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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้นปที่ 1
และเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของนักศึกษากับปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ปการศึกษา 2563 หลักสูตร 4 ป จํานวน 121 คน ผานการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถามเทากับ 0.88 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 การวิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การปรับตัวของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยการปรับตัวดานการเรียนและดานสังคมอยูในระดับปานกลาง สวนการปรับตัวดานอารมณอยูใน
ระดับมาก การเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของนักศึกษาดานการเรียน ดานอารมณ และดานสังคม
กับปจจัยสวนบุคคลพบวานักศึกษาที่สังกัดคณะแตกตางกัน มีการปรับตัวดานการเรียนและดานอารมณแตกตาง
กัน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเดิมแตกตางกัน มีการปรับตัวดานการเรียนและดานสังคมแตกตางกัน สวนเพศ
ภูมิลําเนา การพักอาศัย แหลงทุน มีการปรับตัวในแตละดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา
นักศึกษามีการปรับตัวในหลายดาน ไดแก 1) การปรับตัวในชีวิตประจําวันตั้งแตเรื่องที่พักอาศัย การเดินทาง
คาใชจาย การติดตอกับคนทางบาน 2) การปรับตัวดานการเรียน มีการปรับการเรียนรูผานชองทางออนไลนในชวง
ตนเทอมการศึกษาดวยสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 และเรียนรูกระบวนการเรียนการสอนที่ตางจาก
มัธยมศึกษา 3) การปรับตัวดานอารมณ เมื่อนักศึกษามีเรื่องไมสบายใจ นักศึกษาสวนใหญจะพยายามแกปญหา
ด ว ยตั ว เองก อ น หรื อ หากิ จ กรรมผ อ นคลายที่ ทํ า ได ด ว ยตนเอง ตลอดจนมี ก ารปรึ ก ษาจากคนที่ ไ ว ใ จ
4) การปรับตัวดานสังคม นักศึกษาปรับตัวเขากับกฎ ระเบียบของสถาบันไดดี ใชเวลาวางเพื่อเพิ่มความรูหรือทํา
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ
คําสําคัญ: การปรับตัว นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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Abstract
The objectives of this research were to study the adaptation of Chitralada
Technology Institute’ s first- year undergraduate students and compare it with their personal
factors. The target group consists of 121 first- year undergraduate students of the academic
year 2 0 2 0 . The mixed methods research methodology was applied to this study. As for the
quantitative method, whose quality was evaluated by the experts, obtained 0. 88 of Index of
Item Objective Congruence, obtained 0.90 of confidence value. The data was analyzed using
means, percentage, standard deviation, and One- way ANOVA. As for qualitative research,
individual interviews were conducted. The results gained from the questionnaire show
adaptation at an average level in academic and social adaptations and a high level in emotional
adaptation. The comparison with students’ personal factors indicates that students from different
faculties show different academic and emotional adaptations. In contrast, students with different
academic backgrounds show different academic and social adaptations. However, sex, birthplace,
residence, and means of subsistence show no difference in terms of adaptation. In addition, the
results from the interviews show that the students have made adaptations in everyday life,
academic, emotional, and social aspects to attain their learning achievement successfully.
