบการณ์ทางสังคมด้านต่างๆ  เช่น  ค่านิยมในสังคม  มาตรฐานและข้อ 
จ ากัดทางสังคม  ปัญหาต่างๆ  ในสังคม  ตลอดจนวิธีการที่จะจัดการแก้ไขทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ดังนั้น  บุคคลจะสามารถปรับตัวได้ถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจตัวเอง  รู้จักและเข้าใจสังคม  เพราะ
เขาจะสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินชีวิต  หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีทิศทางและ มีเหตุผล โดย
การใช้ข้อมูลที่เขาได้จากประสบการณ์ในสังคมมาประกอบในการที่จะพิจารณาจนสามารถสร้าง
ความสอดคล้องหรือยืดหยุ่นระหว่างความต้องการและเป้าหมายที่พึงประสงค์ของคนกับสภาพทาง
สังคม   จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของบุคคลดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า  บุคคล
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้     
 ส าหรับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจะเกิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคม  
สภาพแวดล้อม  วิธีการเรียนการสอน  การใช้ชีวิตด้านต่างๆ  ท าให้นิสิตนักศึกษาต้องมีการปรับตัว  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษา  ที่เป็นปัญหาคือการเรียนโดยเฉพาะ
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งส่วนมากจะไม่คุ้นเคยกับลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา  จึงอาจ
เกิดความสับสน  ท้อแท้ต่อการเรียน  ดังนั้น  การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะการเรียนการสอนระดับ  
อุดมศึกษาซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาโดยนิสิตนักศึกษาที่พยายาม
ต้ังใจและสามารถปรับตัวได้  จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  สาเหตุอีกประการหนึ่ งของปัญหา  
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คือ วัยของนิสิตนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นอันเป็นช่วงอายุที่นิสิตนักศึกษาจะมีความเปลี่ยนแปลง
ทุกด้าน   ทั้งด้านร่างกาย   สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การที่เด็กวัยรุ่นต้องปรับตัวตามสภาพ  
แวดล้อมและเพื่อความส าเร็จของชีวิต  ท าให้บางคนมีปัญหาด้านการปรับตัว  ซึ่งปรากฏออกมา
หลายลักษณะแตกต่างกันไป (จรวยพร กาญจนโชติ. 2536 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภวดี  บุญญวงศ์  
(2539 :11)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามมา  นิสิตนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซึ่งเปลี่ยนสถานที่เรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามาสู่สถาน 
ศึกษาระดับอุดมศึกษา  จึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องพยายามปฏิบัติให้ลุล่วงหลายด้าน  อาทิ  การสร้าง
แบบแผนการปรับตัวและบุคลิกภาพที่ดี  การต่อสู้ ด้ินรนเพื่อเรียนได้ส าเร็จและปรับตัวเข้ากับสังคม
ใหม่ได้   การตัดสินใจเลือกค่านิยมเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการด าเนินชีวิตเหล่านี้เป็นต้น  หาก
นิสิต นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ อันเป็นช่วงวิกฤตแห่งการปรับตัวที่ส าคัญ
น้ีและไม่ได้รับการแนะแนวทาง  การดูแลเอาใจใส่และความเข้าใจอันดีจากบิดามารดา  อาจารย์  
ตลอดจนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องดีพอจะส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกทีจนอาจกลาย 
เป็นโรคประสาท  โรคจิตหรือบางรายต้องหาทางออกในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเสพติด  
พยายามฆ่าตัวตาย  แยกตัวออกจากสังคม  หรือปฏิเสธระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมในการปรับตัว
ของนิสิตนักศึกษานั้น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวมีปัจจัย ดังที่ ดุษฏี  กิตติโมรากุล (2536 :7) ได้
กล่าวถึงปัญหาของนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการสอบเทียบว่า  ประสบปัญหา
วุฒิภาวะทางอารมณ์ท าให้เกิดปัญหาในการปกครองหลายคนกลายเป็นผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  ขาดการพัฒนาด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ ซึ่ง ส าเนาว์  ขจรศิลป์ (2537 : 84-89) กล่าวว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้ใหญ่ตอนต้น  เป็นวัยที่มีประสบการณ์ในชีวิต
น้อย  เป็นวัยที่ต้องปรับตัวในสภาพการณ์ต่างๆ  อีกประการหนึ่งนักศึกษายังไม่มีรายได้จึงต้อง
พึ่งพาอาศัยบิดามารดา  นอกจากนี้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในขั้นสูงจะต้องใช้
สติปัญญาและทักษะในการศึกษามากจึงท าให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลและเกิดปัญหาได้
เช่นกัน  นอกจากน้ี  วัลลภา  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  (2530 :7)  กล่าวว่า  นิสิตนักศึกษาจ าเป็น
จะต้องศึกษาและเข้าใจสภาพของนักศึกษาเพื่อให้ลดความกังวลและความเครียดลงโดยเฉพาะ
นิสิต ชั้น  ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ซึ่งใหม่ต่อสถาบันและสิ่งแวดล้อม  วิธีการศึกษา  เพื่อนและอาจารย์  
นิสิตนักศึกษาจะประสบความว้าเหว่  สับสน  และความเครียดมากเนื่องจากจดค าบรรยายไม่เป็น  
ไม่รู้จักวิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสถานการณ์การศึกษาใหม่ที่แตกต่างจากสภาพมัธยมศึกษานั้นมี
ผลท าให้นิสิตนักศึกษาเกิดความคับข้องใจ ประจวบกับความไม่เคยชินกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดี
พอ ไม่สามารถจะยึดใครเป็นที่พึ่งเมื่อประสบปัญหาด้านการเรียนหรือการปรับตัว   
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มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งได้จัดต้ังโดยเริ่มต้นจากการเป็น
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก  ในปี พ.ศ.2510 และได้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี  พ.ศ.2533  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ  มีทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับ 
ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  นอกจากน้ียังได้เปิดสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศ  พะเยา 
จ านวนสองระดับคือ  ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  โดยท าการเปิดสอนจ านวน  17 คณะ 
และบัณฑิตวิทยาลัย  มีจ านวนนิสิตในปีการศึกษา  2552  แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ  จ านวน  18,506 คน  ระดับปริญญาโท  จ านวน  5,088 คน  ระดับปริญญาเอก 
จ านวน  382 คน  รวมทั้งสิ้น 23,976 คน  โดยมีวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จ านวน  2 ระดับ คือ 
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   ท าหน้าที่ตามภารกิจหลักคือผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย   มุ่งกระจาย
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  9  จังหวัด ได้แก่  พิษณุโลก  พิจิตร  สุโขทัย  ก าแพงเพชร  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  ตาก
นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยาโดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่ม
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ  การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการขยายโอกาส
และขยายจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อโดยรับผู้เรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย
ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดที่มุ่งแสวงหาองค์  
ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ถนัด  เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด าเนินการโดยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและเคลื่อนไหวให้ก้าวทันโลก
ตลอดเวลา  (มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2553 : ออนไลน์) 
 ส าหรับนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 น้ัน มีทั้งนิสิตที่มีการสอบคัดเลือก
โดยทางมหาวิทยาลัยด าเนินการรับตรง(โควตา) 70 % และการสอบ Admission 30%  ดังนั้นนิสิต
ที่เข้ามาศึกษาจึงเป็นนิสิตที่มาจากทุกภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกัน  การท่ีนิสิตได้เข้ามาใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย  นิสิตจะต้องพบวิธีการเรียนการสอนท่ีต่างจากเดิม สภาพแวดล้อม หลักสูตร  
อาจารย์  การเข้าร่วมกิจกรรม  รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับสังคมกลุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัย นิสิต
จะต้องรู้จักแบ่งเวลาและรับผิดชอบตนเอง  ซึ่งนิสิตบางคนต้องพบกับปัญหาเข้าเรียนไม่ทันบ้าง  
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จดบรรยายไม่ทันบ้าง  อาจารย์สอนเร็วบ้าง  นอกจากน้ียังต้องท ากิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยและ
รุ่นพี่จัด  และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกให้นิสิตเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถต่อไป   
 ดังนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวในทุกๆ  ด้านเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ  ทั้งด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์นิสิตเกี่ยวกับการปรับตัวด้านต่างๆ  พบว่า 
 1.  ด้านการเรียน  นิสิตบางคนยังปรับตัวเกี่ยวกับระบบการเรียนในโรงเรียนมาสู่ระบบการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้  เพราะบางรายวิชาสอนแบบบรรยายและนิสิตจะจดค าบรรยาย 
ไม่ทัน (อนุสรณ์  ภูมิส านันท์. 2551 : สัมภาษณ์.)  นอกจากน้ียังไม่กล้าซักถามในขณะที่มีข้อสงสัย
ในการเรียนโดยเฉพาะรายวิชาที่เรียนรวมกันหลายคณะ  มีจ านวนนิสิตเยอะ ส่วนใหญ่จะซักถาม
เพื่อนที่เข้าใจและใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการฟังการบรรยาย (มัลลิกา ตันธีระพงค์. 2551:  
สัมภาษณ์.)  ในการเรียนการสอนท่ีมีนิสิตมากนิสิตคุยกันเสียงดังรบกวนผู้อื่น แต่ในวิชาหลักที่นิสิต
เรียนไม่เข้าใจทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดติวพิเศษเพื่อท าการทบทวนโดยรุ่นพี่ในคณะหรือ
อาจารย์  ผู้สอนในรายวิชานั้นนัดชั่วโมงในช่วงหลังเลิกเรียนให้นิสิตที่สนใจมาเรียนได้  
(มนตรี  สุขนุ่ม.  2551 : สัมภาษณ.์) นอกจากน้ีนิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนและในเรื่อง
ต่างๆเพราะปัญหาที่ต้องเดินเรียนต้องใช้เวลาในการเดินทางท าให้เสียเวลาในการไปห้องเรียน
เนื่องจากรถที่นิสิตใช้บริการส าหรับการเดินทางมาเรียนบางเวลามาช้าและจ านวนนิสิตเยอะท าให้
ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ (นรากร  เส็งเล็ก. 2551 : สัมภาษณ์.)  
 2.  ด้านผู้สอน   อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตซักถามเมื่อสอนเสร็จ แต่นิสิตไม่กล้าซักถาม
อาจเนื่องจากห้องเรียนรวมมีนิสิตเยอะ  เมื่อไม่เข้าใจจะถามเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ (ปาริชาติ  มุงคุณ.  
2551 : สัมภาษณ์.)  นิสิตยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนอาจเนื่องมาจากเป็นนิสิตปี  1 จึงยังไม่
มีความสนิทสนมกับอาจารย์เท่าที่ควร  ในขณะที่เข้าเรียนนิสิตไม่กล้าซักถาม  อาจารย์ที่ใจดีนิสิตก็
กล้าซกัถามเมื่อมีข้อสงสัยแต่วิชาที่อาจารย์ดุนิสิตจะไม่กล้าซักถาม  (อนุสรณ์  ภูมิส านันท์. 2551 :  
สัมภาษณ์.) อาจารย์ผู้สอนใช้  Power Point ในการสอนเป็นส่วนใหญ่ และในบางวิชาอาจารย์
ผู้สอนจะสอนแบบท่องในหนังสือเรียนท าให้รู้สึกไม่กระตือรือร้น (ดุรนกร พูลเทียร. 2551: 
สมัภาษณ.์) 
 3.  ด้านกลุ่มเพื่อน  นิสิตที่เรียนปี 1 ทางมหาวิทยาลัยมีระเบียบให้นิสิตชั้นปีที่  1 อยู่หอพัก
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ดังนั้นนิสิตจะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน สามารถเข้ากับเพื่อนและท างานกลุ่มร่วมกัน
ได้ดี  นอกจากน้ีเพื่อนยังคอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าได้ดี(อนุสรณ์ ภูมิส านันท์. 2551: 
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สัมภาษณ์.) แต่นิสิตบางคนชอบท างานเดี่ยวเพราะคิดว่างานกลุ่มมีบางคนที่ไม่รับผิดชอบเมื่อ
มอบหมายงานให้ท านิสิตจะไม่ยอมช่วยเพื่อนในกลุ่ม (มัลลิกา ตันธีระพงค์. 2551: สัมภาษณ์.)  
และการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวซึ่งเพื่อนบางคนชอบอยู่คนเดียว แต่ส่วน
ใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่ม  สามารถให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนได้ดี  (มนตรี สุขนุ่ม. 
2551 : สัมภาษณ์.)    
 4.  ด้านสภาพแวดล้อม   สภาพบริเวณในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย นอก
อาคารเรียนอากาศยังร้อนไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม  ส่วนที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอเหมาะสมกับการอ่าน
หนังสือ(มัลลิกา  ตันธีระพงค์. 2551 : สัมภาษณ์.) การเรียนที่ต้องเดินไปเรียนตามอาคารเรียนต่างๆ  
ในช่วงแรกเดือดร้อนเพราะไม่มีรถส่วนตัวท าให้ไปเรียนไม่ทันเนื่องจากหาอาคารเรียนไม่เจอและ
อาคารเรียนอยู่ห่างกัน  เมื่ออยู่นานไปก็เริ่มปรับตัวได้  บริเวณในห้องเรียนสะอาด  อากาศในห้อง 
เรียนค่อนข้างหนาว (นรากร  เส็งเล็ก. 2551: สัมภาษณ์.)  
 5.  ด้านกิจกรรม  นิสิตทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งถ้ามีเวลาว่างจากการเรียนก็ชวนเพื่อน ๆ  
เข้าร่วมกิจกรรม  เพราะคิดว่ากิจกรรมได้สร้างประสบการณ์ให้กับการใช้ชีวิตนิสิตในขณะที่อยู่ใน  
มหาวิทยาลัยได้ (ดุรนกร  พูลเทียร. 2551 : สัมภาษณ์.) ในบางกิจกรรมส่งผลต่อการเรียนซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เลิกดึกท าให้นิสิตต่ืนมาในตอนเช้ารู้สึกง่วงนอนในขณะที่เข้าเรียน  มีความอ่อนเพลีย  
แต่ส่วนใหญ่กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดนิสิตมีความสนใจและเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม       
(มนตรี  สุขนุ่ม. 2551 : สัมภาษณ.์)  แต่บางคนสามารถปรับตัวได้ดีโดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดเต็มที่และให้ความสนใจในทุกกิจกรรมและคิดว่าไม่ส่งผลต่อการเรียนมากนักแต่
เป็นสิ่งที่ผ่อนคลายจากการเรียนและเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ต่างสาขา      
(ปาริชาติ  มุงคุณ.  2551 : สัมภาษณ์.) 
 จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีปีท่ี  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านการเรียน  
ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกิจกรรม  ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือนิสิตให้มีการปรับตัวที่ดี  มีสุขภาพ 
จิตที่ดี  ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน   และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต
ประสบความส าเร็จในการศึกษาอันจะส่งผลให้นิสิตส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยนเรศวร            
ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปร เพศ  ภูมิล าเนา  ความฉลาดทางอารมณ์ และ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย   
 
ความส าคัญของการวิจัย   
 ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
การปรับตัวของนิสิตได้ตรงกับสภาพปัญหาต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2552  จ านวน  4,196  คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ 
   1.1  เพศ  จ าแนกเป็น 
    1.1.1  เพศชาย 
    1.1.2  เพศหญิง 
   1.2  ภูมิล าเนา   
    1.2.1  อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 
    1.2.2  อยู่ในจังหวัดอ่ืน 
   1.3  ความฉลาดทางอารมณ์   
    1.3.1  สูงกว่าปกติ 
    1.3.2  ปกติ 
    1.3.3  ต่ ากว่าปกติ 
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1.4  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย   
    1.4.1  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
    1.4.2  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง 
    1.4.3  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อย   
  2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การปรับตัว 5  ด้าน  ได้แก่  ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน   
ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การปรับตัว  หมายถึง  การแสดงออกของนิสิตในการพยายามที่จะปฏิบัติตนเองให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อรักษาความสมดุลของชีวิต  เป็นผลให้เกิด
ความสุขกายสบายใจ ประสบความส าเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตเป็นนิสิต ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการ
ปรับตัวออกเป็น  5 ด้าน  คือ 
  1.1   ด้านการเรียน  หมายถึง  การที่นิสิตสามารถ  มีความรับผิดชอบ  มีความ
เอาใจใส่ในการเรียน  มีความขยัน  มีสมาธิ  ติดตามการเรียนได้ทันเวลา กล้าอภิปรายและซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้กับอาจารย์  ทบทวนบทเรียน  การเตรียมความพร้อมในการเรียน 
  1.2   ด้านผู้สอน  หมายถึง  การที่นิสิตสามารถเข้าใจถึงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์  มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม  มีความสุภาพอ่อนน้อม   มีทัศนคติที่
ดีต่ออาจารย์  ปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียนและเรื่องทั่ว ๆไปกับอาจารย์ เอาใจใส่ในงานที่อาจารย์
มอบหมาย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่อาจารย์แนะน า 
  1.3   ด้านกลุ่มเพื่อน  หมายถึง  การที่นิสิตสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนนิสิตได้
อย่างมีความสุข  มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน เข้ากับเพื่อนได้ดี เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม  การให้ความช่วยเหลือเพื่อน  การแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกัน   การแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ให้ความร่วมมือในการท างาน  มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
  1.4  ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง  การที่นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะ    
ใดๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่  บรรยากาศ  วัตถุ  สิ่งของ  ความเพียงพอส าหรับนิสิตและ
ลักษณะบริเวณอาคารสถานที่ที่จะส่งเสริมและเอื้ออ านวยต่อชีวิตการปรับตัวของนิสิต 

1.5   ด้านกิจกรรม  หมายถึง  การที่นิสิตสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจ
เข้าร่วมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มใจ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
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ความสุข  การรู้จักการเป็นผู้ตามและผู้น าที่ดี  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม  การแสดงความสามารถของนิสิต 
 2.  ภูมิล าเนา  หมายถึง  ถ่ินที่อยู่อาศัยของนิสิต  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่   
  2.1   อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก หมายถึงนิสิตที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล  จังหวัดพิษณุโลก   
  2.2  อยู่ในจังหวัดอื่น  หมายถึงนิสิตที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่ในเขตและ
นอกเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 3.  ความฉลาดทางอารมณ์  หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินชีวิตของนิสิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีสุข  ซึ่งครอบคลุม  3  องค์ประกอบ  ตามแนวการวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2543)  ซึ่งกรมสุขภาพจิตแบ่งปัจจัยความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่ส าคัญออกเป็น  3  องค์ประกอบดังนี้ 

3.1 ด้านด ี หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของ
ตนเอง  รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม   ประกอบด้วยความสามารถ  3  ด้านคือ  
ด้านความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง  ได้แก่  รู้อารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง  สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการได้  และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ด้านความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ได้แก่  ใส่ใจผู้อ่ืน  มีความเข้าใจและยอมรับผู้อื่น  
รวมถึงแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสมและด้านความสามารถในการรับผิดชอบ ได้แก่  รู้จักการให้  
รู้จักการรับ  รู้จักรับผิด  รู้จักให้อภัย  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

            3.2  ด้านเก่ง  หมายถึง  ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ  สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถ  3 ด้าน คือ  ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
ได้แก่  การรู้ถึงศักยภาพของตนเอง  สร้างขวัญก าลังใจให้ตนเองได้  และมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เป้าหมาย  ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  ได้แก่  การรับรู้และเข้าใจในปัญหามี
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และมีความยืดหยุ่น  ด้านความสามารถในการมี
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  ได้แก่  การรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  มีความกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  ตลอดจนแสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 

           3.3  ด้านสุข  หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  ม ีความ
ภูมิใจในตนเอง  พอใจในชีวิต  และมีความสุขสงบทางใจ  ซึ่งประกอบด้วย  ความสามารถ 3 ด้าน 
คือ  ด้านความภูมิใจในตนเอง  ได้แก่  เห็นคุณค่าในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ด้านความ
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พึงพอใจในชีวิต  ได้แก่  รู้จักมองโลกในแง่ดี  มีอารมณ์ขัน  พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และด้านความสงบ
ทางใจ  ได้แก่   มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข  รู้จักผ่อนคลายและมีความสงบทางจิตใจ  โดยมีแนว
การวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) ดังนี้     
ความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าปกติ   ความฉลาดทางอารมณ์ปกติ   และความฉลาดทางอารมณ์
ต่ ากว่าปกติ   
       4.   การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  หมายถึงวิธีการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองปฏิบัติต่อ
นิสิตให้มีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม  รับฟังเหตุผล  ให้ค าปรึกษาแก่
นิสิต  ยอมรับความสามารถความคิดเห็น  ให้ความร่วมมือตามโอกาสอันควร  ได้รับผิดชอบในเรื่อง
ส่วนตัวและมีอิสระตามความเหมาะสม  ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ  ให้การสนับสนุน
และเข้าใจความรู้สึกของนิสิต โดยแบ่งออกเป็น 3  ระดับ  ดังนี้  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ระดับมาก   การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับปานกลาง  และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยน้อย   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. ภูมิล าเนา 
3.  ความฉลาดทางอารมณ์ 
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  

การปรับตัว 
1. ด้านการเรียน 
2. ด้านผู้สอน 
3. ด้านกลุ่มเพื่อน 
4. ด้านสภาพแวดล้อม 
5. ด้านกิจกรรม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นิสิตชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน  
 2.  นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาต่างกันมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน  
 3.   นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันมีความสามารถในการปรับตัวโดยรวมและ     
ในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 4.  นิสิตท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับต่างกันมีการปรับตัวโดยรวม     
และในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและได้น าเสนอ    
ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตัว 
  1.1  ความหมายของการปรับตัว 
  1.2   ทฤษฎีการปรับตัว 
  1.3  สาเหตุของการปรับตัว 
  1.4  ลักษณะการปรับตัว 
 2.  การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
  2.1  การปรับตัวด้านการเรียน 
  2.2  การปรับตัวด้านผู้สอน 
  2.3  การปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อน 
  2.4  การปรับตัวด้านสภาพแวดล้อม 
   2.5  การปรับตัวด้านกิจกรรม 
 3.  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา  
  3.1  เพศกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา 
  3.2  ภูมิล าเนากับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา  
  3.3  ความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา 
  3.4  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา  
 4.  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
1.  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการปรับตัว 
 1.1  ความหมายของการปรับตัว 
  ได้มีบุคคลจากศาสตร์สาขาต่างๆทั้งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาให้ความหมาย
ไว้หลากหลาย  ดังนี้   เบอร์นาด (จมุจินต์  สลัดทุกข์. 2543 : 12; อ้างอิงมาจาก Bernard. 1960)  
ได้กล่าวถึงการปรับตัวว่า  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและโลกภายนอก
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความพึงพอใจ  ความแจ่มใสอย่างสูงสุด  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคม  มีความสามารถที่จะเผชิญ  และยอมรับความจริงของชีวิต  ขณะที่  วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ  
(2545 : 3)  ได้ให้ความหมายของการปรับตัวไว้ดังนี้  การปรับตัว  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลใช้
ความพยายามในการปรับตนเอง  เมื่อเผชิญกับสภาพปัญหาความอึดอัดใจ  ความคับข้องใจ  
ความเครียด  ความทุกข์ใจ  ความวิตกกังวลต่างๆ  ฯลฯ  จนเป็นสภาพการณ์ที่บุคคลนั้นๆ  สามารถ
อยูส่ภาพแวดล้อมหรือในสภาพปัญหาน้ันๆได้  ถ้าบุคคลปรับตัวแล้วสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อม
ได้อย่างมีความสุขได้นั้นแสดงว่าบุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี  แต่หากว่าบุคคลปรับตัวแล้วยังมีความ
ทุกข์ใจ ว้าวุ่นใจไม่สบายใจอยู่  ความรู้สึกดังกล่าวย่อมจะท าให้บุคคลนั้นกลายเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพจิตไม่ดี  และหากเรื้อรังรุนแรงมากขึ้น  อาจจะเจ็บป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตได้      
 ส่วน ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  (2523 : 143)ได้ให้ความหมายว่า  เมื่อมีความคับข้องใจหรือ
ความขัดแย้งในใจเกิดขึ้น  คนเราย่อมหาวิธีการต่างๆ  ที่จะขจัดความคับข้องใจให้หมดไป  หรือเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นอย่างน้อยก็เพื่อระบายความเครียดให้เบาบางลง  การกระท าเพื่อให้
หลุดพ้นจากความอึดอัดไม่สบายใจนี้ เราเรียกว่า  “การปรับตัว”  (Adjustment)  ซึ่งสอดคล้องกับ  
ชวนพิศ  ทองทวี  (2522 : 222)  ได้ให้ความหมายว่า การปรับตัว  คือ การที่มนุษย์พยายามเอาชนะ
ความคับข้องใจที่เกิดจากมีอุปสรรคมากีดขวางทางน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ เพื่อรักษาสมดุล
ของชีวิต  ในท านองเดียวกัน  ปราณี  รามสูตร  (2518)  กล่าวว่า  การปรับตัว  หมายถึงการท่ีบุคคล
พยายามท าตัวให้เข้ากับความเป็นอยู่  หรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี  และมีความสุข ซึ่งความพยายาม
นี้มีทั้งที่อยู่ในระดับจิตส านึกและจิตไร้ส านึก  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นจิตไร้ส านึกมากกว่า คือเป็นไปโดย
บุคคลนั้นๆ มิได้จงใจ  นอกจากน้ี  โคลแมน และแฮมเมน (อรพินทร์  ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์. 
2532 : 6 ; อ้างอิงจาก  Coleman and Hammen. 1981)  กล่าวว่า การปรับตัว หมายถึง ผลของ
ความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง  ไม่ว่าปัญหาน้ันจะเป็น
ปัญหาด้านบุคลิกภาพ  ด้านความต้องการหรือด้านอารมณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  จนเป็น
สภาพการณ์ที่บุคคลนั้นสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ   
 ส าหรับ  เมล์ม  และ เจมมิสัน  (นิภา นิธยายน. 2530 : 5 ; อ้างอิงมาจาก Malm  and  
Jamison. 1952)  ได้อธิบายความหมายของการปรับตัวว่า การปรับตัว หมายถึง วิธีการที่คนเรา
ปรับตัว  ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองในสภาพแวดล้อมซึ่งบางครั้งส่งเสริม บางครั้ง
ขัดขวาง  และบางครั้งสร้างความทุกข์ทรมานแก่เรา  กระบวนการปรับตัวนี้เกิดขึ้นจากความจริง
ที่ว่า  มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ  และเราสามารถใช้วิธีการแบบต่างๆ  ในการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุถึงความต้องการนั้นๆ  ในสภาวะแวดล้อมที่ปกติหรือมีอุปสรรคขัดขวางต่างๆ กันไป 
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สรุปได้ว่า  การปรับตัวเป็นกระบวนการปรับและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลให้สามารถเข้า
กับสภาพแวดล้อม  และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเองได้อย่างมีความสุข 

1.2  ทฤษฎีการปรับตัว 
 ฮาวิกเฮริสท์ (ธัญมาส  วรงค์สิงหรา. 2547 :10 ; อ้างอิงมาจาก Havighurst.1953 :  
unpaged) พิจารณาการปรับตัวในแง่ของการเรียนรู้งานตามขั้นพัฒนาของชีวิต  เขามีความเห็นว่า  
พัฒนาการของชีวิตในแต่ละวัยนั้น  บุคคลมีงานประจ าวัยหรืองานประจ าขั้นที่ต้องเรียนรู้ควบคู่    
กันไป  ถ้าบุคคลสามารถพัฒนางานประจ าวัยได้ส าเร็จก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขและสามารถ
พัฒนางานประจ าวัยในขั้นต่อไปได้อย่างส าเร็จด้วย  ในทางตรงกันข้ามงานในช่วงวัยใดไม่ประสบ
ผลส าเร็จจะท าให้บุคคลนั้นไม่มีความสุข  และพัฒนางานประจ าวัยในช่วงต่อไปได้ยากล าบาก  
ดังนั้นบุคคลที่มีการปรับตัวได้ในทัศนะของฮาวิกเฮริสท์  จึงหมายถึงบุคคลที่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้และพัฒนางานประจ าวัยให้ผ่านพ้นได้ด้วยดี  ส่วน รอย (Roy. 1976 : 135) กล่าวว่า  
พื้นฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งท างาน
ผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกัน  เพื่อคงภาวะปกติสุขหรือภาวะสุขภาพดี  ความเจ็บป่วยหรือสิ่ง
กระตุ้นอ่ืนๆ  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกหรือภายในบุคคลที่เข้าสู่ระบบชีวิต  ก่อให้เกิด
ความกระทบกระเทือนต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ดังนั้น  บุคคลยังต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย  จิตใจ  และสังคมของบุคคล  บุคคลที่ประสบความส าเร็จใน
การปรับตัวจะมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกคือมีสุขภาพดี  ยอมรับความเป็นจริง  
มีความพึงพอใจในชีวิต  เป็นต้น  ส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวในการปรับตัวก่อให้เกิดด้านสุขภาพ
ไม่ยอมรับความเป็นจริง  มีความซึมเศร้า เป็นต้น 
 การปรับตัวเพื่อคงภาวะความสมดุลในบุคคลนั้น  รอยได้รวบรวมพฤติกรรมการปรับตัวของ
มนุษย์ไว้เป็น  4  ประการ  คือ 
 1. พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการด้านสรีระวิทยา  (Physiological  Needs)  เพื่อ
รักษาภาวะของการมีสุขภาพดี 
 2.  พฤติกรรมการปรับตัวตาม อัตมโนทัศน์ของตนเอง (Self Concept)  มีพื้นฐานมาจาก
ความต้องการทางด้านจิตใจ  เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง  หากบุคคลมีความมั่นคง
ทางจิตใจ  มีความเชื่อมั่นและมองเห็นคุณค่าในตนเอง  ยอมรับความเป็นจริง  ย่อมปรับตัวได้ดีกว่า
บุคคลที่มองตนเองไร้ค่า  และไม่ยอมรับความเป็นจริง 
 3.  พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่  (Role Function)  เป็นการตอบสนองความ
ต้องการเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคม  ในสถานการณ์ใดก็ตามที่บุคคลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
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ตามบทบาทของตนเองได้  บุคคลต้องมีการปรับตัว  เพื่อแสดงบทบาทของตนให้เป็นไปตามปกติ  
แต่จะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของบุคคลนั้น  
 4.  พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน (Interdependence 
Relations) เป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล  เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคม  
ดังนั้นความพอเหมาะระหว่างการพึ่งตนเอง  การพึ่งผู้อื่น  และการให้ผู้อ่ืนพึ่งพาตนเอง  มีส่วนช่วย
ให้เกดิความมั่นคงทั้งทางด้านจิตใจและสังคม   
 ส่วน โรเจอร์ส  (จุมจินต์  สลัดทุกข์. 2543 : 16 ;  อ้างอิงมาจาก Rogers. 1972 :108)  ผู้น า
ทฤษฎีว่าด้วยตน  และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง  เขาได้พิจารณา
การปรับตัวในแง่ของการปรับตัวภายในตนเองโดยเขาเชื่ อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นศูนย์กลางของ
ประสบการณ์ต่างๆ  รอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ
รู้และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  รวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดตัวเรา  
(Self)  หรือ  “โครงสร้างของตน”  ขึ้นมาเปน็การรับรู้เกี่ยวกับตนในด้านต่างๆ  เช่น  บุคลิกลักษณะ  
ความสามารถของตน  บทบาทต่างๆ  ของตนในการเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนและ สิ่งแวดล้อม  ทัศนคติ
และค่านิยมต่างๆ  ของตัวเราประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับจึงมีส่วนส าคัญในการก าหนด
บุคลิกภาพของบุคคลให้แตกต่างกัน  โดยที่แต่ละคนจะเข้าใจและรู้จักโลกส่วนตัวของเขาได้ดีที่สุด 
 บุคคลที่ปรับตัวได้  คือ  บุคคลที่เป็นตัวของตัวเอง  เข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่น
รวมทั้งสามารถรับรู้ประสบการณ์ต่างๆตามความเป็นจริง  น าประสบการณ์นั้นมาจัดให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างหรือบุคลิกลักษณะของตนอย่างไม่ขัดแย้งหรือบิดเบือน  จะมีการรับรู้และความคิด
เกี่ยวกับตนเองในทางบวก  ส่วนบุคคลที่ปรับตัวไม่ได้  จะมีความขัดแย้งระหว่างความคิดเกี่ยวกับ
ตนกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างมาก  ท าให้เกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสนไม่แน่ใจ  
สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนจะเป็นไปในทางลบ 

ส าหรับ  วิลเลียมสัน  (นิภา ค าภาทู. 2547 : 15 ; อ้างอิงจาก Williamson. 1950 :  
unpaged)  ผู้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบน าทางมีความเชื่อว่ามนุษย์มีสติปัญญาและเหตุผล  
ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองได้  แต่การท่ีจะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นโดยเฉพาะสังคมที่แวดล้อมเขาอยู่  การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมจะท าให้เขา
มองเห็นและรู้จักตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ  ค่านิยมและ
ทัศนคติความต้องการและเป้าหมายที่เขาเลือก  ในขณะเดียวกันก็ไ ด้เรียนรู้จากผู้อ่ืน  ได้รับรู้
ประสบการณ์สังคมในด้านต่างๆ เช่น  ค่านิยมทางสังคม  มาตรฐานและข้อจ ากัดทางสังคม  ปัญหา
ต่างๆ  ในสังคมตลอดจนวิธีการที่จะจัดการแก้ไขทั้งทางตรงและทางอ้อม  จากความเชื่อดังกล่าว   
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วิลเลียมจึงสรุปว่า บุคคลสามารถปรับตัวได้ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในตนเองรวมทั้งการรู้จักและ
การเข้าใจสังคม  เพราะที่ท าให้เขาสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินชีวิตหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีสติและมีเหตุผล  โดยการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ในสังคมมาประกอบการ
พิจารณาจนสามารถสร้างความสอดคล้องหรือความหยุ่นระหว่างความต้องการและเป้าหมายที่ 
พึงประสงค์ของตนเองกับสภาพแวดล้อม   

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมของ
บุคคลนั้นเป็นกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้นต้ังแต่เกิด  เพราะในแต่ละช่วงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือได้เรียนรู้จึงเป็นสิ่งก่อให้เกิดการรับรู้
และได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละช่วงวัยน้ัน  การปรับตัวจึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน
การด าเนินชีวิตของแต่ละช่วงวัย 
 1.3  สาเหตุของการปรับตัว   
 วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ  (2545 : 4) กลา่วถึงสาเหตุของการปรับตัวว่า มนุษย์ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและเพื่อความสุขและราบรื่นในชีวิตมนุษย์  โดยมีเหตุผลส าคัญ
ดังนี้   
 1.  เพื่อความอยู่รอดของชีวิต 
 ตลอดชั่วชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ  ย่อมผ่านช่วงชีวิตมามากมาย  พบกับความเปลี่ยนแปลง  
ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ  เป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์
มารดา  เจริญเติบโตมาเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาต่อมาคลอดเป็นทารกแรกเกิดและเติบโตมา
จนถึงทุกวันนี้เราทุกคนต้องพบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดซึ่งทุกคนต้องปรับตัวเพื่อ
จะอยู่รอดให้ได้ในแต่ละช่วงชีวิต  เช่น  เมื่อทารกแรกเกิดก็ดูดด่ืมกินนมมารดาเพียงอย่างเดียวเมื่อ
โตขึ้นสักหน่อย  ราวๆ  3  เดือน  มารดาก็เริ่มจะให้อาหารอ่ืนทดแทน  ลักษณะการปรับตัวเช่นนี้
เหตุผลคือ  ความจ าเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา    
“เพื่อความอยู่รอดของชีวิต” 

2.  เพื่อความสุข  หากมีค าถามว่า  ความสุขคืออะไร  
 ความสุข  คือ  การไม่มีความทุกข์ 
 ความทุกข์  คือ  การไม่มีความสุข 
 การปรับตัว  ช่วยให้เรามีความสุขได้อย่างไร  การปรับตัวช่วยให้เรายอมรับสภาพการณ์  
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วพยายามหาวิธีการแก้ไข  ขจัดปัดเป่าปัญหาหรือสภาพที่ค่อนข้างเลวร้าย  
หรือสภาพการณ์ที่เลวร้ายมากๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้บรรเทาเบาบางลง  ซึ่งอาจจะพยายามแก้ไข
ด้วยตนเอง  หรือมีการแสวงหาบุคคลอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหา  สุดท้ายเมื่อปัญหาคลี่คลายมีการ
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แก้ไขแล้ว  ความคิด  ความรู้สึก  ของเราก็จะดีข้ึน  ผ่อนคลายความตึงเครียดลงไป  เมื่อความทุกข์
หายความสุขสบายใจย่อมเกิดขึ้น 
 ส่วน  กันยา  สุวรรณแสง  (2535  :65)  ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการปรับตัวคือ   
 1.  แรงขับและความต้องการ 
 ในชีวิตของบุคคลมีความต้องการเป็นพื้นฐาน  เช่น  ความต้องการทางกาย  และความ
ต้องการทางจิต  ความต้องการทั้งสองนี้ท าให้เกิดแรงขับ  เช่น  เกิดความหิว  เป็นแรงขับให้มนุษย์
ด้ินรน  แสวงหา  เพื่อสนองความอยากของตน  ถ้าเกิดอุปสรรคมาขัดขวางไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการ  ไม่สามารถหามาบ าบัดความอยากได้ร่างกายก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูป  
ต่างๆ  เพื่อให้คลายจากความกระวนกระวายอันเนื่องมาจากความอยาก  พฤติกรรมที่แสดงออกมา
เพื่อคลายความทุรนทุรายนี้เรียกว่า  การปรับตัว  
 2.  แรงกระตุ้นจากสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว  หรือการท่ีมีสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  ท าให้มี
ปัญหาในการปรับตัวให้ทันตามภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น ราคาสิ่งของแพงขึ้น  แฟชั่น   
แต่งกาย  การเป็นอยู่  การคมนาคม  ความเจริญทางวัตถุ  ต่างก็กระตุ้นให้มนุษย์วิ่งตามตลอดเวลา  
ต้องตกภายใต้อิทธิพลของสังคม  มีปัญหาเดินแถวกันมาให้แก้ตลอดเวลา ถ้าแก้ได้ก็มีความสุข   
ถ้าแก้ไม่ได้ก็เกิดความคับข้องใจ  กระวนกระวายใจจึงหาทางปรับตัว  โดยวิธีการต่างๆ   
 3.  เจตคติ  ความสนใจ  จุดหมายของชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องปรับ
พฤติกรรม 
 ส าหรับ  วารินทร์  สายโอบเอ้ือ  (2522  :  159-160)  ได้อธิบายถึงสาเหตุของการปรับตัวว่า
อาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 
 1.  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนได้  ซึ่งอาจเป็นเพราะอุปสรรคที่
เนื่องมาจากตัวเองหรือผู้อื่น  มีผลท าให้บุคคลเกิดความไม่สบายใจ  และมีความคับข้องใจตามมา  
 2.  เกิดจากความขัดแย้ง  ความขัดแย้งหมายถึง  การที่บุคคลไม่สามารถจะตัดสิน ใจเลือก
การกระท าทั้งสองอย่างได้ในขณะเดียวกัน  แต่จะต้องเลือกกระท าเพียงอย่างเดียว  มี  3  ลักษณะ
คือ 
  2.1  ความขัดแย้งในทางบวก  เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการที่จะต้องเลือกเพียง
อย่างเดียวในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่าๆ  กัน  ต้ังแต่  2-3  อย่างขึ้นไป  ย่ิงชอบมากทุกอย่างยิ่งเลือกยาก  
กว่าจะเลือกได้ก็ต้องใช้เวลา  ถึงจะเลือกแล้วก็ยังเสียดายสิ่งที่ไม่สามารถจะเลือก  
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  2.2  ความขัดแย้งในทางลบ  เกิดจากการที่ตัวเองต้องเลือกในสิ่งที่ไม่ชอบเลย
ต้ังแต่  2-3  อย่างขึ้นไป  จะไม่เลือกก็ไม่ได้  เลือกไปแล้วก็ไม่สบายใจเพราะสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นเราไม่
ชอบเลย  แต่เราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  
  2.3  ความขัดแย้งในทางบวกและลบ  เกิดขึ้นในกรณีที่สิ่งต่างๆ  หรือบุคคลหรือ
สัตว์ที่เราต้องเลือกนั้นมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจเราในระดับที่เท่าๆ  กันทั้งหมดต้ังแต่  2  อย่างขึ้นไป  
แต่เราก็ต้องเลือกเพียงอย่างเดียว 
 สรุปได้ว่า  บุคคลมีสาเหตุของการปรับตัวที่แตกต่างกัน  โดยส่วนใหญ่จะปรับตัวเพื่อแก้
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใจของตนเอง  เช่นการปรับตัวเมื่อเกิดความไม่สบายใจ  ความวิตกกังวล  
ความคับข้องใจ  และความเครียด  เพื่อตอบสนองความต้องการแห่งตน  หรือที่ตนไม่สามารถจะ
กระท าได้ 