Keywords: adaptation; undergraduate students; Chitralada Technology Institute
บทนํา
ปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากสัง คมในอดีตดวยความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี การสื่อสารรูปแบบตาง ๆ ทําใหม นุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการดํารงชีวิต ทั้ง ทางสัง คม
เศรษฐกิจ วั ฒ นธรรม การสื่อ สาร รวมไปถึ ง ด านการศึ กษา สง ผลให บุค คลที่ใ ชชี วิต ในสัง คมนั้น ๆ ต องมี
การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต หากบุคคลสามารถปรับตัวไดก็จะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติ
สุข มีสุขภาพจิตที่ดี รูจักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม รูจักและเขาใจผูอื่น
ไดดี สามารถเผชิญ ปญ หาและหาทางออกที่ดีใหกับชีวิตได (Sariwat, 2018) ถาบุคคลนั้นไมสามารถปรับตัว
เผชิญกับปญ หาที่เกิดขึ้นไดจะกอใหเกิดความคับของใจ ความวิตกกัง วล มีภาวะเครียดที่สะสม ทอแท หมด
กําลังใจ หากเกิดสิ่งเหลานี้บอยครั้งและเปนระยะเวลานานอาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพจิตตามมาได
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขามาศึกษามีชวงอายุอยูระหวาง 18-20 ป ถือเปนกลุมชวงวัยรุนตอนปลาย มี
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจ และอารมณเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตเปลี่ยนผานไปสู
วัยผูใหญ ไดกาวพนจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง ยัง ใหมตอการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนผานชีวิตในชวงนี้นับเปนการปรับตัวเพื่อกาวสูความเปนผูใหญ เปน
ชวงเวลาที่จะไดเรียนรูการใชชีวิตในอีกดานหนึ่ง มีหนาที่ความรับผิดชอบและตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น อีกทั้ง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนใหญนั้นมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ตองใชชีวิตตามลําพังเมื่อเขามาเรียนในกรุงเทพฯ ที่มี
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สภาพแวดลอมแตกตางจากที่เคยอยูเดิมทําใหตองมีการปรับตัวในหลาย ๆ เรื่องทั้งในเรื่องชีวิตประจําวันและ
การเรียน เชน การอยูรวมกับสังคมกลุมเพื่อนใหม อาจารยใหม รูปแบบการเรียนการสอน การใชชีวิตในหอพัก
หางไกลจากพอแมผูปกครองและอยูรวมกับเพื่อนที่แตกตางไปจากการพักอยูกับคนในครอบครัว การเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ การแบงเวลาและรับผิดชอบตนเอง เปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้นักศึกษาจะตองเรียนรูในเรื่อง
การปรับตัวเพื่อรองรับการใชชีวิตในรูปแบบใหมเพื่อทําใหการใชชีวิตดําเนินไปไดอยางราบรื่น และยังมีสวน
สําคัญที่ทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนพรอมตอการเรียนรูทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นดวย โดย
ระยะเวลาในการปรับตัวของนักศึกษาก็จะแตกตางกันออกไป ซึ่งหากวัยรุนมีความเครียดในระดับสะสมที่มาก
เกินไปจะสงผลตอสุขภาพกายและยังสงผลตอสุขภาพจิต และถามีภาวะความเครียดที่รุนแรงมากขึ้นอาจถึงขั้น
เกิดภาวะซึมเศรา หรือเสี่ยงต อการฆาตัวตายได โดยจากผลรายงานสถิติ การใหบริการปรึกษาปญ หาทาง
โทรศัพท สายดวนสุขภาพจิต 1323 ในป 2562 พบวา ในกลุมวัยรุนอายุ 11-19 ป ขอรับบริการปรึกษาสาย
ดวนสุขภาพจิตประมาณ 10,000 สาย ซึ่งปญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ความเครียด วิตก
กังวล รอยละ 51.36 รองลงมาคือ ปญหาความรัก รอยละ 21.39 และซึมเศรา รอยละ 9.82 (Department of
Mental Health, 2020) นอกจากนั้ น หากนั ก ศึ ก ษาคนใดที่ ป รั บ ตั ว ไม ไ ด ก็ จ ะส ง ผลต อ การเรี ย น ทํ า ให มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา หากยังปรับตัวไมไ ดในระยะยาวจะสงผลตอการพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือ
ลาออกระหวางการศึกษาซึ่งเปนการสูญเสียทรัพยากรที่เกี่ยวของไปโดยเปลาประโยชน