 1.4  ลักษณะการปรับตัว 
 มาลินี  อยู่โพธิ์  (2525 : 36)  กล่าวว่า  บุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดี  มิใช่ผู้ที่ปราศจาก
ปัญหา  แต่เป็นผู้ที่กล้าจะเผชิญปัญหาอุปสรรค  และความยุ่งยากในชีวิตอย่างมีสติ  และไม่
หวาดหวั่น  ตลอดจนเป็นผู้ที่พร้อมจะเผชิญทั้งความสุข  และความทุกข์ในชีวิต  บางครั้งแม้จะ
ประสบความผิดหวังและล้มเหลวในชีวิต  ก็ยังมีความเข้มแข็งที่จะด าเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ยอม  
พ่ายแพ้  หรือท้อถอย 
 ส่วน วอร์เชล และโกทาโล (กันต์กนิษฐ์ เกษมพงษ์ทองดี. 2546 : 14 ; อ้างอิงจาก Worchel 
and Goethalo. 1985 : 3)  กล่าวว่า  การปรับตัวเป็นงานประจ าที่บุคคลจะต้องแก้ปัญหา ซึ่ง
อาจจะเกิดจากตัวเอง  สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  บุคคลที่ปรับตัวได้ดี  คือบุคคล       
ที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการรู้จักและ
ยอมรับตนเองเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปรับตัวและการปรับตัวเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน  
เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  การเรียนรู้  และเข้าใจตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
 2.  การใช้ความเข้าใจตนเอง  เพื่อก าหนดเป้าหมายที่เป็นจริงให้กับตนเอง  
 3.  การใช้ความสามารถของตนเอง  เพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมและโชคชะตาของตัวเอง
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง 
 4.  ความไวต่อการรับรู้ความต้องการและความไม่สบายใจของผู้อื่น  เพื่อสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ  และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 
 นอกจากน้ี  วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ  (2545 :  213)  กล่าวถึง  ลักษณะของบุคคลที่ปรับตัว
ได้ดี  เป็นบุคคลที่มีลักษณะ  ดังนี้   
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 1.  รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้  โดยปราศจากอคติ 
 2.  ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น  กล่าวคือ  เป็นผู้ที่มี  “ความพอใจในตนเอง” 
 3.  ใจกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4.  มองโลกในแง่ดี  มีความคิดทางบวกมากกว่าความคิดด้านลบ  
 5.  มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ตกอยู่ใต้ความกดดันจากบุคคล  หรือสถานการณ์อ่ืนใด  
 6.  รู้จักควบคุมอารมณ์และรู้จักจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสมหรือที่เรียกว่า  “มีความ
ฉลาดทางอารมณ์” 
 7.  สามารถเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ได้ด้วยความมีสติ  และใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้ 
 8.  มักจะประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว  การงาน  และอาชีพ  
 9.  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  
 ส าหรับ  ทินดอลล์  (กันต์กนิษฐ์  เกษมพงษ์ทองดี. 2546 : 14 ; อ้างอิงจาก  Tindall.  1959  
:  76)  ได้กล่าวถึงบุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดีโดยทั่วไปไว้ดังนี้  
 1.  รักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของบุคลิกภาพ  โดยมีความสามารถผสมผสานความต้องการ
ของตนกับพฤติกรรมที่แสดงออก  และพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ 
 2.  ประพฤติปฏิบัติตามปทัสถานของสังคม 
 3.  ปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริง 
 4.  มีความมั่นคงทางอารมณ์  และความสามารถควบคุมอารมณ์ได้  
 5.  มีวุฒิภาวะ 
 6.  มองสังคมในแง่ดี  และช่วยเหลือสังคมเสมอ 
 ส าหรับ  ธอร์พ (อรพินทร์  ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์. 2532 : 8 ; อ้างอิงจาก Thorpe.  
1955)  ได้แบ่งการปรับตัวออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ 
 1.  ปรับตัวเอง  (Self Adjustment)  ได้แก่  การที่บุคคลจะปรับตัวเองได้ดีต้องมีลักษณะ  
ดังนี้ 
  1.1  ความเป็นตัวของตัวเอง  (Self Reliance)  หมายถึง  การที่บุคคลท าอะไรได้
ด้วยตนเองไม่พึ่งผู้อ่ืน  เป็นอิสระจากผู้อ่ืน  มีความมั่นคงทางอารมณ์และรับผิดชอบการกระท าของ
ตนเอง 
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  1.2  การมองเห็นคุณค่าของตน  (Sense of Personal Worth )  หมายถึง  การที่
บุคคลเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน  ผู้อื่นเชื่อถือในความสามารถของเขา  มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  
มีความพอใจและเชื่อมั่นในความสามารถและมีเหตุผล 
  1.3  ความรู้สึกเป็นอิสระของตนเอง  (Sense of  Personal Freedom)  หมายถึง
การท่ีบุคคลพอใจในอิสรภาพ  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  ตัดสินใจในการ
กระท าและวางแผนชีวิตของตนเอง  รวมทั้งมีเสรีภาพในการคบเพื่อน  และการใช้จ่าย  
  1.4  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  (Feeling  of  Belonging)  หมายถึง  การที่
บุคคลได้รับความอบอุ่นในครอบครัว ในหมู่เพื่อนฝูง จึงท าให้มีความภูมิใจในบ้านโรงเรียน เป็นต้น  
  1.5  ความรู้สึกไม่มีแนวโน้มที่จะถอยหนี  (No withdrawing Tendencies) 
  1.6  ความรู้สึกไม่มีอาการทางประสาท  (No Nervous Symptom) 
 2.  การปรับตัวทางสังคม  (Social  Adjustment)  ได้แก่  การที่บุคคลจะปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ดีต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 
  2.1  ปทัสฐานทางสังคม  (Social  Standards)  หมายถึง  การที่บุคคลมีความ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  บุคคลประเภทนี้จะเข้าใจถึงความถูกต้องของ
สังคม 
  2.2  ทักษะทางสังคม  (Social  Skill)  หมายถึง  การที่บุคคลปรับตัวเข้ากับเพื่อน
และคนแปลกหน้า  เป็นที่ชื่นชอบของผู้ อ่ืนและมีความสนใจปัญหาต่าง ๆ และสนใจกิจกรรมต่าง ๆ 
  2.3  แนวโน้มทางสังคม  (Social  Tendencies)  หมายถึง  การที่บุคคลปรับตัว
เข้าสถานการณ์หรือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
  2.4  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  (Family  Relation)  หมายถึง  การที่บุคคลรู้สึก
ว่าได้รับความรักการดูแลอย่างดีในครอบครัว  มีความอบอุ่นปลอดภัย  และมั่นใจตนเองใน
ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว 
  2.5  ความสัมพันธ์ในโรงเรียน  (School  Relation)  หมายถึง  การที่บุคคลรู้สึกว่า
ได้รับความรักจากครู  มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อน  นักเรียนรู้สึกว่างานมีความเหมาะสมและ
ความสนใจและวุฒิภาวะของตน 
  2.6  ความสัมพันธ์กับชุมชน  (Community  Relation)  หมายถึง  การที่บุคคลเข้า
กับเพื่อนบ้านได้อย่างมีความสุข  มีส่วนร่วมในการปรับปรุงชุมชนตนเอง  เข้าสมาคมกับคนแปลก
หน้าได้  มีความพอใจในกฎเกณฑ์  และสวัสดิภาพของชุมชน 
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 นอกจากน้ี  แคพแพลน  (สุกัญญา ตันตระบัณฑิตย์.  2548 : 22 ; อ้างอิงจาก Kaplan.  
1959 : 27)  ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่ปรับตัวไม่ได้ว่าจะมีพฤติกรรมต่างๆ  6 ประเภท    
ดังต่อไปนี้ 
 1.  พวกชอบกระพริบตาบ่อยๆ เลียริมฝีปาก ดึงผม  กัดเล็บ  กระดิกขา  หรือปัสสาวะบ่อยๆ 
พฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากความวิตกกังวล 
 2.  พวกหมกมุ่นอยู่กับความเศร้า ต่ืนเต้นเกินความเป็นจริง ไม่รับผิดชอบงาน พวกนี้เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่รุนแรง 
 3.  พวกท่ีต้องพึ่งพาบุคคลอื่นไม่สามารถท างานด้วยตัวคนเดียวได้หวาดระแวงสงสัย ขาด
เหตุผล ไม่สามารถตัดสินใจได้ รู้สึกว่าตนเองขาดความสามารถและมีปมด้อยพฤติกรรมเหล่านี้เกิด
จากการขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 4.  พวกแสดงอาการก้าวร้าวผู้อ่ืน ต าหนิติเตียนพูดจาขวานผ่าซาก พวกนี้คิดว่าตนเองมี
ความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น 
 5.  พวกท่ีพูดจาไม่สุภาพ ชอบขัดกฎระเบียบวินัย ชอบรังแกและทารุณสัตว์ พฤติกรรม
เหล่านี้เกิดจากการต่อต้านสังคม 
 6.  พวกท่ีเจ็บป่วยโดยขาดสาเหตุ กินจุแต่หิวบ่อยบางครั้งอาเจียนและอุจจาระไม่เป็นเวลา  
พวกน้ีมีสาเหตุจากจิตใจได้รับความกระทบกระเทือน    
 ดังที่  ทองเรียน  อมรัชกุล  (2525 : 38)ได้กล่าวถึงลักษณะของนิสิตในมหาวิทยาลัยโดย
จ าแนกเป็นชั้นปีซึ่งได้กล่าวถึงนิสิตชั้นปีที่ 1 ว่านิสิตพวกนี้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อหวัง         
1)  ความส าเร็จในเชิงวิชาการ  สนใจการศึกษาหาความรู้  ความคิดต่างๆ  2)  ต้องการเข้าใจตนเอง  
(self-understanding)  เข้าใจปัญหาของโลก  รวมทั้งแสวงหาเอกลักษณ์ของตน  3)  แสวงหาฐานะ
ส่วนตัว  4)  มีความเป็นมิตรผูกพันอยู่กับเพื่อนและชอบรวมอยู่ในกลุ่มและ  5) เป็นผู้มีมนุษยธรรม  
สุภาพเรียบร้อยให้ความคุ้มครองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ความรู้สึกทั่วไปของนิสิต   พวกน้ีในการเข้า
ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยคือมีความรู้สึกระคนกันระหว่างความกลัวและความต่ืนเต้น  พวกน้ีจะเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกประเภทในมหาวิทยาลัย 
 สรุปได้ว่า  ลักษณะของบุคคลที่ปรับตัวได้ดีจะสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่น  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ   
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2.  การปรับตัวของนิสตินักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
การท่ีนิสิต  นักศึกษา  เข้ามาใช้ชีวิตใหม่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้

สามารถเรียนและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนได้นั้นมิใช่เรื่องง่าย  แต่ทุคนจะต้องมี
แนวทางในการปฏิบัติตน  ซึ่ง วรรณี  ลิมอักษร (2544-2545 : 31) ได้กล่าวว่า การใช้ชีวิตเป็นนิสิต/
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสามารถจบการศึกษาตามความต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย  ไม่ใช่เรื่องสนุก  
หนทางของความส าเร็จ  การเรียน  การสอบ  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และวางแผนการใช้
จ่ายเงินให้เหมาะสมกับสถานภาพของตน  ทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่  แต่ต้องไม่ลืมการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย  สร้างวินัยให้ตนเอง  จูงใจตนเองได้แม้ล้มเหลวก็มีความ
เข้มแข็งพอที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่  การประสบความส าเร็จในการเรียนยังไม่ใช่ความส าเร็จในชีวิต  
เพิ่งออกจากจุดสตาร์ทเท่านั้นเอง  หนทางข้างหน้ายังอีกไกลมาก  อย่างไรก็ตาม ความสุข  ความ 
ส าเร็จ  จากใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยก็เป็นพื้นฐานไปสู่ความส าเร็จในชีวิตได้ระดับหนึ่ง
แล้ว 

ส าเนาว์ ขจรศิลป์(2537:84) กล่าวถึงปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทยว่า  ระบบการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษานั้นแตกต่างกับระบบการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา  อีกทั้งนักศึกษาขาดทักษะในการเรียนเช่น การจดค าบรรยายการ
ค้นคว้า  และการศึกษาด้วยตนเอง  ตลอดจนการแบ่งเวลาเพื่ อการศึกษาเล่าเรียนที่ถูกต้องจึงท าให้
นักศึกษาเกิดปัญหาในการปรับตัวนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีนิสัยการเรียนที่ไม่เหมาะสมจะมี
ปัญหามากในการปรับตัวในด้านการเรียน  นอกจากน้ีการท่ีนักศึกษาเปลี่ยนสภาพจากนักเรียน
มัธยมศึกษาเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาย่อมพบปัญหาในด้านต่างๆ มากมาย   ปัญหาของ
นักศึกษาแบ่งได้  7  ประเภท  คือ   
 1)  ปัญหาการเลือกสาขาวิชา  เนื่องจากการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา          
ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก  นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จึงยังไม่รู้จัก
ตนเองดีพอยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและตลาดแรงงานที่พอเพียงจึงท าให้ไม่สามารถเลือกสอบ
เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความสามารถความถนัดของตนเองเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนไป
แล้วกับพบว่าตนเองไม่ชอบหรือไม่มีความถนัดในการศึกษาในสาขาวิชานั้นจึงท าให้มีปัญหาใน
การศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาบางคนอาจมีความสามารถในการศึกษาวิชานั้นๆ  แต่ก็อาจไม่ชอบ
อาชีพในสาขาวิชานั้น  จึงท าให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน  ท าให้ผลการเรียน
ตกต่ า 



 23 

 2)  ปัญหาการปรับตัว  ปัญหาแรกที่นักศึกษาส่วนมากประสบคือ  ปัญหาการปรับตัว     
เข้ากับระบบงานของสถาบันอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อมใหม่ระบบงานที่มักจะก่อให้เกิดปัญหา
กับนักศึกษาคือ ระบบการลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ระบบการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ก็มักจะแตกต่างกับระบบการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  นักศึกษาเป็นจ านวนมากยังขาด
ทักษะในการเรียน  เช่น  การจดค าบรรยาย  การค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง  ตลอดจนการแบ่ง
เวลาเพื่อการศึกษาเล่าเรียนที่ถูกต้อง  นักศึกษาจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นอกจาก  
นั้นสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังมีระบบการประชุมเพื่อซ้อมเพลงเชียร์  และการต้อนรับน้องใหม่  
ที่นักศึกษารุ่นพี่ใช้การบังคับขู่เข็ญนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  เช่น  การขู่ตะคอก  การบังคับ ให้วิ่ง  เป็น
ต้น  สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหากับนักศึกษาใหม่ทั้งทางด้านสุขภาพ  ร่างกาย ปัญหาสุขภาพจิตและ
ปัญหาการศึกษาเล่าเรียนจึงท าให้นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวยิ่งขึ้น  
 3)  ปัญหาด้านที่พักอาศัย  สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีหอพักให้นักศึกษาบางสถาบัน
ที่มีหอพักให้นักศึกษาพักอาศัยก็มีหอพักจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา   
ท าให้นักศึกษาต้องอยู่กันอย่างเบียดเสียดยัดเยียดมาก  ปัญหาด้านที่พักอาศัยของนักศึกษาจึงมี
แทบทุกสถาบัน  โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีหอพักให้นักศึกษาน้อยมาก  นักศึกษา
ส่วนใหญ่จึงต้องพักอาศัยภายนอกสถาบันจึงท าให้ขาดบรรยากาศการใช้ชีวิตในสถาบันซึ่งเป็น
บรรยากาศที่ช่วยในด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาเป็นอย่างดียิ่งและการท่ีนักศึกษา
อาศัยภายนอกสถาบันก่อให้เกิดปัญหาด้านสวัสดิภาพของนักศึกษาและปัญหาอ่ืนๆ  อีกหลาย
ประการ  เช่นต้องเสียเวลาเดินทางมากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับ
สุขภาพที่เกิดจากมลภาวะ 
 4)  ปัญหาท่ีเกี่ยวกับครอบครัว  นักศึกษาเป็นจ านวนมากมีความวิตกกังวลใจกับปัญหา
ของครอบครัวทางบ้าน  ซึ่งมีหลายประการด้วยกันบางครอบครัวอาจมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  บาง
ครอบครัวอาจมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัว  โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่าง
นักศึกษากับบิดามารดา  บางครอบครัวมีปัญหาการเจ็บป่วยของบิดามารดาถึงขั้นเสียชีวิต  ก็ย่อม
เกิดปัญหากับนักศึกษา  ทั้งทางด้านความรู้สึกเสียใจและด้านการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ด้วย 
 5)  ปัญหาด้านสุขภาพโดยทั่วไปนักศึกษาซึ่งเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มีร่างกายแข็งแรงแต่
นักศึกษาเป็นจ านวนมากก็ยังมีความเจ็บป่วยนอกจากน้ันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องใช้ทั้ง
สติปัญญา  ความวิริยะอุตสาหะมาก  จึงท าให้นักศึกษาเกิดความเพลีย  เมื่อยล้า  บางครั้งก็มีความ
กดดัน  มีความเครียดมากเป็นเวลานาน  ก็อาจท าให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้ 
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 6)  ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  เช่น  กิจกรรมส่วนกลาง  กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  กีฬาและบ าเพ็ญประโยชน์  เป็นต้น  นักศึกษาที่เป็นกรรมการชมรมนักศึกษา
จะต้องท ามากขึ้น  จนท าให้มีปัญหาทางด้านการเรียน  ถึงแม้ว่ากิจกรรมบางประเภทได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ซึ่งเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อการเรียนก็ตาม  แต่กิจกรรมอีกหลายประเภทก็ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์
ดังกล่าวไว้จึงท าให้นักศึกษาที่ท ากิจกรรมนักศึกษาหลายคนมีปัญหาทางด้านการเรียน  
 7)   ปัญหาด้านการเรียน  ปัญหาด้านการเรียนอาจเกิดขึ้นจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือ
หลายปัญหา  ซึ่งย่อมท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียนต่อนักศึกษา   คือท าให้ผลการเรียนของ
นักศึกษาต่ าลงได้  ถ้านักศึกษามีปัญหาให้ปัญหาหนึ่งอยู่ในระดับมาก   หรือปัญหาหลายปัญหาใน
ขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบท าให้นักศึกษามีปัญหาด้านการเรียนมาก  

นอกจากน้ี  ปัญหาการปรับตัวของบุคคลในแง่ของการปรับตัวต่อสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  มี 5 ประการ คือ (พระมหามนตรี  สามารถไทย. 2548 :19 ; อ้างอิงจาก  
Williamson.  1950) 
 1. ปัญหาทางบุคลิกภาพ  ซึ่งรวมถึงปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน  ปัญหา
ครอบครัว  ตลอดจนปัญหาการปรับตัวทางสังคม  
 2. ปัญหาทางการศึกษา รวมถึงปัญหาการเลือกวิชาเรียน  นิสัยทางการเรียน  ปัญหา     
การอ่าน  ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแรงจูงใจในการเรียนต่ า  
 3. ปัญหาทางอาชีพ รวมถึงความลังเลใจในการเลือกอาชีพ  เลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมกับ
ตนเอง  มีความขัดแย้งระหว่างความสนใจกับความสามารถในอาชีพนั้น  
 4. ปัญหาทางเศรษฐกิจ  รวมถึงการขาดแคลนทุนทรัพย์  ต้องหาทุนเรียนเอง  
 5. ปัญหาทางสุขภาพ  เช่นปัญหาการปรับตัวต่อสุขภาพและร่างกาย    

จากการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า โดยทั่วไป
สามารถแบ่งเป็น  5  ด้าน  ได้ดังนี้ 

2.1  การปรับตัวด้านการเรียน 
นิสิต  นักศึกษา  ต่างก็มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในด้านการเรียน และสิ่ งที่

ต้องการก็มิใช่จะได้มาง่ายๆ  ต้องอาศัยความเพียร พยายาม และต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย  
วิธีการที่นักศึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและการกระท าตนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมในการศึกษาคือ  (ดวงแข  วิทยาสุนทรวงศ์.  2541 : 6)   

1.  การปรับตัวด้านการเรียนในห้องเรียน  ได้แก่  ความต้ังใจ  มีสมาธิในการเรียน  การฟัง
และสรุปใจความส าคัญ  การซักถามบทเรียนในเรื่องที่เรียนไม่เข้าใจ  การตอบค าถามของผู้สอน   
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ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน  ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น  และความมั่นใจในการแสดงออก
หน้าชั้นเรียน 

2.  การปรับตัวด้านการเรียนนอกห้องเรียน  ได้แก่  การวางแผนในการเรียน  การรู้จัก     
แบ่งเวลาในการเรียน  การอ่านและสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน  การจดบันทึกย่อขณะ
ทบทวนบทเรียน  ความต้ังใจท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตามก าหนดและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

ส าหรับในสถาบันอุดมศึกษานั้น  นอกไปจากลักษณะความสนใจและความเชื่อที่มีต่อชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษาจะแตกต่างกันออกไปแล้ว  นิสิตนักศึกษายังมีแบบของการเรียนแตกต่างกัน
ออกไป  ซึ่งผลของการศึกษาอย่างหยาบๆ  ของลินเกรน  (พรชุลี  อาชวอ ารุง. 2525 ; อ้างอิงจาก  
Lindgren. 1969)พบว่านักศึกษาอเมริกามีปัญหาในด้าน (1)นิสัยการเรียนที่ดี  (2) ความสนใจ    
(3) สติปัญญา (4) อิทธิพลจากครอบครัวเป็นใหญ่  ในขณะที่นักศึกษาไทยโดยเฉพาะนิสิต  ชั้นปีที่ 1  
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาทั้งในความสนใจ  ความรับผิดชอบและการใช้เวลา  
ส่วนปัญหาที่รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
เทคนิคการสอน  และการให้เวลากับผู้เรียน  ในขณะเดียวกันเนื้อหาที่เรียนและอุปกรณ์ต า ราก็เป็น
ปัญหามากเช่นเดียวกัน  ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาด้านการเรียน  ดังนี้    

พระมหามนตรี  สามารถไทย  (2548 :129) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับตัวของพระนิสิต
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในส่วนกลาง  พบว่า ด้านการเรียน  
พระนิสิตมีการปรับตัวมาก  ส่วน ราตรี  พงษ์สุวรรณ  (2540 :105) ได้ศึกษาเรื่อง  การศึกษาปัญหา
การปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษา  ชั้นปริญญาตรีปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พบว่า  
ปัญหาของการปรับตัวด้านการเรียนในแต่ละด้านนักศึกษามีปัญหาการปรับตัวใน  ด้านสภาพ  
แวดล้อมเป็นอันดับ 1  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นอันดับ 2 ด้านส่วนตัวนักศึกษาเป็นอันดับ 3 
และด้านอาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับ4 ส าหรับ สุภาพร  นนธิ (2547 : 61) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
ปัญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  พบว่า  ด้านการเรียนการสอน  
มีปัญหาการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับน้อยในส่วนของณัฐพล  แนวจ าปา (2540 : 59)   
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า ด้านการเรียนการปรับตัว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน    

สรุปได้ว่า  การปรับตัวด้านการเรียน  มีความส าคัญต่อการเรียนมากเพราะอาจ
เนื่องมาจากระบบการเรียนการสอนท่ีนิสิตต้องมีการปรับตัวจากการสอนแบบระดับมัธยมมาเป็น
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ระดับอุดมศึกษา  หากนิสิตสามารถปรับตัวด้านการเรียนได้ดี  ย่อมประสบความส าเร็จในด้าน     
การเรียนที่ดี 

2.2  การปรับตัวด้านผู้สอน   
การท่ีนิสิตจะประสบความส าเร็จในการเรียนได้น้ันบางส่วนอาจมีผลมาจากอาจารย์ผู้สอน

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์นั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญและจะต้องท าความเข้าใจ  สามารถ
สื่อสารกันได้ดี  เป็นที่น่าเคารพนับถือและวางตัวเป็นกลาง  มีคุณธรรมประจ าใจ  ความสัมพันธ์   
อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิตนักศึกษา  จัดเป็นพื้นฐานส าคัญของการศึกษาที่จะเอ้ืออ านวยต่อ   
การถ่ายทอดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดีขึ้นได้  ซึ่งถ้าหากความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาไม่ดีเท่าที่ควรก็ย่อมส่งผลต่อการเรียนท าให้มีประสิทธิภาพ
น้อยลงเช่นกัน  การจัดการเรียนการสอน  ผู้สอนควรมีแนวคิดและยึดหลักการดังต่อไปนี้    
(ศุภวัฒน์  เอมโอช.  2539 : 52) 

1.  ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน  นั่นคือ  จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยการกระท าและได้รับประสบการณ์ตรงมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด  รู้จักท า
และรู้จักแก้ปัญหา  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิสัยติดตัวผู้เรียนไป  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้และท าให้การเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น 

2.  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ทั้งทางด้านพันธุกรรม วัย
ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งล้วนแต่เป็นตัวแปรในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ผู้สอนจะเกณฑ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่ากันทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้  ต้องค้นหาเทคนิค
วิธีการในการจัดกิจกรรม  ประสบการณ์  สื่อการสอน  ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

3.  ส่งเสริมความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียนให้ครบท้ัง  4  ด้าน  คือ  ด้านสติปัญญา     
ด้านอารมณ์  และด้านร่างกาย  มิฉะนั้นแล้วผู้เรียนจะพัฒนาไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

4.  ควรเริ่มจากการเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว  จากบทเรียนที่ง่ายไปยากหรือ     
เริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  ท าให้เกิด
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

5.  ควรเริ่มจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์  จะท าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อสรุปหรือค้นหา
ความจริงได้รวมทั้งเกิดความคิดรวบยอดได้ดีด้วย  เช่น  การสอนวิชาคณิตศาสตร์  การสอน      
วิชาวิทยาศาสตร์  ฯลฯ 

6.  ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม  ให้ผู้เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย        
ฝึกความรับผิดชอบ  ความเป็นผู้น าและผู้ตาม  อันประกอบด้วยคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และ
ปัญญาธรรม  ซึ่งผู้เรียนจะได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป  
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7.  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแสดงความคิดเห็น  ผู้สอนควรจะใจกว้าง
ยอมรับฟังค าถามและความคิดเห็นของผู้เรียน  ไม่ควรแสดงท่าทางเบื่อหน่าย  หรือตัดบทส่ง เสริม
กิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น  งานศิลปะ  ภาษา  ดนตรี  นาฏศิลป์  และการทดลองด้านวิทยาศาสตร์  
เป็นต้น  ความเจริญด้านต่าง ๆ  มักเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์  จึงควรมีกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม 

8.  สร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้  ทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน  
เช่น  การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  ห้องเรียน  ให้สะอาด  สวยงาม  และรื่นรม  ผู้สอนควร
จะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  มีอารมณ์ดี  เป็นกันเองกับผู้เรียน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน  
เป็นต้น   

ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาด้านผู้สอน  ดังนี้   
กันต์กนิษฐ์  เกษมพงษ์ทองดี  (2546 : 71)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ        

การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนนทบุรี  พบว่า   
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักศึกษา  แสดง
ให้เห็นว่านักศึกษาที่มาศึกษาต่อด้านการพยาบาลที่มีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ต้องท า
ต่อมนุษย์  นักศึกษาย่อมต้องมีความกลัว  ถ้าสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เป็นไป
ในทางที่ดี  นักศึกษารู้สึกว่าได้รับการยอมรับ   นักศึกษามีความกล้าที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยมาก
ขึ้น  ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีการปรับตัวได้ดีขึ้น  ส่วน  พระมหามนตรี  สามารถไทย (2548 : 130) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การปรับตัวของพระนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์  
ราชวิทยาลัยในส่วนกลาง  ด้านผู้สอน  พบว่า พระนิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก ส่วน  
ฐิระ ทองเหลือ  (2549)  กล่าวถึงปัญหาด้านการเรียน  พบว่านักศึกษาใหม่ต้องกังวลกับเรื่องของ
การเรียนมาก   ทั้งเรื่องวิธีการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  นักศึกษาบางคนจด Lecture  ไม่เป็น  
บางคนไม่คุ้นเคยกับการฟังบรรยายแล้วต้องสรุปประเด็น  ไม่คุ้นเคยกับการสอนในมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาบางคนกังวลกับการสอบ  วิธีการสอบที่เปลี่ยน  และนักศึกษาบางคนอาจจะติดรูปแบบ
การเรียนที่มีอาจารย์คอยบอกจด  และจะดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  แต่การเรียนในมหาวิทยาลัย  
จะต้องพึ่งตนเองมากขึ้นและมีการแข่งขันกันมากข้ึน  รวมทั้งนักศึกษาบางคนก็กังวลกับผล          
การเรียนที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบรีไทน์  ความกังวลในเรื่องวิธีการเรียนการสอน    
ที่แตกต่างจากเดิมมากขึ้น  รวมทั้งปัญหาความยากของเนื้อหาวิชาย่อมเพิ่มขึ้นตามล าดับ   

  สรุปได้ว่า  ในด้านการเรียนการสอน  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิต    
จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  ซึ่งผู้สอนจะต้องมีวิธีการสอนที่เป็น
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กันเอง  เข้าใจและยอมรับนิสิตที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล  นอกจากน้ีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนก็จะท าให้นิสิตเข้าใจได้ง่ายมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  และ
จะส่งผลให้นิสิตรู้คุณค่าในตัวเอง  สามารถพัฒนาและช่วยเหลือตนเองได้  

2.3  การปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อน   
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่  ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง  และต้องท าความรู้จักกับเพื่อน

ใหม่ๆ  ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวเช่นกัน กรอนลันต์ (Gronlund. 1959 :176)  ได้ศึกษาปัญหาการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย  พบว่า  นักศึกษาที่มีปัญหาด้านความ
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนมักจะมีปัญหาด้านการเรียน  ซึ่งความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนอาจจะท าให้
การเรียนไม่ประสบความส าเร็จ  ท าให้เกิดความเครียดทางอารมณ์และไม่มีความสุข    

ซึ่ง ฐิระ  ทองเหลือ(2549)  ได้กล่าวถึงปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับเพื่อน  ว่า  การปรับตัว
เข้ากับเพื่อนใหม่ถือเป็นเรื่องยากยิ่งส าหรับนักศึกษาใหม่  เพราะต่างคนก็มาจากต่างถิ่นต่างที่    
การอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไปท าให้ปัญหาการปรับตัวเข้ ากับเพื่อน  จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่
นักศึกษาใหม่ต้องพบต้องเจอ  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่ง  ฟีลด์แมน และนิวคอมบ์ (อดิศร พงษ์ศรี.  
2546 : 22 ; Feldman and Newcomb. 1973 : 78)  ได้สรุปความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อ
นิสิตไว้ว่า  เพื่อสามารถให้ก าลังใจในเรื่องทั่วไป  ซึ่งไม่สามารถหาได้จากอาจารย์และชั้นเรียน  
เพื่อนร่วมกลุ่มสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนในด้านก าหนดวัตถุประสงค์  ในการเรียนและวิชาการได้  
กลุ่มเพื่อนสามารถช่วยท าให้นิสิตมีความมั่นใจและพอใจในตนเองยิ่งขึ้นและเพื่อนยังช่วยท าหน้าที่
ในการเข้าสังคมแก่นิสิตและช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว  ซึ่งจะส่งผลในการช่วยเหลือกัน
ในระหว่างการท างานได้ในลักษณะของการปรับตัวด้านสังคมนี้  ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว
ของนิสิตนักศึกษาด้านกลุ่มเพื่อน  ดังนี้   

ดวงแข  วิทยาสุนทรวงศ์  (2541)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ผลของกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการ
ปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จังหวัด
ตรัง  พบว่า  นักศึกษาพยาบาลมีการปรับตัวด้านการเรียนดีขึ้นหลังการเข้ากลุ่มสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาการ
ปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง  
จังหวัดตรัง  ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ส่วน  อดิศร  พงษ์ศรี  (2546  :  62) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การใช้ชีวิต
ภายในมหาวิทยาลัย  ของนิสิตปริญญาตรี  คณะพละศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พบว่า  ความสัมพันธภาพทางด้านสังคมของนิสิต  มีความสัมพันธภาพทางสังคมที่เหมาะสม  เช่น  
นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มได้  อยู่ในสังคมกับเพื่อนๆ  และรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดี  มีการให้
ค าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม   นอกจากนี ้ สมชาย  ธัญธนกุล (2526 : 98)  
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ได้ศึกษาการคบเพื่อนของนักศึกษา  ซึ่งก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย การคบเพื่อนที่ดีท าให้มีการ
ปรับตัวได้ดีในสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้  แต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดี  เช่น
มีความประพฤติไม่ดีอาจท าให้เสียการเรียน  จ่ายฟุ่มเฟือย  ดังนั้นการคบเพื่อนไม่ดีจะท าให้เกิด
ปัญหาตามมาได้ 
    สรุปได้ว่า  การปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี  มีความสัมพันธภาพใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม  จะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งความเครียด  หรือความวิตกกังวลของนิสิต
นักศึกษาด้านกลุ่มเพื่อนได้  จะท าให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม  และส่งผลดีในด้านการเรียนการท า
กิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันได้ 

2.4  การปรับตัวด้านสภาพแวดล้อม   
การท่ีนิสิต นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น นิสิต นักศึกษาต้อง  มีวิธีการ

ที่จะปรับตนเองให้เข้ากับสภาพการณ์ของสถานศึกษาเพื่อสามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่ตนจะต้อง
เผชิญ ดังที่ โกวิท พนมชัยสว่าง (2539) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อม ดังนี้  
สภาพแวดล้อมนับว่ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอันมาก  สิ่งมีชีวิตจะพยายามปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนี้จะปรับตัวให้พอดีกับสภาพ  
แวดล้อมในขณะนั้นเท่านั้น  ดังนั้นลักษณะต่างๆ  ของสิ่งมีชีวิตจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  ถ้าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป  สิ่งมีชีวิตก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย   

สภาพแวดล้อมรอบๆ  สิ่งมีชีวิตนั้นมีมากมายหลายอย่าง  แต่ละอย่างก็จะมีการ 
เปลี่ยน แปลงกันไปต่างๆ  นานา  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่ส าคัญ  2  แบบ  คือ   

1)  สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสลับ  ซึ่งแบบนี้จะกลับไปกลับมาอยู่
ตลอดเวลา  กล่าวคือ  เมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมอีก 

2)  สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบตรง  คือ  ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่าง
ช้าๆ  และเมื่อเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยไม่ได้ย้อนกลับมาสู่สภาพเดิมและต้องใช้เวลานาน
หลายชั่วอายุของสิ่งมีชีวิตสืบต่อกันไป  ดังนั้นจึงเหมือนกับว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมแบบตรงนี้จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้   

อิทธิพลที่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียนนอกเหนือจากเพื่อน  บ้าน  ผู้สอน  สิ่งที่ส่งผลต่อ
สภาพจิตใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักปรับตัวคือสภาพแวดล้อมรอบตัว  ได้มีผู้ศึกษา
เกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้ จุมจินต์  สลัดทุกข์ (2543 : 67) 
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ได้ท าการศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า  สิ่งแวดล้อมที่สามารถพยากรณ์  
การปรับตัวด้านสังคม  โดยเรียงล าดับจากตัวแปรที่ส่งผลมากท่ีสุดไปหาที่ส่งผลน้อยท่ีสุด  ได้แก่   
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม  บรรยากาศด้านการสอนของอาจารย์  การอบรมเลี้ยงดูแบบ            
รักสนับสนุน  สัมพันธภาพกับเพื่อนและรุ่นพี่  ภูมิล าเนาและการเข้าร่วมกิจกรรม  ส่วน สุภาพร นนธิ 
(2547 : 62) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
พบว่าด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน  นักศึกษามีปัญหาการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย   
 นอกจากน้ี  สุรพงษ์  ชูเดช  และ  วิภาวี  เอื่ยมวรเมธ (2545 : 215 ) ได้กล่าวถึงตัวแปรใน
การท านายสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
พบว่า ตัวแปรที่ส าคัญในการท านายสุขภาพจิตได้แก่  ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง  ด้านอารมณ์  
ความรู้สึก  และพฤติกรรม  การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม  สภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลั ยด้าน
สัมพันธภาพกับเพื่อนและรุ่นพี่  สภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานที่  ความรู้สึก   
นึกคิดเกี่ยวกับตนเองด้านความสามารถทางการศึกษาและสภาพบรรยากาศในครอบครัวด้าน   
สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว  และตัวแปรที่ส าคัญในการท านายการปรับตัวได้แก่  สภาพ
บรรยากาศในครอบครัว  ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง  สภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยด้าน
สัมพันธภาพกับเพื่อนและรุ่นพี่  สภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยด้านอาคารสถานที่   ส าหรับ  
อมรรัตน์  หอมชื่น  (2548  :  61)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนบริหารธุรกิจและพณิชยการ  เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  นักศึกษาที่อยู่ลักษณะทางกายภาพที่ดีจะสามารถปรับตัวได้ดี  ทั้งนี้
เพราะการที่ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา  โต๊ะ  เก้าอ้ีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
ท าใหน้ักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียน 
 สรุปได้ว่า  สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการปรับตัวของนิสิตเพราะจะส่งผลต่อ         
การเรียนและเป็นแรงจูงใจในการที่อยากเข้ามาในสถานศึกษา  นอกจากน้ี ยังส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตอีกด้วย 

2.5  การปรับตัวด้านกิจกรรม 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมของนิสิต  

นักศึกษา  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อความเหมาะสม
กับนิสิต  นักศึกษา  ซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมก็มีส่วนท าให้นิสิต  นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจน
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ดังที่  ฐิระ  ทองเหลือ  (2549)  กล่าวว่า  ช่วงการเปิดเรียนใหม่เป็นช่วงที่
นักศึกษาใหม่  ต้องเผชิญกับการปรับตัว  (Adjustment)  อย่างรอบด้านทั้งที่อยู่อาศัย  การเรียน  
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การปรับตัวเข้ากับเพื่อน  การปรับตัวเข้ากับกิจกรรมใหม่  รวมทั้งการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ    
จึงท าให้เป็นช่วงที่นักศึกษาต้องอยู่ในภาวะความกดดัน  และก่อให้เกิดความเครียด  อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  หากการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม  เช่น  กิจกรรมที่มีการบังคับจิตใจ 
บังคับขู่เข็ญการท ากิจกรรมที่ล่อแหลมต่อการท าร้ายร่างกายและจิตใจ  ก็อาจส่งผลให้นั กศึกษา
ใหม่  อยู่ในภาวะที่กดดันและเครียดได้  และที่ส าคัญก็จะส่งผลต่อการเรียน  การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยท าให้นักศึกษาบางรายถึงกับลาออก  ด้วยปัญหาที่กล่าวมาแล้ว  ซึ่งปัญหาด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นประการหนึ่งที่ส่งผลให้นักศึกษาวิตกกังวล  นักศึกษาบางรายไม่ค่อย
คุ้นเคยกับการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย  เช่น  การประชุมเชียร์  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมอื่นๆ เช่น  
ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จะมีประเพณีนิยมที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อ
การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และเราจะพบเสมอว่า
นักศึกษาบางรายไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น  นักศึกษาบางรายไม่ชอบท ากิจกรรมหรือ
แม้กระทั่งบางรายกลัวที่จะท ากิจกรรม 

ส าเนาว ์ ขจรศิลป์ และบุญเรียง ขจรศิลป์ (2531 :13) ได้กล่าวถึงกิจกรรมนิสิตมี
ความส าคัญและจ าเป็นมาก  โดยได้สรุปความส าคัญของกิจกรรมนิสิต  ดังนี้ 
 1.  ความส าคัญต่อนิสิต 
 นิสิตโดยทั่วไปเป็นหนุ่มสาวที่มีพละก าลังทั้งร่างกายและความคิด  มีความอยากรู้       
อยากเห็น  และเป็นท่ีมีความหวังดีต่อสังคมด้วยใจอันบริสุทธิ์  กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรม
นอกหลักสูตรจะช่วยตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี  กิจกรรมนิสิตจังมี
ความส าคัญต่อนิสิต  ดังต่อไปนี้ 
  1.1  ช่วยพัฒนานิสิตในด้าน  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  และจิตใจ  
  1.2  ช่วยให้นิสิตใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
  1.3  ช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสใช้พลังทางด้านร่างกาย  และความคิด  กระท าการใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อสถาบันการศึกษาและต่อประเทศชาติ  
 2.  ความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 กิจกรรมนิสิตเป็นกระบวนการอันส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญา  สังคม  อารมณ์ร่างกายและจิตใจ  การท างานร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนิสิตในกระบวนการกิจกรรมนิสิต  ท าให้นิสิตเกิดความอบอุ่นและมีความเข้าใจ
อาจารย์และสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น  นอกจากน้ันกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านบ าเพ็ญ
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ประโยชน์  และด้านกีฬา  มีส่วนส าคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษา
อีกด้วย 
 3.  ความส าคัญต่อประเทศ 
 ในแต่ละปีนิสิตประมาณ  20,000  คน  ได้ออกไปพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดารยากไร้      
ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง  เช่น  โรงเรียน  สะพาน  ห้องสมุด ฝายน้ าล้น  ถังเก็บน้ าฝน  ห้องสุขา  
เป็นต้น  นอกจากน้ี  นิสิตยังช่วยให้ประชาชนในชนบทเข้าใจการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
แผนใหม่  การสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อช่วยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนิสิตมีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุง  พัฒนา  และเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ  
กิจกรรมด้านกีฬา  ช่วยท าให้นิสิตซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  มีร่างกายแข็งแรงซึ่งจะเป็นก าลังที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ  การแข่งขันกีฬานิสิตระหว่างประเทศยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียติ
คุณของประเทศทางหนึ่ง  กิจกรรมนิสิตจึงนับว่ามีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอันมาก  
   กันต์กนิษฐ์  เกษมพงษ์ทองดี  (2546  : 71)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนนทบุรี  พบว่า  การเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักศึกษา  แสดงว่า  นักศึกษามี
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  จะปรับตัวได้ดี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  เพราะกิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้  ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและพัฒนานักศึกษาให้มีบุ คลิกภาพที่
เหมาะสม 

สรุปได้ว่า  กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  แต่นิสิตบางส่วน
มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการปรับตัวด้านกิจกรรม มีผลกระทบต่อ  
การเรียนเนื่องจากนิสิต  นักศึกษาบางส่วนแบ่งเวลาไม่เหมาะสม  แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะ
มีการปรับตัวได้ดีกว่า   
 
3.  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา 
 3.1  เพศกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา 

นิสิตนักศึกษาเป็นวัยที่มีความรู้สึกนึกคิด  มีอุดมคติ  ซึ่งการปรับตัวด้านจิตใจของนิสิตชาย
และนิสิตหญิงแตกต่างกัน  เมื่อสังเกตพฤติกรรมแล้วการท่ีมีเพศแตกต่างกันบางกิจกรรมอาจท าได้



 33 

ไม่เท่ากัน  ยกตัวอย่างเช่น  บางทีงานที่ใช้ก าลังเพศชายอาจท าได้ดีกว่าเพศหญิง  เป็นต้น   ดังได้มี
นักวิชาการที่ศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

แมนคัส  และวูดเวอร์ด  ศึกษาเรื่องธรรมชาติของจิตใจและภาวะทางอารมณ์ของเด็ก 
จ านวน  805 คน  โดยใช้ California  Mental  Health  Analysis (ชาติชาย หมั่นสมัคร. 2542: 26 ; 
อ้างอิงจาก Oberteuffer.1954 : 292 ; citing Mangus and Woodword.1949) พบว่าเพศชายมี
ความแตกต่างจากเพศหญิงในด้านความคงที่ของอารมณ์ ส่วน แคพแพลน (ชาติชาย หมั่นสมัคร.
2542 : 26 ; อ้างอิงจาก Kaplan.1949 :293) ได้กล่าวว่า เพศหญิงมีปัญหาความคับข้องใจและการ
ปรับตัวมากกว่าเพศชาย  เนื่องจากเพศหญิงได้รับการปกป้องมาก  มีอิสระน้อยมาก  ต้องการท า
ตามความต้องการของพ่อแม่อย่างใกล้ชิด  และนอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งอยู่ภายในมาก ขี้อาย 
จะเก็บความวิตกกังวลและความก้าวร้าวไว้  จึงท าให้เกิดความ    คับข้องใจได้  ส่วนเพศชายนั้นมี
อิสระในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  หรือการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าและแสดงความ
ก้าวร้าวออกได้มาก  ได้รับค าสอน  ค าแนะน า  และการจู้จี้จากผู้ใหญ่น้อยกว่า  ดังจะเห็นได้ว่ามี
ข้อมูลของคนไข้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวช  มีเพศหญิงเข้ารับการรักษามากกว่ าเพศชาย  ทั้งนี้
เพราะปัญหาต่างๆ  ของเพศหญิงที่ถูกเก็บกดไว้จะเพิ่มความกังวลขึ้น จนแสดงออกมาในด้านการ
ปรับตัวไม่ได้  ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาด้านเพศกับการปรับตัว  ดังนี้ 

ราตรี  พงษ์สุวรรณ  (2540 : 110) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน
ของนักศึกษา  ชั้นปริญญาตรีปีที่  1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พบว่า  นักศึกษาชายและหญิงมี
ปัญหาการปรับตัวโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งแตกต่างกับ  
ชาติชาย  หมั่นสมัคร  (2542 :128)  ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การปรับตัวของนักศึกษาโครงการ     
สบทบพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พบว่า   
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการปรับตัวไม่แตกต่างกัน   

สรุปได้ว่า  เพศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิต นักศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบางกิจกรรมอาจท าได้ไม่เท่ากัน  มีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน   
ซึ่งลักษณะของเพศชายจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเพศหญิง  จึงท าให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อ
เป็นพื้นฐานที่ส่งผลถึงด้านการเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  และให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้   

3.2  ภูมิล าเนากับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา 
นิสิตท่ีเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   นิสิตนักศึกษาบางคนอาจมีภูมิล าเนาห่างไกล

นิสิตนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหอพักส าหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวก          
หรือมีภูมิล าเนาไม่สะดวก  การอยู่ร่วมกันจึงเป็นการฝึกทักษะสังคมได้เป็นอย่างดี  ดังที่  
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วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530)  กล่าวว่า  ในการอยู่ร่วมกันยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้
ท ากิจกรรม  เรียนรู้ชีวิต  รู้จักการเข้าสังคม  มีความปลอดภัยและประหยัด ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาด้านภูมิล าเนากับการปรับตัว  ดังนี้  

นิภาพร  อารีย์  (2548 : 68)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การปรับตัวและแรงจูงใจในการท างาน
ของพยาบาลจบใหม่  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พบว่า  พยาบาลจบใหม่ที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีการ
ปรับตัวไม่แตกต่างกันนั้น  อาจเนื่องมาจากพยาบาลจบใหม่เป็นพยาบาลที่จบจากสถาบัน  
การศึกษาเดียวกัน  ได้รับการฝึกฝนและหล่อหลอมเป็นพยาบาลวิชาชีพ  และฝึกปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเดียวกัน  ท าให้เกิดความคุ้นเคย   ส่วน ธาราวดี อธิมาตรานนท์ (2548 : 91) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ
นักศึกษาพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า   
นักศึกษาพยาบาลที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมีความอดทนต่อความยากล าบากได้ดีกว่านักศึกษา
ที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร  ประชาชนในสังคมชนบทนั้นจะรู้จักสนิทสนมกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอ  มักจัดกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน  เช่น  งานท าบุญ  งานประเพณีท้องถิ่น
ต่างๆ  ฉะนั้น  นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัดจึงมีพื้นฐานการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
จึงมีการปรับตัวได้ดี  ส่วนนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวในการเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ไม่ดี  ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในทุกๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  การศึกษา เทคโนโลยีต่างๆ  
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเติบโตท่ามกลางความเจริญ  การพัฒนาในทุกๆ  
ด้านที่มากกว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากต่างจังหวัด  จึงท าให้นักศึกษาเผชิญกับการได้รับความ
สะดวกทุกด้าน  ในท านองเดียวกัน  ภาวิณี  สุธีพิเชฐภัณฑ์  (2545 : 141)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
การปรับตัวต่อการปฏิบัติงานพยาบาลเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบคุณภาพในโรงพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  นักศึกษาพยาบาลที่มี
ภูมิล าเนาต่างจังหวัดมีการปรับตัวดีกว่านักศึกษาพยาบาลที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีเพียงด้านการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่นักศึกษา
พยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีการปรับตัวแตกต่างกันอาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาพยาบาลที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดมีความอดทนต่อความยากล าบากดีกว่านักศึกษา
พยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วน  ส ารวย ประโพธิ์ศรี  (2544 : 103)  ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้าน  
การเรียนในระบบไตรภาคของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  
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พบว่า  ภูมิล าเนา  ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านการเรียนในระบบไตรภาคของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กล่าวคือ  นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันบางคนอาจปรับตัวด้าน
การเรียนในระบบไตรภาคได้ดี  ขณะเดียวกันอาจมีนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกัน  บางคนอาจ
ปรับตัวด้านการเรียนในระบบไตรภาคไม่ดี  ซึ่งนักศึกษาที่ภูมิล าเนาต่างกันบางคนสามารถปรับตัว
ด้านการเรียนในระบบไตรภาคได้ดีเพราะ  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยและให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทั้งด้านความเป็นอยู่ในหอพัก  การเข้าสังคมกลุ่มเพื่อน  
ตลอดจนในด้านการเรียน  เช่นนักศึกษาจับกลุ่มทบทวนรายวิชากับเพื่อนๆ  หรือท าการบ้าน  ส่วน 
นักศึกษาที่ภูมิล าเนาต่างกันบางคนไม่สามารถปรับตัวด้านการเรียนในระบบไตรภาคได้ดีเพราะ 
นักศึกษาบางคนมีพฤติกรรมชอบเก็บตัว  ไม่อยากคบค้าสมาคมกับคนอ่ืน  ท าให้นักศึกษาอาจมี
เพื่อนสนิทน้อย  หรืออาจไม่มีเลย  ท่ีจะคอยให้ก าลังใจและค าปรึกษา  เมื่อนักศึกษาเกิดความ     
คับข้องใจตลอดจนอาจท าให้นักศึกษาพลาดโอกาสบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  เ ช่น   
ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  ขาดการทบทวนรายวิชากับเพื่อนๆ  และอาจไม่เป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มเพื่อน  ซึ่งอาจท าให้นักศึกษามีความล าบากในการปรับตัวกับสังคมกลุ่มเพื่อนและ
การปรับตัวด้านการเรียนในระบบไตรภาคได้ไม่ดี   