ดัง นั้น ผู วิจั ย จึง สนใจศึ ก ษาความสามารถในการปรับ ตั วของนั กศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งมีความสําคัญ ในการชวยใหเขาใจถึงความสามารถในการปรับตัวในดานตาง ๆ
และนําผลวิจัยที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผน ปองกัน และใหความชวยเหลือนักศึกษาใหมี
การปรับตัวที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาชั้นปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวในแตละดานของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดาชั้นปที่ 1
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การปรั บตัวของนักศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี ชั้ นปที่ 1 สถาบัน เทคโนโลยีจิต รลดา ผูวิจัยไดคนคว า
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตัว
1.1 ทฤษฎีการปรับตัว
1.1.1 ทฤษฎี ก ารปรั บ ตั ว ของรอย (Roy's Adaptation Model) (Roy, 1976 as cited in
Juthopama, 2010; Witthayasunthornwong, 1998) ได อ ธิ บายการปรั บตั ว ไว วา การปรั บตั ว หมายถึ ง
พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเองและสิ่งแวดลอมของตนเอง
เพื่อปรับคงสภาพสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ และสัง คม ซึ่ง รอยเชื่อวามนุษยหรือบุคคลเปนระบบเปดที่ภายใน
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ระบบประกอบดวยระบบยอย จึงมีการประสานสัมพันธกันระหวางสิ่งแวดลอมภายในรางกายเองและระหวาง
สิ่งแวดลอมภายในกับภายนอกรางกายตลอดเวลา ในแนวคิดนี้มีแบบของการปรับตัวของบุคคลมี 4 ดาน คือ
1) การปรับตัวดานรางกาย เปนการปรับตัวเพื่อเขาสูสมดุลของรางกาย ไดแก ความตองการอากาศ น้ํา อาหาร
การขับถาย การทํากิจกรรมและการพักผอน เปนตน 2) การปรับตัวดานอัตมโนทัศน เกิดขึ้นจากความเชื่อและ
ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในชวงเวลาหนึ่ง เกิดขึ้นจากการรับรูภายในตนเองและจากปฏิกิริยาของบุคคลรอบ
ขางอันเกิดจากประสบการณและการเรียนรู ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 3) การปรับตัวดานบทบาท
หน า ที่ เป น การปรั บ ตั ว เพื่ อ ตอบสนองทางด า นความมั่ น คงหรื อ ได รั บ การยอมรั บ ในสั ง คม เป น
การกระทํ า ที่ ต ามความคาดหวั ง ของสั ง คม 4) การปรั บ ตั ว ด า นความสั ม พั น ธ พึ่ ง พาระหว า งกั น เป น
การตอบสนองต อ ความต อ งการที่ จ ะมี สั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คล เช น การให ห รื อ การได รั บ ความรั ก
ความหวงใย เปนตน หากปฏิบัติหรือปรับตัวไมเหมาะสมจะเกิดการพึ่งพาตนเองและผูอื่นไมเหมาะสม
1.1.2 ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพของ คาร ล โรเจอร (Roger, 1972 as cited in Surasit, 2013;
Kaewkangwan, 2003) เป น ผู ห นึ่ ง ที่ มีแ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ บุค ลิ ก ภาพที่สํ า คั ญ ที่ วา ด ว ยทฤษฎี ตั ว ตน โดยมี 3
รูปแบบคือ 1) ตนที่ต นมองเห็น (self concept) คือ ภาพที่ ตนมองเห็นตัว เองว าเปนคนอยา งไร มี ความรู
ความสามารถอยางไร 2) ตนตามที่เปนจริง (real self) คือ ลักษณะตัวตนที่เปนไปตามขอเท็จจริง ซึ่งบางครั้ง
บุคคลมองไมเห็นหรือมองขามขอเท็จจริงของตน เพราะความจริงบางอยางทําใหตนเองรูสึกเจ็บปวด รูสึกผิด
หรือเศราใจ 3) ตนตามอุดมคติ (ideal self) คือ ความอยากมีอยากเปนของบุคคลแตยังไมอยูในสภาพที่จะมีได
ในปจจุบัน ซึ่งบุคคลที่สามารถปรับตัวไดจะเขาใจตนเองและยอมรับผูอื่น รับรูประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาใน
ชีวิตตามความเปนจริง สามารถจัดการกับความคิดความรูสึกนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม มีความคิดไปในทางบวก
สวนบุคคลที่ปรับตัวเองไมไดจะมีความขัดแยงในความคิดของตนเองกับประสบการณตาง ๆ ที่ผานเขามา ทําให
เกิดความเครียด วิตกกังวล ไมเปนตัวของตัวเอง และมักจะมีความคิดไปในทางลบ
1.2 ลักษณะของบุคคลที่มีการปรับตัวที่ดี
มัลลวีร อดุลวัฒ นศิริ (Adulwatthanasiri, 1995) กลาวถึง ลักษณะของผูที่มีการปรับตัวดี