สรุปได้ว่า  นิสิตท่ีเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งบางส่วนมาจากสังคมชนบทหรือ 
บางคนมาจากสังคมเมืองที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน  ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวทั้งนี้อาจเนื่องมา  
จากสังคมชนบทมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่สังคมเมืองเป็นสังคมที่มีแต่ความเจริญทั้งด้าน
เทคโนโลยีและความทันสมัย  เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกัน ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือกัน ทั้งนี้
ยังอาจส่งผลต่อการเรียนในเรื่องของการท ากิจกรรมร่วมกันเพราะทุกคนต้องเข้ามาอยู่ในหอพักที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดให้  ดังนั้นภูมิล าเนาจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการปรับตัว  

 3.3  ความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัว 
การท่ีนิสิตนักศึกษาเริ่มตระหนักในเรื่องการประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ เช่น  

การท างาน  การศึกษา  และการด ารงชีวิต  จะต้องอาศัยองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์  
เพราะจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้เรื่องอารมณ์  เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้       
ซึ่งกอ่ให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตและผู้อื่น  มีผลต่อการด ารงชีวิตในสังคมของนิสิตเอง  สามารถหย่ังรู้
ถึงความรู้สึกของผู้อื่น  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม  สามารถให้ก าลังใจตนเองในการที่จะเผชิญข้อขัดแย้งต่างๆ  ได้อย่างไม่คับข้องใจ  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึ่งการท่ีมีต้องมีการปรับตัวด้านความฉลาดทาง
อารมณ์นั้นนับว่ามีความส าคัญที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมและประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ 
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ได้ดี  ดังที่  เทอดศักด์ิ  เดชคง  (2542). กล่าวว่า  ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Quotient  :  
EQ)  เป็นตัวแปรที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากต่อการก้าวเดินในวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม
ของนิสิตนักศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลที่เน้นในเรื่อง
ความรู้สึก  การมีปฏิสัมพันธ์  และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามเป้าหมายส าคัญ  คือ  เป็นคนดี  มีความสุข  และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า   

ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษากับความฉลาดทางอารมณ์  ดังนี้      
ธาราวดี  อธิมาตรานนท์ (2548 : 91)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการ
เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี  ซึ่งประกอบด้วย  ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง  ความสามารถในการรู้จั กเห็นใจผู้อื่น  และ
ความสามารถในการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวใน    
การเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล  ส่วน  ศุภลักษณ์  เงินบ ารุง (2546 : 78)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่า การควบคุมตนเองมีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษา
พยาบาล  อาจเนื่องจากการที่บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่    พึงประสงค์
ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์  บังคับตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมตามการ
ยอมรับของสังคม  ซึ่งถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี  

สรุปได้ว่า  ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถของบุคคลที่มีความรู้สึก  ความคิด    
ซึ่งนับเป็นความสามารถที่รู้จักแยกแยะอารมณ์  เช่น  รัก  โกรธ  เศร้า  เสียใจ  และมีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ให้เข้ากับสังคมได้ดี  ย่อมส่งผลถึงความส าเร็จในชีวิตที่ดีและมีความสุข  
ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

3.4  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับการปรับตัว 
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญาและความคิดของนิสิต

นักศึกษา  โดยผ่านการอบรมดูแลและสั่งสอนของบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  ซึ่งการอบรมเลี้ยงดู
นับเป็นสิ่งส าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาคน  ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดอย่างมี
เหตุผล  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจึงมีส่วนช่วยในการปรับตัวของนิสิตที่จะสามารถอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้  ซึ่ง วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ  (2545 : 23)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยหรือแบบมีเหตุผลว่า   เป็นสิ่งส าคัญต่อพัฒนาการของนิสิต
นักศึกษามาก  การท่ีนิสิตนักศึกษาจะเติบโตขึ้นมามีบุคลิกภาพ  ลักษณะอย่างใดนั้น  นอกจาก 
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จะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแล้ว  การอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญมาก  ถ้านิสิตนักศึกษา
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างถูกต้องเหมาะสม  จะส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพที่ดี  มีการปรับตัวต่อ
ปัญหาต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  จะท าให้มีพัฒนาการที่ดี  มีบุคลิกภาพเหมาะสม  อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  ในทางตรงกันข้างถ้าถูกเลี้ยงดูไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมจะท าให้มีพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการปรับตัวและส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สุขภาพจิตได้ง่าย   

ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษากับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิไตย  
ดังนี้  บล็อกและแบลร์ (สุวิทย์ เจริญผล. 2547 : 73 ; อ้างอิงจาก Block and  Biair. 1966 : 34)   
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น  พบว่าครอบครัวใดให้การเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครอง
จนเกินไปอาจท าให้เด็กวัยรุ่นเกิดทัศนคติไม่ดีต่อพ่อแม่  มีความตึงเครียดกระวนกระวายใจและ
ปรับตัวไม่ดีทางสังคมเมื่อเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ  ส่วน จุมจินต์  สลัดทุกข์ (2543 :44) ศึกษาเรื่อง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พบว่า  นิสิตท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมจะมีการปรับตัวที่ยากล าบากเพราะถูกอบรม       
ให้รบัค าสั่งและท าตามค าสั่งเท่านั้นท าให้ขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ นอกจากน้ี        
ศุภลักษณ์ เงินบ ารุง  (2546 : 78)  ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว
ของนักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย   มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล   

สรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้น  เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  มีการคิด  วิเคราะห์หาเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง       
ใช้ความสามารถของตนช่วยเหลือผู้อื่น  และมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ  การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยจึงมีส่วนส าคัญในการปรับตัวให้เข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
สามารถส่งผลถึงความส าเร็จในการใช้ชีวิตได้ 

 
4.  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมีสภาพการที่สืบต่อเนื่องกัน โดย
เริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก พ .ศ.2510 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชา
การศึกษา 13 ปี โดยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแห่งที่ 4 รองจากประสานมิตร ปทุมวัน และ 
บางแสน ตามล าดับ  
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        วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกเข้าเรียนใน  ชั้นปีที่  3 ในป ีพ.ศ.2510        
แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่จึงได้ฝาก  เรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน  จ านวน  
60 คน  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  60 คน  และในปี พ.ศ. 2511 จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอน
โดยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อใน ชั้นปีที่  3 ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย 
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2517   
นาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตามหนังสือด่วนมากของส านัก
พระราชวัง พ.ศ.2517และพระราชทานความหมายก ากับว่า"ศรีนครินทรวิโรฒ" (มหาวิทยาลัยที่
เจริญเป็น ศรีสง่า แก่มหานคร) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ซึ่งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  1 
ใน 8 ขณะนั้นจึงยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยาเขต 1 ใน  8  ของมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ อันมี วิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัย รัฐบาลได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคและมีมติ   
รับหลักการที่จะยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเอกเทศ 
พ.ศ.2527  และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 107 ตอนท่ี 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 
400ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการ
อันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทยจึงได้ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 เป็นวันก าเนิด
มหาวิทยาลัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2532 นับ
เวลาจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  7  ปี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก 16 ปี รวมเวลาแห่งการก่อต้ังแต่เริ่มจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัย
นเรศวรได้ใช้เวลายาวนานถึง 23 ปี  (รังสรรค์  วัฒนะ.  2547  : 17) 
 มหาวิทยาลัยได้มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยาโดยการจัดการเรียนการสอน ใ น
สาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยมี พันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้
(มหาวิทยาลัยนเรศวร.  2553 : ออนไลน์) 
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1. ด้านการผลิตบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและ
การหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้ทุกแห่งในโลก การผลิตบัณฑิต
ในระดับปริญญาโท – เอก จะด าเนินการโดยการมีหุ้นส่วน (Partnership) หรือสร้างเครือข่าย 
(Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมด้านอาจารย์ของเราควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากน้ีจะต้อง
ปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ก าลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาต้องมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน นอกจากน้ียังต้องมีการ
ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย 

2. ด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัย
ประยุกต์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟื้นฟู และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิง
อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความส าคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ โดย
มุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาต่างๆ เป็นฐานน าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ
และการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของ
ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการท าวิจัย  ด าเนินการในลักษณะ
หุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย   

3. ด้านการบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายขึ้น การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญยิ่งขึ้นของ
สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน
ในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดต้ังหน่วยทดสอบมาตรฐานในสาขาต่างๆ เพื่อ
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ให้บริการทั่วไป เป็นต้น การด าเนินการอาจจะต้องใช้ระบบหุ้นส่วน (Partnership) และการสร้าง
เครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป   

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าภารกิจด้าน
นี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ควรถูกจ ากัดอยู่แต่
ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น  แต่ควรหมายรวมถึงการศึกษาให้         
เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่
ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักด์ิศรี การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมอีกด้วย  

นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ไว้ดังนี้  
(มหาวิทยาลัยนเรศวร.  2553 : ออนไลน์) 

1. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทางความเป็นไท ความสงบ ความผาสุกแก่ปวงชนชาวไทยมาแล้วใน
อดีต  

2. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นที่จะสืบสานให้
สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชาโดยค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด ารงชีวิตและ
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขแบบย่ังยืนตลอดไป  

3. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง
รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึง
การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นสากล
ภายใต้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  

5. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด 

6. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในด้านการบริการ  
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ 
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7. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม อันที่จะน าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  

8. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการน าความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค  

ทั้งนี้  การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการขยายโอกาสและขยายจ านวนผู้เข้า
ศึกษาต่อโดยรับผู้เรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  โดยได้พัฒนาหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดที่มุ่งแสวงหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาชพีที่
ถนัด  เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยด าเนินการโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและเคลื่อนไหวให้ก้าวทันโลกตลอดเวลา  ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มท้ัีงระดับ
ประกาศนียบัตร  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  นอกจากน้ียังได้เปิด
สอนที่วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา  จ านวนสองระดับคือ  ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
(รังสรรค์  วัฒนะ. 2547  : 37) 
 จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเป้าหมายมุ่งความเป็นเลิศทางการวิจัย  (Research  
Oriented)  เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  โดยมีนโยบายให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินงานด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม   บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี
ภารกิจและเป้าประสงค์ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนที่สนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดย
มุ่งส่งเสริมให้มีการท าวิจัยของคณาจารย์  นิสิตบัณฑิตศึกษา  และบุคลากรสายสนับสนุน ของ
บัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณรายได้ส าหรับการวิจัยเพื่อให้
ด าเนินงานด้านการวิจัย  บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
นเรศวร  มี 6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยนเรศวร.  2553 : ออนไลน์) 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ  
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนท าวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  ก าหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรท าการศึกษา /วิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมให้ข้าราชการ /  พนักงาน  (ที่มิใช่อาจารย์)  ท าการศึกษา/วิจัย
เพื่อพัฒนางาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่  6 ก าหนดให้มีกลไกความรับผิดชอบและรับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นสถาบันท่ีมุ่งเป้าหมายความเป็นเลิศทางการวิจัยและได้กระจายโอกาสให้ประชากรในภูมิภาค
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างได้เข้ามาศึกษา  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนได้มุ่งในด้านการผลิต
บัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านวิชาการ  และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ยกระดับมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยต่อไป 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของนิสิต  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตท้ังสิ้น  ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นในด้านการเรียน  ผู้สอน  สภาพแวดล้อม  สังคมกลุ่มเพื่อน  และกิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตต้องร่วม  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น  หากนิสิตสามารถปรับตัวได้ดีก็
จะส่งผลให้นิสิตสามารถศึกษาได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย แต่ถ้า
นิสิตไม่สามารถปรับตัวได้ผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  และด้านอ่ืนๆ  
ตามมาอีก  อาจส่งผลให้นิสิตเกิดความท้อแท้  เบื่อหน่ายในการเรียน  รู้สึกอึดอัดเมื่อได้อยู่กับเพื่อน  
ผลที่ตามมาคือการลาออกกลางคัน  ท าให้นิสิตไม่ประสบความส าเร็จในด้านการเรียนได้  ดังนั้น
การปรับตัวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากหากนิสิตสามารถปรับตัวได้ดีก็จะส่งผลให้นิสิตประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี      
ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ  ดังนี้   การก าหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากร   ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ภาคเรียนที่  1  ภาคปกติ  ปีการศึกษา  2552  จ านวน  4,196   คน    
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552  จ านวน 314  คน   โดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling)  2  มิติ  โดยใช้เพศและกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา เป็นระดับชั้น (Strata)  โดย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ (2537  :  
105)  ระดับความเชื่อมั่น  95  %  ดังแสดงในตาราง  1 
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ตาราง  1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะและเพศ 
 
 
กลุ่มสาขาวิชา/คณะ      ประชากร                   กลุ่มตัวอย่าง 
     ชาย หญิง รวม                รวม 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์   171       366  537                 44 
คณะวิศวกรรมศาสตร์        316      137      453                 37 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    71          82      153                 13 
คณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติ 160        280  440                 36 
และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์      32          94        126                 10 
คณะแพทยศาสตร์     73          100       173                 14 
คณะสหเวชศาสตร์     53         133        186                 15 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์     26          50          76                   6 
คณะสาธารณสุขศาสตร์       49          178       227                 18 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    36          118       154                 12 
คณะพยาบาลศาสตร์                                3            81         84                       7 
กลุ่มสังคมศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์      38          65        103                   8 
คณะมนุษยศาสตร์          78        235        313                 25 
คณะสังคมศาสตร์               129        270        399                 32 
คณะศึกษาศาสตร์      27          62         89                        7 
คณะวิทยาการจัดการและสาร 
สนเทศศาสตร์                                       153       395        548                      45 
วิทยาลัยนานาชาติ                                  36          99        135                       11 
รวม             1,451      2,745     4,196             340 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม  1  ชุด  แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนิสิตเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ  ภูมิล าเนา 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ์   ซึ่งผู้วิจัยน ามาจากกรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข  (2543)  มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด  52  ข้อ เป็นข้อค าถามทางบวกจ านวน 
28 ข้อ  ข้อค าถามทางลบจ านวน   24 ข้อ   มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4  ระดับ 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  ซึ่งผู้วิจัยสร้าง/พัฒนาขึ้น
เอง มจี านวนข้อค าถามทั้งหมด  9  ข้อ   
 ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว  จ านวน 52 ข้อ  ซึ่งผู้วิจัยสร้าง/พัฒนาขึ้นเอง  
ประกอบด้วยข้อค าถามในการปรับตัว   5 ด้าน ได้แก่  ด้านการเรียน  มีข้อค าถาม 12 ข้อ  ด้าน
ผู้สอน มีข้อค าถาม 10 ข้อ  ด้านกลุ่มเพื่อน  มีข้อค าถาม 13 ข้อ   ด้านสภาพแวดล้อม  มีข้อค าถาม 
8  ข้อ  ด้านกิจกรรม  มีข้อค าถาม 9  ข้อ  รวมทั้งหมด 52 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง  ดัดแปลงและปรับปรุงเครื่องมือตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัว  
 2.  ก าหนดนิยามปฏิบัติการ  ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเขียนนิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด 
 3.  เขียนข้อค าถามแบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  จ านวน 9 ข้อ  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว  จ านวน  52 ข้อ  โดยให้ครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยาม
ปฏิบัติการ  ดังนี้ 
  3.1   แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  โดยศึกษาแบบส ารวจการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยของ บุญญรัตน์ ขจรพัฒน์วรกุล (2551 : 94) และ จุมจินต์  สลัดทุกข์  (2543 : 87)   
  3.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน     
ประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ โดยศึกษาแบบสอบถามการปรับตัวของ จุมจินต์  สลัดทุกข์  
(2543 : 90) ณัฐพล  แนวจ าปา (2540 : 79) พระมหามนตรี  สามารถไทย (2548 : 194)  แล้วน ามา
สร้างแบบสอบถามการปรับตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  5  ด้าน ได้แก่  ด้านการเรียน       
ด้านผู้สอน   ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม      
 4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการใช้ภาษา  และเพื่อให้ข้อค าถามมีความ
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เที่ยงตรงครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ  มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะวัดกับ  
กลุ่มตัวอย่าง 
 5.  น าแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 ท่าน  (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบ
ความชัดเจนของภาษาในข้อค าถาม  ความครอบคลุมของเนื้อหา  และความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
แล้วน าเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง 
 6.  น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว  ไปทดลองใช้  (Try  out) กับนิสิต 30 คน  
เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ  (Item-Total Correlation)  และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น   (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  (Alpha-Coefficient)  ตามแบบของ 
ครอนบาค  (Conbach.  1984  :  160)  ปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) และ  
ค่าความเชื่อมั่น  ดังนี้ 
  6.1  แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งผู้วิจัยน ามาจาก กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข  (2543) มีจ านวน  52  ข้อ  มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง  .36 ถึง 
.69  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  เท่ากับ  0.78     

6.2  แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  มีจ านวน 9  ข้อ   
ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง  .16  ถึง  .69  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
เท่ากับ  .77 
  6.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว   

ด้านการเรียน  มีจ านวน 12  ข้อ  มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง  .36  ถึง  .74  และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  เท่ากับ  .86 

ด้านผู้สอน  มีจ านวน  10   ข้อ  มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง  .37  ถึง  .69  และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  เท่ากับ  .85 
  ด้านกลุ่มเพื่อน  มีจ านวน 13  ข้อ  มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง .25 ถึง  .78  และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  เท่ากับ  .84 

ด้านสภาพแวดล้อม  มีจ านวน 8 ข้อ  มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง  .30  ถึง  .75  
และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .87 

ด้านกิจกรรม  มีจ านวน 9  ข้อ  มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง  .40  ถึง  .72  และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  .84    



 47 

ในการพิจารณาอ านาจจ าแนกเพื่อคัดเลือกข้อค าถาม  โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า
อ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20  ขึ้นไป  พร้อมทั้งพิจารณาถึงความครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและ
ท าการปรับปรุงข้อค าถามบางส่วนให้มีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นสูงเพียงพอในการ
ด าเนินการวิจัย 
 7.  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach. 1984: 61) ซึ่งแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 

8.  เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
 ในการก าหนดคะแนนผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 
           ตอบ   ข้อความทางบวก  ข้อความทางลบ 
  มีความคิดเห็นจริงมาก   4    1 
 มีความคิดเห็นค่อนข้างจริง  3    2 
 มีความคิดเห็นจริงบางครั้ง  2    3 
 มีความคิดเห็นไม่จริง   1    4 
  
ตาราง 2  การรวมคะแนน  แต่ละด้านของความฉลาดทางอารมณ์   
 

ด้าน ด้านย่อย การรวมคะแนน 
ดี    1.1 ควบคุมอารมณ์ รวมข้อ 1   ถึงข้อ   6 

   1.2 เห็นใจผู้อื่น รวมข้อ 7   ถึงข้อ  12 
   1.3  รับผิดชอบ รวมข้อ 13 ถึงข้อ  18 

เก่ง    2.1  มีแรงจูงใจ รวมข้อ 19 ถึงข้อ  24 
   2.2  ตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมข้อ 25 ถึงข้อ  30 
   2.3  สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รวมข้อ 31 ถึงข้อ  36 
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ด้าน ด้านย่อย การรวมคะแนน 
สุข    3.1  ภูมิใจตนเอง รวมข้อ 37 ถึงข้อ  40 

   3.2  พึงพอใจในชีวิต รวมข้อ 41 ถึงข้อ  46 
   3.3  สุขสงบทางใจ รวมข้อ 47 ถึงข้อ  52 

 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2543).  อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์.  นนทบุรี : ส านักพัฒนา  
 สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต.  หน้า  101. 
 
ตาราง 3  เกณฑ์ปกติของคะแนน  EQ  รวม ดี เก่ง สุขกลุ่มตัวอย่างอายุ  18  -  25  ปี 

 
องค์ประกอบ   EQ ต่ ากว่าปกต ิ เกณฑ์ปกติ สูงกว่าปกติ 

คะแนน EQ  รวม  138 138 – 170 170 
1. องค์ประกอบ ดี  48 48  -  58  58 
1.1 ควบคุมอารมณ์  14 14  -  18  18 
1.2 เห็นใจผู้อื่น  16 16  -  20  20 
1.3 รับผิดชอบ  17 17  -  23  23 
2. องค์ประกอบเก่ง  45 45  -  59  59 
2.1 มีแรงจูงใจ  15 15  -  21  21 
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา  14 14  -  20  20 
2.3 สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  15 15  -  21  21 
3. องค์ประกอบสุข  42 42  -  56  56 
3.1 ภูมิใจในตนเอง  9 9  -  13  13 
3.2 พึงพอใจในชีวิต  16 16  -  22  22 
3.3 สุขสงบทางใจ  15 15  -  21  21 
 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต.  (2543).  อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์.  นนทบุรี :  ส านักพัฒนา 
 สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต.  หน้า 104. 