คือผูที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 1) มีเจตคติที่ดีตอตนเอง เขาใจและยอมรับตนเองตามความเปนจริง มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และมีความรับผิดชอบทั้งกับตนเองและผูอื่น 2) รับรูสภาพการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง
เขาใจพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นตามความเปนจริง 3) มีความอดทนที่จะเผชิญกับภาวะเครียดตาง ๆ
ได 4) สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น ได รวมทั้งการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข 5) มี
ความเปนตัวของตัวเอง เปนอิสระจากอิทธิพลตาง ๆ รวมทั้งมีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน 6) มีความเปนผูใหญ มี
บุคลิกภาพที่นาชื่นชม ควบคุมอารมณของตนเองได รูจักรับฟงผูอื่น 7) รูจักใหอภัย และหวังดีตอผูอื่น 8) วาง
แผนการดําเนินชีวิตในทุกดานที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพยายามปฏิบัติตามนั้น
2. การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การที่นิสิตนักศึกษาเขามาใชชีวิตใหมเปนเรื่องที่ทุกคนจะตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถเรียนและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตน ซึ่งสําเนาว ขจรศิลป (Kajornsin, 1994) กลาวถึงปญหาการปรับตัว
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาวาระบบการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษานั้นแตกตางกับระบบ
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การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาจึง ทําใหนักศึกษาเกิดปญหาในการปรับตัวนี้ โดยปญหาของนักศึกษา
แบงได 7 ประเภท คือ 1) ปญหาการเลือกสาขาวิชา 2) ปญหาการปรับตัว 3) ปญหาดานที่พักอาศัย 4) ปญหา
ที่เกี่ยวกับครอบครัว 5) ปญหาดานสุขภาพ 6) ปญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 7) ปญหาดานการเรียน
จากการศึกษาเอกสารแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวของนักศึกษามี
ผลกระทบตอการปรับตัวของนักศึกษาในหลายดานแตกตางกันไป เชน ดานสุขภาพ ดานการเรียนการสอน
ดานผูสอน ดานสังคมกลุมเพื่อน ดานอารมณ ดานกิจกรรม ดานเพศ ดานการเงิน เปนตน ซึ่งหากนักศึกษาไม
สามารถปรับตัวไดอาจสง ผลทําใหเบื่อหนายในการเรียน อึดอัดใจเมื่ออยูกับเพื่อน ผลที่ตามมาคือไดคะแนน
สอบที่ไมดี หรือการลาออกกลางคันได ซึ่งการวิจัยในครั้ง นี้ผูวิจัยไดเลือกการปรับตัว 3 ดานหลัก ๆ อัน เปน
หัวใจสําคัญในการเรียนระดับอุดมศึกษา ไดแก ดานการเรียน ดานอารมณ และดานสังคม เพื่อดูความสามารถ
และความสัมพันธในการปรับตัวของนักศึกษาอันจะนําไปสูแนวทางการชวยเหลือนักศึกษาในภาพรวมตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2563 หลักสูตร 4 ป ทั้งหมดจํานวน
123 คน การสุมแบบเจาะจง โดยศึกษากลุมตัวอยางในคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งสถาบันฯ มีจํานวนนักศึกษาใหมไมมาก จึงเก็บขอมูลนักศึกษา
ทุกคนเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนความเปนจริงมากที่สุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 1) แบบสอบถาม แบงเปน 2
ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ คณะที่ศึกษา ภูมิลําเนา เกรดเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียน ที่พักอาศัยในปจจุบัน แหลง เงิน ทุนทาง
การเรียนหลัก ตอนที่ 2 แบบประเมินการปรับตัวไดแก การปรับตัวดานการเรียน การปรับตัวดานอารมณ
การปรับตัวดานสังคม โดยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 2) แบบ
สั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง (structured interview) เป น การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth interview)
รายบุคคลในกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คนหรือมากกวานั้นจนกวาจะไดขอมูลอิ่มตัว โดยเปนการสุมสัมภาษณ
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางของแตละคณะแบง ตามเพศ