 



 49 

เกณฑ์การจัดระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
อายุ  18-25  ปี  ดังนี้  (กรมสุขภาพจิต.  2543) 

คะแนนรวมสูงกว่า  170    คะแนน  หมายถึง มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าปกติ 
คะแนนรวมตั้งแต่    138-170   คะแนน  หมายถึง มีความฉลาดทางอารมณ์ปกติ 
คะแนนรวมต่ ากว่า   138   คะแนน  หมายถึง มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ ากว่าปกติ 

แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
ในการก าหนดคะแนนผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

                       คะแนน 
 มีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง/ปฏิบัติมากที่สุด        5 
มีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง/ปฏิบัติมาก         4 
มีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง/ปฏิบัติปานกลาง        3  
มีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง/ปฏิบัติน้อย          2 
มีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง/ปฏิบัติน้อยที่สุด          1 
 

เกณฑ์การแปลความหมาย  (วิเชียร  เกตุสิงห์ .  2538) 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68-5.00 หมายความว่า   นิสิตได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

   ระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.34-3.67 หมายความว่า  นิสิตได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

   ระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-2.33 หมายความว่า  นิสิตได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

   ระดับน้อย 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว   

 ในการก าหนดคะแนนผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
                 คะแนน 
  มคีวามคิดเห็น/ปฏิบัติมากที่สุด          5   
 มีความคิดเห็น/ปฏิบัติมาก           4   
 มีความคิดเห็น/ปฏิบัติปานกลาง           3   
 มีความคิดเห็น/ปฏิบัติน้อย          2   
 มีความคิดเห็น/ปฏิบัติน้อยที่สุด           1  
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เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้ (วิเชียร  เกตุสิงห์ .  2538) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00   หมายความว่า   นิสิตมีการปรับตัวในระดับมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20   หมายความว่า   นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40   หมายความว่า   นิสิตมีการปรับตัวในระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60   หมายความว่า  นิสิตมีการปรับตัวในระดับน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80   หมายความว่า  นิสิตมีการปรับตัวในระดับน้อยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในเดือนตุลาคม  
2552  เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ติดต่อมหาวิทยลัยนเรศวร  ขออนุญาตอธิการบดีมหาวิทยาลัยและนัดหมายวันเวลา  
และสถานที่ในการเก็บข้อมูล   

3. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนนิสิต โดยผู้วิจัยเดินทางไปด าเนินการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองให้กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 

4. น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณ์ได้จ านวน  314  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 92.35 แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
เพื่อน าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1.  น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เพื่อน าคะแนนของ
กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 2.   วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ ภูมิล าเนา โดยการหา     
ค่าร้อยละ  
 3.   ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ 1 เพื่อศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  
และด้านกิจกรรม โดยรวมและในแต่ละด้าน ท าการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 4.   ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ข้อ 2 เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปร เพศ  
ภูมิล าเนา  วิเคราะห์ด้วยการทดสอบที (t-test) ส าหรับการจ าแนกตาม ความฉลาดทางอารมณ์ 
และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 1.  สถิติพื้นฐาน   
  1.1  ค่าร้อยละ 

1.2  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  1.3  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  สถิติที่ตรวจสอบเครื่องมือ 
  2.1  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (Item-Total Correlation) 
  2.2  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha-
Coefficient) ของครอนบาค   
 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม   
โดยใช้การทดสอบท-ีเทสต์  (t-test for Independent samples)      
  3.2  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า      
2  กลุ่ม  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  Analysis  of  Variance)   
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
(Scheffe’)  (Ferguson.  1981  :  190-308) 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และ  
ด้านกิจกรรม  และเพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย
นเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปร เพศ  ภูมิล าเนา  ความฉลาดทางอารมณ์    
และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  เพื่อให้การแปลความหมายเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน  ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
             X         แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 SS  แทน ผลบวกของค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Square) 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution 
 F  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F – distribution 
 df  แทน ระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

 p  แทน ค่าความน่าจะเป็นของค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น   3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
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 ตอนที่ 2  การศึกษาการปรับตัวของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
โดยรวมและในแต่ละด้าน โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิต ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัย
นเรศวร   โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปร เพศ  ภูมิล าเนา ใช้การทดสอบที (t-test) 
ส าหรับการจ าแนกตามความฉลาดทางอารมณ์  และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง  4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามตัวแปรเพศ  ภูมิล าเนา   
    ความฉลาดทางอารมณ์  และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 

ตัวแปรต้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1  เพศชาย 
     1.2  เพศหญิง 

 
114 
200 

 
  36.3 
  63.7 

รวม 314 100.0 
2. ภูมิล าเนา                                                                             
     2.1 พิษณุโลก                                                                
     2.2  จังหวัดอ่ืน 

 
99 
215 

   
  31.5 
  68.5 

รวม 314 100.0 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ตัวแปรต้น จ านวน (คน) ร้อยละ 

3.  ความฉลาดทางอารมณ์ 
     3.1  สูงกว่าปกติ 
     3.2  ปกติ 
     3.3  ต่ ากว่าปกติ 

 
12 

         286 
16 

     
   

  3.8 
  91.1 
  5.1 

รวม 314 100.0 
4.  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
     4.1  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
     4.2  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง 
     4.3  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อย 

 
  7 

         292 
15 

    2.2 
  93.0 
  4.8 

รวม 314 100.0 

 
            จากตาราง 4 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด    
314 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ  63.7)  จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า ส่วนใหญ่อยูจ่ังหวัด
อ่ืน (ร้อยละ 68.5)  จ าแนกตามความฉลาดทางอารมณ์  พบว่า ส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์
ระดับปกติ (ร้อยละ 91.1)  และจ าแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยพบว่า  ส่วนใหญ่มี
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับปานกลาง  (ร้อยละ 93.0) 
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ตอนท่ี 2  การศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยรวมและในแต่ละด้าน โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง  5-14 
 
ตาราง 5  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับ   
      ปริญญาตรชีั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมและในแต่ละด้าน    
      

 
การปรับตัว 

n = 314 
      

     X           S.D 

 
ระดับการ
ปรับตัว 

1.   ด้านการเรียน 
2.   ด้านผู้สอน 
3.   ด้านกลุ่มเพื่อน 
4.   ด้านสภาพแวดล้อม 
5.   ด้านกิจกรรม 

3.51 
3.53 
3.88 
3.51 
3.62 

0.51 
0.43 
0.52 
0.44 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.61 0.39 มาก 

 
 จากตาราง 5  แสดงว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการ
ปรับตัวโดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า  ทุกด้านได้แก่ ด้านการเรียน  
ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม  อยูใ่นระดับมากเช่นกัน 
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี    
     ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการเรียน เป็นรายข้อ  
 

 
การปรับตัวด้านการเรียน 

n = 314 

 
X                   S.D 

 
ระดับการ
ปรับตัว 

 
1.   ขณะเรียนข้าพเจ้าตั้งใจฟังอาจารย์สอน 
2.   ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนเสมอๆ 
3.   ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายในขณะท่ีเรียน 
4.   ข้าพเจา้เข้าชั้นเรียนตรงตามก าหนดเวลา 
5.   ข้าพเจ้าสามารถท างานท่ีอาจารย์มอบหมายให้เสร็จทันเวลาได ้
6.   ข้าพเจ้ามีการเตรียมตัวก่อนการเข้าเรียน 
7.   ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
8.   ข้าพเจ้าท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ทันก าหนด 
9.   ข้าพเจ้ามักเตรยีมตัวกับการสอบในแต่ละครั้ง 
10. เมื่อมีข้อสงสัยข้าพเจ้าจะซักถามอาจารย์ทันทีท่ีมีโอกาส 
11. ถึงแม้จะง่วงนอนข้าพเจ้าก็ตั้งใจฟังอาจารย์บรรยาย 
12. ข้าพเจ้าจะตรวจความเรียบร้อยของงานท่ีได้รับมอบหมายก่อนส่ง
อาจารย์ 

 
3.72 
3.11 
3.15 
3.74 
3.94 
3.24 
3.52 
3.98 
3.89 
3.00 
3.11 
3.67 

 
0.76 
0.79 
0.92 
0.87 
0.77 
0.87 
0.88 
0.78 
0.85 
0.97 
0.98 
0.80 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.51 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการ
ปรับตัว ด้านการเรียน  โดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีการปรับตัว
ในระดับ  ปานกลางมีจ านวน  5  ข้อ  คือข้อที่ 2  นิสิตทบทวนบทเรียนเสมอๆ  ข้อที่ 3  นิสิตมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในขณะที่เรียน  ข้อที่ 6  นิสิตมีการเตรียมตัวก่อนการเข้าเรียน  ข้อที่ 10  เมื่อมี
ข้อสงสัยจะซักถามอาจารย์ทันทีที่มีโอกาส  และข้อที่ 11 ถึงแม้จะง่วงนอนก็ต้ังใจฟังอาจารย์
บรรยาย   ส่วนข้ออ่ืนๆ  นั้นมีการปรับตัวในระดับมาก 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี    
     ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านผู้สอน เป็นรายข้อ   
 

 
การปรับตัวด้านผู้สอน 

n=314 
 
    X              S.D 

 
ระดับ 

การปรับตัว 

13.  ข้าพเจ้ามีความสนิทสนมกับอาจารย์ผู้สอน 
14.  ข้าพเจ้าไม่รู้สึกโกรธเมื่ออาจารย์ตักเตือน 
15.  ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันกับอาจารย ์
16.  ข้าพเจ้าแสดงความเคารพและทักทายเมื่อพบอาจารย ์
17.  ข้าพเจ้าเต็มใจปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ตามค าแนะน าของอาจารย์
ผู้สอน 
18.  ข้าพเจ้าจะขอค าแนะน าทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัวจากอาจารย ์  
ผู้สอน 
19.  ข้าพเจ้าท ากิจกรรมและงานตามทีอ่าจารย์มอบหมาย 
20.  ข้าพเจ้ารู้สึกกระตือรือร้นเมื่ออาจารย์ซักถาม 
21.  ข้าพเจ้าเข้าใจในส่ิงที่อาจารย์บรรยายได้ด ี
22.  ข้าพเจ้าไม่พูดคุยกับเพื่อนในขณะที่อาจารย์ก าลังบรรยาย 

  
3.13 
3.60 
3.83 
3.96 
3.88 
3.26 

 
3.79 
3.42 
3.33 
3.12 

  

 
0.63 
0.79 
0.74 
0.83 
0.79 
0.66 

 
0.85 
0.89 
0.76 
0.86 

  

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

รวม 3.53 0.43 มาก 

 

 จากตาราง 7 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการ
ปรับตัวด้านผู้สอน  โดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่า  ข้อที่มีการปรับตัว
ในระดับปานกลางมีจ านวน  4  ข้อ  คือข้อที่  13   นิสิตมีความสนิทสนมกับอาจารย์ผู้สอน  ข้อที่ 18  
นิสิตจะขอค าแนะน าทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัวจากอาจารย์ผู้สอน   ข้อที่  21  นิสิตเข้าใจใน
สิ่งที่อาจารย์บรรยายได้ดี   และข้อที่  22  นิสิตไม่พูดคุยกับเพื่อนในขณะที่อาจารย์ก าลังบรรยาย  
ส่วนข้ออ่ืนๆนั้นมีการปรับตัวในระดับมาก 
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  
     ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านกลุ่มเพื่อน เป็นรายข้อ   
 

 
                                            การปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อน 

n=314 
 
   X               S.D 

 
ระดับ 

การปรับตัว 

 
23.  ข้าพเจ้ารู้สึกดีเมื่อได้อยู่กับเพื่อน 
24.  ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเมื่อท าความรู้จักเพื่อนใหม ่
25.  เมื่อเพื่อน ๆ  มีความทุกข์ข้าพเจา้จะพูดปลอบใจเพื่อน 
26.  ข้าพเจ้ามักแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนเมื่อได้รับมอบหมายให้
ท างานกลุ่ม 
27.  ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับเพื่อนในการท างาน 
28.  ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อเพื่อนมีปัญหา 
29.  ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการเป็นผู้น ากลุ่ม 
30.  ข้าพเจ้ายอมรับและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเมื่อท างานร่วมกัน 
31.  เมื่อเพื่อนมีปัญหาข้าพเจ้าคอยให้ก าลังใจเพื่อน 
32.  ข้าพเจ้ามักมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มกับเพื่อน  ๆ
33.  ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจเมื่อได้พูดคุยและอยู่ใกล้เพื่อน  ๆ
34.  ข้าพเจ้าสามารถพูดคุยและเข้ากับเพื่อนได้ทุกคน 
35.  หากเพื่อนในกลุ่มท างานท่ีได้รับมอบหมายไม่เสร็จข้าพเจ้าจะพยายาม 
      ช่วยเหลือจนเสร็จได้ทันเวลา 

4.16 
4.01 
3.78 
3.80 

 
4.04 
3.91 
3.35 
4.02 
3.90 
3.85 
4.01 
3.93 
3.78 

0.78 
0.78 
0.82 
0.77 

 
0.77 
0.81 
0.95 
0.78 
0.82 
0.74 
0.76 
0.76 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.88 0.52 มาก 

 

จากตาราง 8 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการ
ปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อน  โดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก  ยกเว้นข้อที่ 29 นิสิตมีความมั่นใจในการเป็นผู้น ากลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  
      ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านสภาพแวดล้อม เป็นรายข้อ      
 

 
                                     การปรับตัวด้านสภาพแวดล้อม 

n=314 
 

     X             S.D 

 
ระดับ 

การปรับตัว 

 
36.  ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะบรรยากาศในห้องเรียน
น่าเรียน 
37.  ถึงแม้สถานท่ีนั่งพักผ่อนในมหาวิทยาลัย จะมีไม่พอเพียงแต่ก็ไม่เป็น 
       อุปสรรคแก่ข้าพเจ้า 
38.  ถึงแม้เพื่อน ๆจะคุยกันขณะอาจารย์สอนข้าพเจ้าก็ยังมีสมาธิในการ
เรียน 
39.  ถึงแม้ห้องเรียนคับแคบ  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนของข้าพเจ้า 
40.  ถึงแม้หอสมุดมีเสียงดังรบกวนแต่ข้าพเจ้าก็มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
หรือท างาน 
41.  ถึงแม้อาคารเรียนอยู่ไกลข้าพเจ้าจะใช้เวลาในการเดินทางล่วงหน้า
ก่อนถึงชั่วโมงเรียน 
42.  ถึงแม้ห้องน้ าจะมีผู้ใช้เยอะแต่ข้าพเจ้าสามารถรอได ้
43.  ถึงแม้ห้องเรียนมีอุณหภูมิที่เย็นแต่ข้าพเจ้าก็มีสมาธิในการเรียน 
 

 
3.56 

 
3.57 

 
3.48 

 
3.54 
3.40 

 
3.54 

 
3.59 
3.40 

 

 
0.66 

 
0.78 

 
0.64 

 
0.76 
0.67 

 
0.71 

 
0.74 
0.64 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
ปานกลาง 

 

รวม 3.51 0.44 มาก 

 

จากตาราง 9 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการ
ปรับตัวด้านสภาพแวดล้อม  โดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก  ยกเว้น  ข้อที่  40 ถึงแม้หอสมุดมีเสียงดังรบกวนแต่นิสิตก็มีสมาธิในการอ่าน
หนังสือหรือท างาน  และข้อที่ 43 ถึงแม้ห้องเรียนมีอุณหภูมิที่เย็นแต่นิสิตก็มีสมาธิในการเรียน     
อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  
      ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านกิจกรรม เป็นรายข้อ     
 

 
                                       การปรับตัวด้านกิจกรรม 

n=314 
      
   X              S.D 

 
ระดับ 

การปรับตัว 

44.  ข้าพเจ้าสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของทางมหาวิทยาลัย 
45.  ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
46.  ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วม 
       กิจกรรม 
47.  ข้าพเจ้าแสดงความสามารถเต็มที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
48.  ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคค ี
49.  ข้าพเจ้ามักเข้าร่วมกิจกรรมเพราะท าให้ได้เพื่อนใหม่ๆมากขึ้น 
50.  ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างเต็มที ่
51.  ข้าพเจ้ารู้จักการเป็นผู้ตามและผู้น าที่ดีในการร่วมกิจกรรม 
52.  ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของทางมหาวิทยาลัย 

 
 

 
3.55 
3.47 
3.65 

 
3.54 
3.74 
3.71 

    3.63 
3.69 
3.60 

 
  
  

 

 
0.82 
0.79 
0.77 

 
0.86 
0.80 
0.79 
0.79 
0.77 
0.87 

 
   
  

 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
  

 

รวม 3.62 0.61 มาก 

 
 

จากตาราง 10  แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการ
ปรับตัวด้านกิจกรรม  โดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก 
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ตาราง 11  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับ        
      ปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การปรับตัว 

เพศ 

ชาย 
(n=114) 

หญิง 
(n=200) 

 
X 

 
S.D 

ระดับการ 
ปรับตัว 

 
 X 

 
S.D 

ระดับการ
ปรับตัว 

1.   ด้านการเรียน 
2.   ด้านผู้สอน 
3.   ด้านกลุ่มเพื่อน 
4.   ด้านสภาพแวดล้อม 
5.   ด้านกิจกรรม 

3.48 
3.49 
3.88 
3.49 
3.68 

0.56 
0.42 
0.50 
0.43 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.52 
3.55 
3.89 
3.52 
3.59 

0.47 
0.44 
0.53 
0.44 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.60 0.40 มาก 3.62 0.38 มาก 

 
 จากตาราง 11 แสดงว่า นิสิตชายและนิสิตหญิงมีการปรับตัวโดยรวมในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปรับตัวในระดับมากเช่นกัน 
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ตาราง 12  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับ     
      ปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

การปรับตัว 

ภูมิล าเนา 

พิษณุโลก 
(n=99) 

จังหวัดอื่น 
(n=215) 

 
X 

 
S.D 

ระดับการ 
ปรับตัว 

 
 X 

 
S.D 

ระดับการ 
ปรับตัว 

1.   ด้านการเรียน 
2.   ด้านผู้สอน 
3.   ด้านกลุ่มเพื่อน 
4.   ด้านสภาพแวดล้อม 
5.   ด้านกิจกรรม 

3.50 
3.51 
3.84 
3.49 
3.60 

0.53 
0.40 
0.47 
0.41 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.51 
3.54 
3.91 
3.52 
3.63 

0.49 
0.44 
0.54 
0.45 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.59 0.37 มาก 3.62 0.39 มาก 

 
 จากตาราง 12 แสดงว่า นิสิตท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัว
โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่นระดับมากเช่นกัน 
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ตาราง 13  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับ   
      ปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม 
      ความฉลาดทางอารมณ์ 
 

การปรับตัว  

ระดับความฉลาดทางอารมณ์ 

  
สูงกว่าปกติ 

(n=12) 

  
ปกต ิ

 (n=286) 

  
ต่ ากว่าปกต ิ

 (n=16) 
X S.D ระดับการ 

ปรับตัว 
    X S.D ระดับการ

ปรับตัว 
X S.D ระดับการ

ปรับตัว 

1. ด้านการเรียน 
2. ด้านผู้สอน 
3. ด้านกลุ่มเพื่อน 
4. ด้านสภาพแวดล้อม 
5. ด้านกิจกรรม 

 
3.65 
3.53 
3.99 
3.51 
3.66 

 

 
0.24 
0.24 
0.49 
0.29 
0.60 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 
3.50 
3.54 
3.88 
3.51 
3.62 

 

 
0.51 
0.42 
0.52 
0.44 
0.61 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 
3.44 
3.34 
3.91 
3.51 
3.61 

 

 
0.57 
0.62 
0.46 
0.49 
0.61 

 

 
มาก 

ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

 

รวม 3.67 0.19 มาก 3.61 0.39 มาก 3.56 0.40 มาก 

 
 

 จากตาราง 13 แสดงว่า นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ  ระดับ
ปกติ  และระดับต่ ากว่าปกติ  มีการปรับตัวโดยรวมในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ยกเว้น  ความฉลาดทางอารมณ์ต่ ากว่าปกติ ด้านผู้สอน  ที่มี
การปรับตัวในระดับปานกลาง 
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ตาราง 14 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวของนิสิตระดับ  
      ปริญญาตรี  ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามการอบรม      
      เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 

การปรบัตัว 

ระดับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

มาก 
(n=7) 

ปานกลาง 
 (n=292) 

น้อย 
 (n=15) 

X S.D ระดับการ
ปรับตัว 

X S.D ระดับการ
ปรับตัว 

X S.D ระดับการ
ปรับตัว 

1. ด้านการเรียน 
2. ด้านผู้สอน 
3. ด้านกลุ่มเพื่อน 
4. ด้านสภาพแวดล้อม 
5. ด้านกิจกรรม 

3.32 
3.31 
3.41 
3.27 
3.35 

0.51 
0.63 
0.66 
0.45 
0.62 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
3.50 
3.53 
3.89 
3.50 
3.61 

 

 
0.51 
0.43 
0.51 
0.44 
0.61 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 
3.71 
3.69 
4.14 
3.75 
3.91 

 

 
0.51 
0.44 
0.62 
0.48 
0.64 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

รวม 3.33 0.50 ปานกลาง 3.61 0.38 มาก 3.84 0.43 มาก 

 
 

 จากตาราง 14 แสดงว่า นิสิตท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในระดับมากมีการ
ปรับตัวโดยรวมในระดับปานกลาง  ส่วนนิสิตที่มีการอบรมเลี้ยงดู ระดับปานกลาง  และการอบรม
เลี้ยงดูระดับน้อย  มีการปรับตัว โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า การ
อบรมเลี้ยงดู   ระดับมาก  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นด้านกลุ่มเพื่อนที่มีการปรับตัวใน
ระดับมาก  ส่วนการอบรมเลี้ยงดูระดับปานกลางและการอบรมเลี้ยงดูระดับน้อยทุกด้านมีการ
ปรับตัวในระดับมาก 
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ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1มหาวิทยาลัย
นเรศวร   โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ   ภูมิล าเนา โดยใช้ การทดสอบที  (t-test) 
ส าหรับการจ าแนกตามความฉลาดทางอารมณ์ และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย เป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method)  ดังแสดงในตาราง 15-21 

 

ตาราง 15 เปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      โดยรวมและ ในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การปรับตัว  

เพศ 

t p ชาย (n=114) หญิง (n=200) 

X S.D X S.D 

1.   ด้านการเรียน 
2.   ด้านผู้สอน 
3.   ด้านกลุ่มเพื่อน 
4.   ด้านสภาพแวดล้อม 
5.   ด้านกิจกรรม 

3.48 
3.49 
3.88 
3.49 
3.68 

0.56 
0.42 
0.50 
0.43 
0.67 

3.52 
3.55 
3.89 
3.52 
3.59 

0.47 
0.44 
0.53 
0.44 
0.57 

0.55 
1.16 
0.31 
0.65 
1.31 

.580 

.246 

.759 

.516 

.191 

รวม 3.60 0.40 3.62 0.38 0.23 .818 

 
 จากตาราง 15 แสดงว่า นิสิตชายและนิสิตหญิง มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่
แตกต่างกัน  
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ตาราง 16 เปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1มหาวิทยาลัยนเรศวร   
      โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามภูมิล าเนา 

 

การปรับตัว  

ภูมิล าเนา 

t p 
พิษณุโลก 
 (n=99) 

จังหวัดอื่น 
 (n=215) 

X S.D X S.D 

1.   ด้านการเรียน 
2.   ด้านผู้สอน 
3.   ด้านกลุ่มเพื่อน 
4.   ด้านสภาพแวดล้อม 
5.   ด้านกิจกรรม 

3.50 
3.51 
3.84 
3.49 
3.60 

0.53 
0.40 
0.47 
0.41 
0.61 

3.51 
3.54 
3.91 
3.52 
3.63 

0.49 
0.44 
0.54 
0.45 
0.60 

0.59 
0.56 
1.20 
0.60 
0.43 

.953 

.577 

.232 

.552 

.667 

รวม 3.59 0.37 3.62 0.39 0.73 .464 

 
 จากตาราง 16 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีภูมิล าเนา
ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 17 เปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       โดยรวมและ ในแต่ละด้าน จ าแนกตามความฉลาดทางอารมณ์  
 

การปรับตัวของนิสิต 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    0.325 
79.623 
79.948 

2 
311 
313 

0.162 
0.256 

 

0.634 
 
 

.531 
 
 

ด้านผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.602 
57.563 
58.165 

2 
311 
313 

0.301 
0.185 

 

1.627 
 
 

.198 
 
 

ด้านกลุ่มเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.134 
84.375 
84.509 

2 
311 
313 

0.067 
0.271 

 

0.246 
 
 

.782 
 
 

ด้านสภาพแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.000 
60.060 
60.060 

2 
311 
313 

0.000 
0.193 

 

0.001 
 
 

.999 
 
 

ด้านกิจกรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.018 
115.074 
115.093 

2 
311 
313 

0.009 
0.370 

 

0.025 
 
 

.975 
 
 

รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.072 
46.459 
46.530 

2 
311 
313 

0.036 
0.149 

 

0.241 
 
 

.786 
 
 

 
 จากตาราง 17 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความ     
ฉลาดทางอารมณ์ต่างกัน มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน   
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ตาราง 18 เปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      โดยรวมและ ในแต่ละด้าน จ าแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 

การปรับตัวของนิสิต 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    0.881 
79.067 
79.948 

2 
311 
313 

0.441 
0.254 

 

1.733 
 
 

.178 
 
 

ด้านผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.725 
57.440 
58.165 

2 
311 
313 

0.362 
0.185 

 

1.962 
 
 

.142 
 
 

ด้านกลุ่มเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.603 
81.906 
84.509 

2 
311 
313 

1.302 
0.263 

 

4.942 
 
 

.008 
 
 

ด้านสภาพแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.285 
58.775 
60.060 

2 
311 
313 

0.643 
0.189 

 

3.401 
 
 

.035 
 
 

ด้านกิจกรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.806 
113.287 
115.093 

2 
311 
313 

0.903 
0.364 

 

2.478 
 
 

.086 
 
 

รวมทุกด้าน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.352 
45.179 
46.530 

2 
311 
313 

0.676 
0.145 

 

4.652 
 
 

.010 
 
 

 
 จากตาราง 18 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับต่างกัน มีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  การปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อนและด้าน
สภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านอ่ืนๆ ไม่พบความ
แตกต่างกัน 

เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ
เชฟเฟ ่ (Scheffe’ Method)  ดังแสดงในตาราง  19-20 
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี   
      ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ด้านกลุ่มเพื่อน  จ าแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบ    
      ประชาธิปไตย 
 

ระดับการปรับตัว 
 

 X 
มาก ปานกลาง น้อย 
3.41 3.89 4.14 

การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง 
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยน้อย 

3.41 
3.89 
4.14 

- 
 

0.47 
- 

0.73* 
0.25 

- 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  19  แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับมาก  มีการปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อน แตกต่างกับนิสิตที่มีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับน้อย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่วนคู่อ่ืนๆ  ไม่
พบความแตกต่าง 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี   
      ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ด้านสภาพแวดล้อม  จ าแนกตาม การอบรมเลี้ยงดู 
      แบบประชาธิปไตย    
 

ระดับการปรับตัว 
 

 X 
มาก ปานกลาง น้อย 
3.27 3.50 3.75 

การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง 
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยน้อย 

3.27 
3.50 
3.75 

- 
 

0.23 
- 

0.48* 
0.25 

- 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  20 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับน้อย  มีการปรับตัวด้านสภาพแวดล้อม  แตกต่างกับนิสิตที่มี
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับมาก   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ส่วนคู่อ่ืนๆ  
ไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 21 การทดสอบความแตกต่างของการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมทุกด้าน  จ าแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย   
      เป็นรายคู่    
 

ระดับการปรับตัว 
 

 X 
มาก ปานกลาง น้อย 
3.33 3.61 3.84 

การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมาก 
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง 
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยน้อย 

3.33 
3.61 
3.84 

- 
 

0.28 
- 

0.51* 
0.23 

- 

 
จากตาราง  21 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีการ

อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับน้อย  มีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกับนิสิตที่มีการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับมาก   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ส่วนคู่อ่ืนๆ  ไม่พบ
ความแตกต่าง 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร    
ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปร เพศ  ภูมิล าเนา  ความฉลาดทางอารมณ์ และ          
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552  จ านวน  314  คน 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการปรับตัวของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  5  ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านผู้สอน  
ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกิจกรรม มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด  52 ข้อ  
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.87 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยแจกแจงหาค่าร้อยละ  
 2.  การศึกษาการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรี   ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวม
และในแต่ละด้าน  วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตัวแปรเพศ  ภูมิล าเนา ใช้การทดสอบ
ที-เทสต ์ (t-test for Independent samples)   และตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์  การอบรม  
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เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  Analysis  of  
Variance)   ในกรณีที่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’)  (Ferguson. 1981: 190-308) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.   นิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มกีารปรับตัวโดยรวมและในแต่ละ
ด้านในระดับมาก  

2. นิสิตชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน   
3. นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละ

ด้านไม่แตกต่างกัน 
4. นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่

แตกต่างกัน 
 5. นิสิตท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยต่างกันมีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปรับตัวด้าน 
กลุ่มเพื่อนและด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. การศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โดยรวมและในแต่ละด้าน  ผลการศึกษาพบว่า  นิสิตมีการปรับตัวโดยรวมและในแ ต่ละด้านอยู่ใน
ระดับมาก  ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปราย  ดังนี้  

    ด้านการเรียน  จากการศึกษาพบว่า  นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  นิสิตชั้นปีที่ 1  เป็นผู้ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ถูกปลูกฝัง
ในด้านการเรียนเพราะจะต้องมีการเตรียมตัวสอบหรือมีการทดสอบต่างๆ เช่น การทดสอบทาง
การศึกษา องค์การมหาชน (O-NET) ซึ่งนิสิตจะต้องมีความขยัน  อดทน  นิสิตส่วนใหญ่จึงมีพื้นฐาน
ที่ดีในการเรียน  อีกทั้งจะเห็นได้ว่าต้ังแต่การสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้อง
มีการแข่งขันสูง  นิสิตจะต้องมีความรู้ความสามารถจึงจะผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อได้  เมื่อ
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นิสิตมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษา เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วนิสิตจึงมีความตั้งใจเพื่อจะได้ประสบ
ผลส าเร็จในด้านการเรียน นอกจากน้ีนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาต่างก็มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  
หลายแห่ง เมื่อเข้ามาอยู่ร่วมกันท าให้นิสิตต้องมีการแข่งขันและมีความต้ังใจพยายามในการเรียน
เพื่อให้ได้คะแนนที่ดีมากขึ้น อีกทั้งระบบการศึกษาในปัจจุบันน้ีได้เน้นให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก  กล้าซัก  กล้าถาม เมื่อนิสิตมีข้อสงสัยนิสิตจึงต้องกล้าที่จะซักถาม  มีการทบทวน
บทเรียนทีเ่รียนมาและนิสิตก็ท างานตามที่อาจารย์มอบหมายเสร็จทันเวลาจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับตัวในระดับมาก  ดังที่ ทองเรียน  อมรัชกุล (2525 : 39)  กล่าวว่า นิสิตเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเพื่อความส าเร็จในวิชาการ  มีความสนใจศึกษาหาความรู้  ความคิดต่างๆ ท าให้นิสิต
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพทางวิชาการ  อีกทั้งระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังส่งเสริมให้
นิสิตมีอิสระทางความคิด  สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ  ผลการวิจัย
สอดคล้องกับ  ส ารวย  ประโพธิ์ศรี (2544 : 61)  ศึกษาเรื่องตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวด้านการ
เรียนในระบบไตรภาคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  
นักศึกษาที่มีนิสัยในการเรียนที่ดี  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในทางที่ดี  จะช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวด้านการเรียนได้ดี และสุภาณี  เจียมศักด์ิ (2543 :87)  ท าการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัว
ในการศึกษาของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา  ระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้านการเรียนอยู่ในระดับมาก  
 ด้านผู้สอน  จากการศึกษา พบว่า นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
ผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัยของนิสิต ชั้นปีท่ี 1 ที่เพิ่งเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา เมื่อเข้า
มาศึกษาอาจารย์ผู้สอนก็จะคอยช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน าในการเรียน  ให้การดูแลเอาใจใส่มากกว่า
นิสิตในระดับชั้นอื่นๆ และให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีต้องจัดให้นิสิตเรียนรู้ มีการ
มอบหมายงานตามความเหมาะสม เมื่อมีข้อสงสัยนิสิตก็สามารถซักถามได้ทันที  นอกจากน้ีทาง
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้ค าแนะน าแก่นิสิต ในเรื่องต่างๆ เช่น  
การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่างๆ ท าให้นิสิตเกิดความคุ้นเคย 
สนิทสนมกับอาจารย์ ท าให้นิสิตปรับตัวได้ในระดับมาก  ดังที่ วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
(2537 : 1-13)  กล่าวถึงลักษณะความเป็นครูว่า  โดยทั่วไปแล้วน้ันครูจะมีภาพคาดหวังในบทบาท
หน้าที่และลักษณะส่วนบุคคลว่าต้องเป็นคนที่ดีต้องมีความเป็นครู  แต่สิ่งที่พิเศษที่นอกเหนือจากนี้
คือการมีความเมตตา  มีความพอใจที่จะพัฒนาคนและมีความสมถะ  ซึ่งจิตใจที่ให้  จิตใจที่อยาก
พัฒนา  อยากแก้ไขสังคม  อยากท าให้คนอ่ืนก้าวหน้ามีความส าเร็จในชีวิตและรักชีวิตที่เรียบง่าย  
มัธยัสถ์  ไม่หวังร่ ารวยและมีความภูมิใจอย่างสุขล้นต่ออุดมการณ์ของครู  สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอม
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ความผูกพันและความมั่นคงทางจิตใจให้กับผู้เรียนโดยผ่านความคุ้นเคยกันจากการเรียนการสอนท่ี
มีกันมาอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุมจินต์  สลัดทุกข์ (2543: 65)  
ท่ีศึกษาเรื่อง  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  ตัวแปรด้านบรรยากาศการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปรับตัวทางสังคมของนิสิต  ซึ่งสภาพการจัดการเรียนการสอนพฤติกรรมและวิธีการสอนของ
อาจารย์  สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนิสิต  มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิต  การด าเนิน
กิจกรรมการสอนและการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ให้กับนิสิตเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ของนิสิตและให้อาจารย์มีวิธีการสอนที่น่าสนใจจะช่วยให้นิสิตไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียน  เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีการปรับตัวได้ดีขึ้น  ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ราตรี  พงษ์สุวรรณ (2540 :116) ที่ศึกษาปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ด้านผู้สอนนิสิตมีปัญหาการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านกลุ่มเพื่อน  จากการศึกษาพบว่า  นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืนจึงพักในหอพัก  เมื่อมาอยู่ร่วมกันนิสิต
จะต้องพยายามเข้ากับคนในกลุ่มให้ได้  นิสิตจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และนิสิตที่เข้ามาศึกษา
มีวัยที่ใกล้เคียงกัน  เป็นเพื่อนกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   นิสิตสามารถพูดคุยท าความรู้จักเพื่อน
ใหม่และเมื่อมีปัญหาก็คอยช่วยเหลือกัน อีกทั้งนิสิตต้องอยู่ห่างไกลจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
จึงต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนและเพื่อนยังช่วยให้นิสิตปรับตัวในมหาวิทยาลัยได้   ดังที่ ฟิลด์ และ 
นิวคอมบ์ (พระมหามนตรี  สามารถไทย. 2548 : 132 ; อ้างอิงจาก Feldman and Newcomb. 
1973 : 78) กล่าวว่า ลักษณะวัฒนธรรมกลุ่มเพื่อนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในประสบการณ์
ของนิสิต  ลักษณะของนิสิตที่เหมือนกันจะน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่ม   สอดคล้องกับ   
ชาติชาย  หมั่นสมัคร (2542 : 133) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของนักศึกษาโครงการสบทบ
พิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พบว่า  
นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี  มีการปรับตัวได้ดี  ทั้งนี้เพราะการอยู่ในกลุ่มเพื่อนจะท าให้
นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มีการเรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง   
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและมีการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึกสู่กัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามนตรี  สามารถไทย (2548)  ท าการศึกษาเรื่องการปรับตัว
ของพระนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง พบว่า  
ด้านกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับมาก 
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 ด้านสภาพแวดล้อม  จากการศึกษาพบว่า  นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  ส่วนมากนิสิตที่เข้ามาศึกษาจะมาจากจังหวัดที่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกันและไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ  สภาพแวดล้อม  หรือวัฒนธรรมต่างๆ เช่นอาหารการกิน 
การด ารงชีวิต ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก  และนิสิตอาจมีความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยและสถานที่
ต่างๆในมหาวิทยาลัย  ก่อนเข้ามาศึกษา  อีกทั้งบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง 
ร่มรื่น  มีบรรยากาศที่ดี  มีสถานที่พักผ่อนตามจุดต่างๆ ไว้บริการส าหรับนิสิตเพียงพอ  บริเวณ
อาคารมีความสะอาด  สวยงาม สงบ  ไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิในการเรียนและการพักผ่อน  การตกแต่ง
อาคารบริเวณโดยรอบ  ทัศนียภาพ  การจัดอาคาร  สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกื้อกูลต่อการเรียน  รวมทั้ง
เป็นแรงจูงใจให้นิสิตมีความรัก  เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  ท าให้นิสิตสามารถปรับตัวได้
ในระดับมาก  ดังที่  นิพนธ์  วรรณเวช (2538 :2)  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาเพื่อที่จะให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบได้แก่  คุณภาพของอาจารย์  
คุณภาพของนักศึกษา  บรรยากาศทางวิชาการ  การบริหารงาน  รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ในท านองเดียวกันอรพันธุ์  ประสิทธิรัตน์ (2533 : 9-10)  กล่าวว่า  
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจนเป็นการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุมาลี สุวรรณภักดี 
(2541 : 100)  ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัย
พยาบาลในเขตภาคใต้  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า  สภาพแวดล้อมบรรยากาศในวิทยาลัย
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวทั้งโดยรวมและรายด้าน  ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ราตรี  พงษ์สุวรรณ (2540 :116) ที่ศึกษาปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนของ
นักศึกษา  ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า การปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ด้านกิจกรรม  จากการศึกษาพบว่า  นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  นิสิตสามาถที่จะเลือกกิจกรรมตามความสนใจ  
หรือกิจกรรมที่ตนมีความถนัด  และเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วท าให้นิสิตเห็นความส าคัญ  มองเห็น
ประโยชน์ของกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรวมทั้งฝึกความสามัคคี
ได้ดีและ  กิจกรรมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ส าคัญ  อีกทั้งในระดับมัธยมศึกษาก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมนี้
ยังส่งเสริมประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตและทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพให้นิสิตทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจ  และสติปัญญา นิสิตจึงมีการปรับตัวด้านกิจกรรมได้ในระดับมาก              
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ดังที่ วัลลภา  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา (2537 : 60)  กล่าวว่า  กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นิสิตรู้จักตนเอง
มากขึ้น  ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นผลให้แต่ละคนสามารถพัฒนาการเรียนวิชาการ       
สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  จิตใจ บุคลิกภาพ วุฒิภาวะสู้ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น        
ซึ่งสอดคล้องกับ  ส ารวย  ประโพธ์ศรี  (2544 : 99) ท าการศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับตัวด้านการเรียนในระบบไตรภาคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด       
นครราชศรีมา  ด้านกิจกรรมพบว่า  การเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว  
ด้านการเรียนในระบบไตรภาคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวคือนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมย่อมมีการปรับตัวด้านการเรียนที่ดี เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมจะ ท าให้นักศึกษาเกิด
ความคุ้นเคยกัน  มพีัฒนาทางด้านอารมณ์เป็นส่วนใหญ่  รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษามีความ
หลากหลาย  ท าให้นักศึกษาได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  และ 
พระมหามนตรี  สามารถไทย (2548)  ท าการศึกษาเรื่อง  การปรับตัวของพระนิสิตระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง พบว่า การปรับตัวด้านกิจกรรมอยู่ในระดับ
มาก 
 2.  นิสิตชายและนิสิตหญิง  มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก  นิสิตชายและนิสิตหญิงอยู่ในวัยเดียวกันมีความสนใจที่คล้ายกัน  อีกทั้งนิสิต   
ชายและนิสิตหญิงเป็นนิสิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าจะเป็น   
การเรียนที่นิสิตจะต้องเรียนร่วมกัน  มีการท างานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน  รู้จักพึ่งพาอาศัยกัน  
ด้านผู้สอนนิสิตได้เรียนร่วมกันทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ได้รับความรู้ในรายวิชาต่างๆเหมือนกัน   
มีประสบการณ์การเรียนเหมือนกัน  และเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนนิสิตชายและนิสิตหญิงเป็นเพื่อนกัน  
มีวัยที่เป็นช่วงอายุเดียวกันของนิสิตทั้ง เพศชายและเพศหญิงก็สามารถปรึกษาปัญหาเพื่อช่วย 
เหลือซึ่งกันและกันได้  การให้ก าลังใจกัน  มีการท างานร่วมกัน ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นนิสิตก็มีความ
สนใจและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดซึ่งกิจกรรมเป็นส่วนในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตชายและนิสิตหญิงได้ดี  การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยไม่มีการ
แบ่งแยกว่าเป็นเพศใดท าให้นิสิตชายและนิสิตหญิงมีการปรับตัวได้ไม่แตกต่างกัน  ดังที่  เครียก  
(สาธร  ใจตรง.  2548 : 68 ;  อ้างอิงจาก Creig.  1983 : 355) กล่าวว่า  ลักษณะตามหลักจิตวิทยา  
เพศชายและเพศหญิงซึ่งอยู่ในช่วงวัยเดียวกันก็ย่อมจะได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการของชีวิต  และ
ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลท าให้ทุกคนพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้ดีที่สุด  ซึ่งสอดคล้อง
กับ  ดรุณรัตน์  ผลสวัสด์ิ.  (2544 : 87) ท าการศึกษาเรื่องการปรับตัวและสุขภาพของนักศึกษา
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โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป)สถาบันราชภัฏพระนคร  พบว่า 
นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  มีการปรับตัวไม่แตกต่างกัน  
 3. นิสิตที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภูมิล าเนาเดิมที่นิสิตอาศัยอยู่นั้นไม่ได้ท าให้นิสิตมีความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างกัน  เมื่อเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน  สภาพภูมิอากาศที่
คล้ายคลึงกัน  อาหารการกิน  การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยนิสิตก็มีความรู้สึกคุ้นเคย  นิสิตส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหอพักนิสิตจึงมีความสัมพันธ์
กับกลุ่มเพื่อนได้ดี  เมื่อมีปัญหาด้านการเรียนนิสิตก็สามารถขอค าปรึกษาเพื่อนที่อยู่ด้วยกันได้ การ
ที่นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่างๆ  มีการท ากิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท าให้
นิสิตปรับตัวได้ดี  อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าท าให้นิสิตมีการรับรู้ถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่  สภาพแวดล้อมต่างๆและมีการเตรียมความพร้อมที่จะอยู่ร่วมในสังคมส่วนรวม  นิสิต
จึงสามารถปรับตัวไม่แตกต่างกัน  ดังที่ ธอร์พ(อรพินทร์  ชูชม  และอัจฉรา สุขารมณ์. 2532 : 8 ;  
อ้างอิงจาก Thorpe.  1955.) กล่าวว่า การที่บุคคลเข้ากับเพื่อนได้อย่างมีความสุข  มีส่วนร่วมใน
กลุ่มเข้าสมาคมกับคนแปลกหน้าได้  มีความพอใจในกฎเกณฑ์บุคคลนั้นก็จะสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมใหม่ๆ ได้อย่างมีความสุข  และเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมส่วนรวมนิสิตจึงปรับตัวได้ดี  สอดคล้อง
กับ โสภาวดี  บุณยฤทธิกิจ (2546:71) ท าการศึกษาภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาต่างกันมีการปรับตัว
ไม่แตกต่างกัน  และ  กฤตินี  ตรงสิทธิรักษ์ (2546:68) ท าการศึกษาเรื่องปัญหาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  นิสิตที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนเมืองกับ
นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาอยู่นอกชุมชนเมือง  มีการปรับตัวโดยรวมและใน    แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  
 4. นิสิตที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกัน มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่
แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การท่ีนิสิตเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนิสิตมีความตระหนักใน
เรื่องความส าเร็จในด้านต่างๆ เช่น ด้านการท างาน  การเรียน  นิสิตจะต้องอาศัยความฉลาดทาง
อารมณ์เพราะจะช่วยให้นิสิตเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตน  มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเผชิญสิ่ง
แปลกใหม่  การด ารงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกลุ่มเพื่อนและการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน นิสิตมีความ
เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี  ถึงแม้ว่านิสิตจะพบ
กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิม อีกทั้งไม่ว่านิสิตจะมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าปกติ  
ความฉลาดทางอารมณ์ปกติ  หรือความฉลาดทางอารมณ์ต่ ากว่าปกติ  นิสิตต้องก็พยายามปรับ  
เปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ซึ่งนิสิตสามารถบังคับ
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ตนเองให้แสดงออกอย่างเหมาะสม  รู้จักวิธีการควบคุมตนเอง  การใช้กระบวนการควบ คุมตนเอง
สามารถลดความวิตกกังวล  มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ท าให้นิสิตสามารถ
ปรับตัวได้ดีในการอยู่ร่วมในสังคม  ดังที่  โปดัสกา  (บุญญรัตน์  ขจรพัฒน์วรกุล.2551 : 11 ; อ้างอิง
จาก Poduska. 1980 : 418) กล่าวว่า การปรับตัวทางอารมณ์เป็นความสามารถในการแสดงออก
ทางอารมณ์ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถแสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2524 :180) กล่าวว่า 
การปรับตัวทางอารมณ์เป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ ตนเองไม่ว่า
จะเป็นด้านอารมณ์  ด้านบุคลิกภาพและด้านความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจน
เป็นสภาพการณ์ที่ตนสามารถทนอยู่ได้ในสังคมหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างมีความสุข  
งานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับณัฐพล  แนวจ าปา (2540 : 59)   ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่องการปรับตัวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า การปรับตัวของนักศึกษาด้านอารมณ์  มีการปรับตัวแตกต่าง
กัน  

 5. นิสิตท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยต่างกัน มีการปรับตัวโดยรวม   
ด้านกลุ่มเพื่อนและด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของนิสิตจะต้องอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อน  ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อยมีการปรับตัวในระดับมาก โดยมีการปรับตัวมากกว่า
นิสิตท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากมีการปรับตัวในระดับปานกลาง  ดั งที่  
วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ (2545 : 32) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็นสิ่งส าคัญต่อพัฒนาการของลูก
มาก  การอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากซึ่งจะส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพที่ดี  มีการปรับตัวต่อ
ปัญหาต่างๆ ได้ดี ท านองเดียวกับ  เชเฟอร์ (อธิษฐาน  อนุรักติพันธุ์. 2546:32 ; อ้างอิงจาก ; 
Schaefer. 1959) กล่าวว่า  พฤติกรรมที่แสดงออกขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูกับการปฏิบัติ  ความ
เชื่อ  ค่านิยมของพ่อแม่ซึ่งถ้าพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นแต่ขณะเดียวกันก็ให้การปกป้องคุ้มครอง
มาก  จัดการทุกสิ่งทุกอย่างท าให้ผู้เรียนไม่มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับ   ชาติชาย  หมั่นสมัคร  (2542 : 131) ท าการศึกษาเรื่องการปรับตัวของนักศึกษา 
โครงการสมทบพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พบว่าความสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับบิดามารดาที่ต่างกัน   มีการปรับตัวแตกต่างกัน  ส่วน
ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อยมีการ
ปรับตัวได้ดีกว่านิสิตท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นิสิตที่
เข้ามาศึกษามีการพยายามที่จะปรับตัวเมื่อเจอกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิม  นิสิตมีอิสระ
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ในการใช้ชีวิตมากขึ้น  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพบรรยากาศเดิมมาพบกับสิ่งใหม่ๆ ท าให้
นิสิตปรับตัวได้  

อีกทั้งนิสิตที่มีสภาพบรรยากาศทางครอบครัวที่แตกต่างกัน    ชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน  หรือการเลี้ยงดูด้วยวิธีการต่างๆ ย่อมมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจ  และเมื่อ
เจอกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปส่งผลให้นิสิตไม่มีความอดทน  ไม่ต่อสู้ชีวิต  เมื่อเกิดปัญหา
เฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  นิสิตไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ซึ่งสภาพแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  และนิสิตเกิดความ
ท้อแท้ในการเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังที่ มุสเสน (อธิษฐาน อนุรักติพันธุ์. 2546:32; อ้างอิง
จาก Mussen.1963 : 193) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูในระยะต้นของชีวิตควรมีพื้นฐานของความรัก
ความอบอุ่นเป็นส าคัญ  และเมื่อโตขึ้นเขาจ าเป็นที่จะต้องได้รับสิ่งแวดล้อมที่จะเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กว้างออกไป  ดังนั้นสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ทัศนคติของพ่อแม่ จึงมีอิทธิพลต่อ
ผู้เรียนมาก และแอนเดอร์สัน (ราตรี  พงษ์สุวรรณ.  2540:30 ; อ้างอิงจาก Anderson. 1970 : 135) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของบรรยากาศทางสังคมในชั้นเรียนที่มีต่อผู้เรียน  กล่าวว่า ลักษณะของ
บรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การปรับตัวความรู้สึกและพฤติกรรมของของผู้เรียน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ อรอนงค์  สุวรรณกุล  (2525) ท าการศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินด้านการศึกษาและการเลี้ยงดู  พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว   

ส่วนด้านการเรียน  ด้านผู้สอนและด้านกิจกรรม  ที่พบว่าการปรับตัวไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การท่ีนิสิตได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับต่างกัน เมื่อนิสิตได้เข้า
มาอยู่ร่วมกัน  ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน  เรียนห้องเดียวกัน อยู่ในสังคมเดียวกัน  นิสิตจึงพยายามที่
จะปรับตัวให้ได้  ประกอบกับเมื่อนิสิตได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอน เมื่อนิสิตมีปัญหา
ในการเรียน  โดยอาจารย์ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าแก่นิสิตในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนผู้ปกครอง
ดูแลลูกจะ ท าให้นิสิตมีความรู้สึกได้รับความรักความยุติธรรม  เมื่อมีปัญหานิสิตจึงกล้าที่จะซักถาม 
นอกจากน้ีในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อนิสิตได้เลือกกิจกรรมที่ตนสนใจหรือมีความถนัด นิสิตก็จะมี
ความมั่นใจในตนเอง  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   ไม่ว่านิสิตจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยท่ีต่างกันนิสิตก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม  และท าให้นิสิตสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังที่ อรพินทร์ ชูชม ; 
และอัจฉรา  สุขารมณ์ (2532 : 58)  กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาใน
ทุกๆด้าน  ฉะนั้นหากครอบครัวให้การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมแล้วจะส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดี  
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มีการปรับตัวได้ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  จุมจินต์  สลัดทุกข์ (2543 : 64) ท าการศึกษาเรื่องตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรีปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  นิสิตที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ต่างกันจะมีการปรับตัวที่ต่างกัน     
  
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาเรื่องการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1มหาวิทยาลัยนเรศวร  
5 ด้าน  คือ  ด้านการเรียน  ด้านผู้สอน  ด้านกลุ่มเพื่อน  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านกิจกรรม   
ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.   ด้านการเรียน  จากผลการศึกษาพบว่า  นิสิตมีการปรับตัวอยูใ่นระดับมาก  เพื่อให้
นิสิตมีการปรับตัวด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น  ควรให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอภิปราย  การตอบค าถามในชั้น
เรียน และ ได้มีส่วนร่วมในการเรียน  มีค าแนะน าทางด้านการเรียนหรือมีการจัดสอนเสริมเพื่อปู
พื้นฐานกับนิสิตท่ีมีปัญหาด้านการเรียน  มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น 
 2.   ด้านผู้สอน จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการปรับตัวด้านผู้สอนอยูใ่นระดับมาก  
เพื่อให้นิสิตมีการปรับตัวด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น  ผู้สอนควรมีความเป็นกันเอง  สามารถให้ค าแนะน าและ
ให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ควรมีการเพิ่มทักษะและวิธีการสอนที่ทันสมัย   มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และน าความรู้และประสบการณ์ มาถ่ายทอดแก่ผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ   

3.   ด้านกลุ่มเพื่อน จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อนอยูใ่นระดับ
มาก  เพื่อให้นิสิตมีการปรับตัวด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
และส่งเสริมให้นิสิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ  กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  และการมีความสามัคคีนั้นเพื่อให้นิสิตสามารถ
ปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น 

4.   ด้านสภาพแวดล้อม จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมอยู่
ในระดับมาก  เพื่อให้นิสิตมีการปรับตัวด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น  ควรมีการต้ังกฏระเบียบด้านการใช้ห้อง
ส่วนรวม เช่นการใช้ห้องสมุดที่ปราศจากเสียงรบกวน  นอกจากน้ีบรรยากาศในห้องเรียนก็มีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จและท าให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียน นิสิตสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น  
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 5.   ด้านกิจกรรม จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการปรับตัวด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
เพื่อให้นิสิตมีการปรับตัวด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม  มีความ
หลากหลาย  และมีความน่าสนใจให้แก่นิสิต  รวมทั้งให้นิสิตได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมและให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  เพื่อให้นิสิตปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.   ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีผลต่อการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
ในด้านอ่ืนๆ เช่น  ตัวแปรด้านจิตลักษณะ  สถานะทางเศรษฐกิจ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นต้น 
 2.   ควรศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในด้านการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรใน
ส่วนกลางกับวิทยาเขต   
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยระบบ  
รับตรง กับนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยระบบ Admission 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง   

 
การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………………………………....... 
 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี    ปี
ที่  1  มหาวิทยาลัยนเรศวร      
 2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4 ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
  ตอนที่  3  แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  
  ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีปีท่ี  1  
มหาวิทยาลัยนเรศวร      
 3.  ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนิสิต  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นหรือตรงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 
 
       นางสาวนิรมล  สุวรรณโคตร 
       นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัวของนิสิต 
1.  เพศ   (  )  ชาย  (  )  หญิง 
2.  ภูมิล าเนาของนิสิต    (.......) อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 
                                    (.......)   อยู่ในจังหวัดอ่ืน  (ระบุ)............................  
ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ์ ที่ผู้วิจัยน ามาจากกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (2543) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  4 ระดับ 
 ค าชี้แจง  ให้นิสิตอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็น/เป็นจริงของนิสิต  
 
ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
มาก 

ค่อน 
ข้างจริง 

 
 

จริง
บางครัง้ 

ไม่จริง 

1. เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ข้าพเจ้า 

    

2. ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าอะไรท าให้ฉันรู้สึกโกรธ     
3. เมื่อถูกขัดใจ  ข้าพเจ้ามักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์

ไม่ได้ 
    

4. ข้าพเจ้าสามารถคอยเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายท่ีพอใจ     
5. ข้าพเจ้ามักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย      
6. เมื่อถูกบังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่ชอบ  ข้าพเจ้าจะอธิบาย

เหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้ 
    

7. ข้าพเจ้าสังเกตได้  เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง     
8. ข้าพเจ้าไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อ่ืนที่ข้าพเจ้าไม่รู้จัก     
9. ข้าพเจ้าไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นท าต่างจากท่ีข้าพเจ้าคิด     
10 ข้าพเจ้ายอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการ

กระท าของข้าพเจ้า 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดบัความคิดเห็น 

จริง
มาก 

 

ค่อน 
ข้างจริง 
 

จริง
บางครั้ง 
 

ไม่จริง 
 
 

11 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป      
12 แม้จะมีภาระที่ต้องท า  ข้าพเจ้าก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของ

ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ 
    

13 เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส     
14 ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในน้ าใจที่ผู้อื่นมีต่อข้าพเจ้า     
15 เมื่อท าผิด  ข้าพเจ้าสามารถกล่าวค า “ขอโทษ”  ผู้อื่นได้     
16 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผิดพลาดของผู้อ่ืนได้ยาก     
17 ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง  ข้าพเจ้าก็ยินดีที่

จะท าเพื่อส่วนรวม 
    

18  ข้าพเจ้ารู้สึกล าบากใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น     
19 ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเก่งเรื่องอะไร     
20 แม้จะเป็นงานยาก  ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าสามารถท าได้     
21 เมื่อท าสิ่งใดไม่ส าเร็จ  ข้าพเจ้ารู้สึกหมดก าลังใจ     
22 ข้าพเจ้ารู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ท าสิ่งต่างๆ อย่างเต็ม

ความสามารถ 
    

23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง  ข้าพเจ้าไม่
ยอมแพ้ 

    

24 เมื่อเริ่มท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ข้าพเจ้ามักท าต่อไปไม่ส าเร็จ     
25 ข้าพเจ้าพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิด

เอาเองตามใจชอบ 
    

26 บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าอะไรท าให้ข้าพเจ้าไม่มีความสุข     
27 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากส าหรับ

ข้าพเจ้า 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง
มาก 

 

ค่อน 
ข้างจริง 
 

จริง
บางครั้ง 
 

ไม่จริง 
 
 

28 เมื่อต้องท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้า
ตัดสินใจได้ว่าจะท าอะไรก่อนหลัง 

    

29 ข้าพเจ้าล าบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่
คุ้นเคย 

    

30 ข้าพเจ้าท าไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับ
ความเคยชินของข้าพเจ้า 

    

31 ข้าพเจ้าท าความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย     
32 ข้าพเจ้ามีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน     
33 ข้าพเจ้าไม่กล้าบอกความต้องการของข้าพเจ้าให้ผู้อื่นรู้     
34 ข้าพเจ้าท าในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน      
35 เป็นการยากส าหรับข้าพเจ้าที่จะโต้แย้งกับผู้อ่ืนแม้จะมี

เหตุผลเพียงพอ 
    

36 เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อ่ืน  ข้าพเจ้าสามารถอธิบายเหตุผลที่
เขายอมรับได้ 

    

37 ข้าพเจ้ารู้สึกด้อยกว่าผู้อ่ืน     
38 ข้าพเจ้าท าหน้าที่ได้ดี  ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด     
39 ข้าพเจ้าสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด     
40 ข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการท างานที่ยากล าบาก     
41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย  ข้าพเจ้าก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น     
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ     
43 เมื่อมีเรื่องที่ท าให้เครียดข้าพเจ้ามักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่อง

ผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้ 
    

44 ข้าพเจ้าสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และ
วันหยุดพักผ่อน 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
มาก 

 

ค่อน 
ข้างจริง 
 

จริง
บางครั้ง 
 

ไม่จริง 
 
 

45 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ  มากกว่าฉัน     
46 ข้าพเจ้าพอใจกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่     
47 ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะจะหาอะไรท า  เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย     
48 เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่  ข้าพเจ้าจะท าในสิ่งที่ฉันชอบ     
49 เมื่อรู้สึกล าบากใจ  ข้าพเจ้ามีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้     
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจาก

ภาระหน้าที่ 
    

51 ข้าพเจ้าไม่สามารถท าใจเป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่
ต้องการ 

    

52 ข้าพเจ้ามักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เกิดขึ้นเสมอ      
 
ตอนที่  3  แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
ค าชี้แจง  ให้นิสิตอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรม/การ
ปฏิบัติจริงของนิสิต  และ/หรือได้รับการปฏิบัติจริงจากผู้ปกครอง  

 
ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง/ปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

 

มาก 
 
 

ปาน 
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 
1 ผู้ปกครองมักให้โอกาสข้าพเจ้าตัดสินใจด้วยตนเอง

เสมอ 
     

2 ผู้ปกครองให้อิสระข้าพเจ้าในการเลือกท าสิ่งต่าง ๆ
โดยท่านเพียงคอยให้ค าแนะน าถึงความเหมาะสม   

     

3 ผู้ปกครองสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักการใช้เหตุผล      
4 เมื่อมีปัญหาผู้ปกครองจะให้ค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้าได้ดี      



  98 

 
 
ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง/ปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

 

มาก 
 
 

ปาน 
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 
5 ผู้ปกครองจะมอบหมายงานบ้านให้ข้าพเจ้าได้

รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
     

6 ผู้ปกครองจะรับรู้และคอยให้ค าปรึกษาข้าพเจ้า
เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ 

     

7 ผู้ปกครองให้อิสระข้าพเจ้าในการเลือกสาขาการเรียน
ด้วยตนเอง  

     

8 เมื่อครอบครัวมีปัญหา ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหานั้นๆด้วย 

     

9 ข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติจากผู้ปกครองด้วยความ
ยุติธรรม 

     

 
ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิต 
ค าชี้แจง  ให้นิสิตอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรม/การ
ปฏิบัติจริงของนิสิต  

 
ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น/ปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด           

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 
1 ขณะเรียนข้าพเจ้าตั้งใจฟังอาจารย์สอน      
2 ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนเสมอๆ      
3 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายในขณะที่เรียน      
4 ข้าพเจ้าเข้าชั้นเรียนตรงตามก าหนดเวลา      
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น/ปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด           

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 
5 ข้าพเจ้าสามารถท างานที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จ

ทันเวลาได้ 
     

6 ข้าพเจ้ามีการเตรียมตัวก่อนการเข้าเรียน      
7 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน      
8 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายได้ทันก าหนด      
9 ข้าพเจ้ามักเตรียมตัวกับการสอบในแต่ละครั้ง      
10 เมื่อมีข้อสงสัยข้าพเจ้าจะซักถามอาจารย์ทันทีที่มี

โอกาส 
     

11 ถึงแม้จะง่วงนอนข้าพเจ้าก็ต้ังใจฟังอาจารย์บรรยาย      
12 ข้าพเจ้าจะตรวจความเรียบร้อยของงานที่ได้รับ

มอบหมายก่อนส่งอาจารย์ 
     

13 ข้าพเจ้ามีความสนิทสนมกับอาจารย์ผู้สอน      
14 ข้าพเจ้าไม่รู้สึกโกรธเมื่ออาจารย์ตักเตือน      
15 ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันกับ

อาจารย์ 
     

16 ข้าพเจ้าแสดงความเคารพและทักทายเมื่อพบอาจารย์      
17 ข้าพเจ้าเต็มใจปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ตามค าแนะน า

ของอาจารย์ผู้สอน 
     

18 ข้าพเจ้าจะขอค าแนะน าทั้งเรื่องการเรียนและเรื่อง
ส่วนตัวจากอาจารย์ผู้สอน 

     

19 ข้าพเจ้าท ากิจกรรมและงานตามที่อาจารย์มอบหมาย      
20 ข้าพเจ้ารู้สึกกระตือรือร้นเมื่ออาจารย์ซักถาม      
21 ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์บรรยายได้ดี      
22 ข้าพเจ้าไม่พูดคุยกับเพื่อนในขณะที่อาจารย์ก าลัง

บรรยาย 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น/ปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด           

มาก 
 

 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

 

น้อย
ที่สุด 
 

23 ข้าพเจ้ารู้สึกดีเมื่อได้อยู่กับเพื่อน      
24 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเมื่อท าความรู้จักเพื่อนใหม่      
25 เมื่อเพื่อน ๆ  มีความทุกข์ข้าพเจ้าจะพูดปลอบใจเพื่อน      
26 ข้าพเจ้ามักแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนเมื่อได้รับ

มอบหมายให้ท างานกลุ่ม 
     

27 ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับเพื่อนในการ
ท างาน 

     

28 ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อเพื่อนมี
ปัญหา 

     

29 ข้าพเจ้ามคีวามมั่นใจในการเป็นผู้น ากลุ่ม      
30 ข้าพเจ้ายอมรับและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเมื่อ

ท างานร่วมกัน 
     

31 เมื่อเพื่อนมีปัญหาข้าพเจ้าคอยให้ก าลังใจเพื่อน      
32 ข้าพเจ้ามักมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มกับเพื่อนๆ      
33 ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจเมื่อได้พูดคุยและอยู่ใกล้เพื่อน ๆ      
34 ข้าพเจ้าสามารถพูดคุยและเข้ากับเพื่อนได้ทุกคน      
35 หากเพื่อนในกลุ่มท างานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จ

ข้าพเจ้าจะพยายามช่วยเหลือจนเสร็จได้ทันเวลา 
     

36 ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะ
บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน 

     

37 ถึงแม้สถานที่นั่งพักผ่อนในมหาวิทยาลัย จะมีไม่พอ
เพียงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่ข้าพเจ้า 

     

38 ถึงแม้เพื่อน ๆจะคุยกันขณะอาจารย์สอนข้าพเจ้าก็ยังมี
สมาธิในการเรียน 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น/ปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด           

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ที่สุด 

 
39 ถึงแม้ห้องเรียนคับแคบ  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการ

เรียนของข้าพเจ้า 
     

40 ถึงแม้หอสมุดมีเสียงดังรบกวนแต่ข้าพเจ้าก็มีสมาธิใน
การอ่านหนังสือหรือท างาน 

     

41 ถึงแม้อาคารเรียนอยู่ไกลข้าพเจ้าจะใช้เวลาในการ
เดินทางล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน 

     

42 ถึงแม้ห้องน้ าจะมีผู้ใช้เยอะแต่ข้าพเจ้าสามารถรอได้      
43 ถึงแม้ห้องเรียนมีอุณหภูมิที่เย็นแต่ข้าพเจ้าก็มีสมาธิใน

การเรียน 
     

44 ข้าพเจ้าสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของทาง
มหาวิทยาลัย  

     

45 ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

     

46 ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเข้าใจและเห็นประโยชน์
ของการเข้าร่วมกิจกรรม 

     

47 ข้าพเจ้าแสดงความสามารถเต็มที่ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

     

48 ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี      
49  ข้าพเจ้ามักเข้าร่วมกิจกรรมเพราะท าให้ได้เพื่อนใหม่ๆ

มากขึ้น 
     

50  ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างเต็มที่      
51  ข้าพเจ้ารู้จักการเป็นผู้ตามและผู้น าที่ดีในการร่วม

กิจกรรม 
     

52  ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  ของทางมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญและจดหมายขอความอนุเคราะห์เชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ  กิตติพร 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
2.   อาจารย์ ดร.สุวพร  ต้ังสมวรพงษ์ 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการอุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3.   อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สกุลคู 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการอุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
จดหมายขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ภาคผนวก ง 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
 
1.   ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 
2.   ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ตาราง 21  ค่าอ านาจจ าแนก(r) ของแบบสอบถามการปรับตัวของนิสิต   
 

ด้าน ข้อที่     r 

  ด้านการเรียน 
    

 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0.492 
0.545 
0.593 
0.615 
0.738 
0.602 
 0.364 
0.546 
0.371 
0.392 
0.690 
0.517 

ด้านผู้สอน 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.472 

0.571 

0.646 

0.448 

0.588 

0.610 

0.605 

0.690 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ด้าน ข้อที่     r 

ด้านผู้สอน 
21 
22 

0.565 

0.367 

  ด้านกลุ่มเพื่อน 
    

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

0.304 

0.363 
0.383 

0.690 

0.659 

0.301 

0.251  
0.500 

0.496 

0.775 

0.703 

0.620 

0.385 
ด้านสภาพแวดล้อม 36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

 

0.722 

0.753 

0.680 

0.731 

0.594 

0.651 

0.300 

0.540 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ด้าน ข้อที่     r 

  ด้านกิจกรรม 
    

 
 
 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

0.400 

0.499 

0.633 

0.446 

0.512 

 0.718 

0.633 

0.642 

0.484 
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