การอยูอาศัย ภูมิลําเนา เปนตน ) โดยมีคําถามในประเด็นการปรับตัวของนักศึกษาดานตางๆ คือ ดานการเรียน
ดานอารมณ ดานสั ง คม ซึ่ ง ผูวิจั ยใชร ะยะเวลาในการเก็บขอ มูลเชิง ปริมาณและเชิง คุณ ภาพระหวา งเดือ น
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัว
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา กํ า หนดขอบเขตคํ า ถามให ค รอบคลุ ม กรอบแนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค และ
องคประกอบที่ทําใหทราบถึงการปรับตัวของนักศึกษา จึงนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ รางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นโดยผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยมาจาก
แบบสอบถามการปรั บ ตั ว ของนิ ร มล สุ ว รรณโคตร (Suwannakhot 2010) จุ ฑ ารั ต น ฉั ต รพงษ ส วั ส
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( Shutpongsawas, 2011) นั น ทิ ช า บุ ญ ล ะ เ อี ย ด ( Bunlaeiad, 2011) ณั ฐ วุ ฒิ ศ รี วั ฒ น า ว า นิ ช
(Sreewattanawanit, 2013) นิลญา อาภรณกุล (Arpornkul, 2014) ทิพวรรณ มูลสิง หและคณะ (Moolsing
et al., 2015) แลวนํามาสรางแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแกไขความเหมาะสมเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช ความครอบคลุม และความสอดคลองตามนิยาม
ของตัวแปร ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถามเทากับ 0.88 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
นักศึกษาที่ไ มใชกลุมตัวอยาง และนํามาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 นํามา
จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป ในสวนการวิจัย
เชิง คุณภาพ ผูวิจัยกําหนดหัวขอคําถามที่ทําการศึกษาในลักษณะกวาง ๆ ลวงหนากอนทําการศึกษา เปน
ลักษณะคําถามแบบเปดที่ผูวิจัยตองใชวิธีสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลระดับเชิงลึก การตั้งคําถามในการสัมภาษณ
เป น หน า ที่ ที่ ผู วิ จั ย จะซั ก ถามรายละเอี ย ดจากผู ใ ห สั ม ภาษณ เ ป น รายบุ ค คล คํ า ถามมี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ใน
การปรับตัวของนักศึกษาในดานการเรียน ดานอารมณ ดานสังคม และศึกษาปญหาพรอมทั้งแนวทางการแกไข
ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ คณะที่ศึกษา
ภูมิลําเนา เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทของโรงเรียน ที่พักอาศัยใน
ปจจุบัน แหลงเงินทุนทางการเรียนหลัก โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก การวิเคราะหความถี่ และรอยละ
สว นที่ 2 การวิเ คราะห ร ะดับ การปรั บ ตั วของนัก ศึ ก ษา โดยการวิ เคราะห ค า เฉลี่ ย (mean) ของ
การปรับตัวในรายดาน และคาเฉลี่ยการปรับตัวรวมทุกดานของนักศึกษา และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) โดยนําแบบวัดมาวิเคราะหตรวจใหคะแนนและแปลความหมาย
สวนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของนักศึกษาจําแนกตามปจจัยสวน
บุ ค คลโดยวิ ธี ส ถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการทดสอบกลุ ม ตั ว อย า งสองกลุ ม ที่ เ ป น อิ ส ระจากกั น (t-test Independent
sample) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way anova)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 55.4 เพศหญิงรอยละ 44.6 เปนนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.5 และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล คิดเปนรอยละ 29.8 ภูมิลําเนาสวนใหญอยูในภาคกลาง รอยละ 52.9 รองลงมาคือ กรุง เทพฯ และ
ปริมณฑล รอยละ 28.1 นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาวตางชาติจํานวน 6 คน รวมเขาศึกษาดวย ผลการเรียนเดิม
จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป รอยละ 49.6 มีผลการเรียนระหวาง 2.002.99 รอยละ 48.8 อาศัยอยูในหอพักที่สถาบันจัดให รอยละ 61.2 อาศัยอยูกับครอบครัว รอยละ 29.8 แหลง
ทุนของนักศึกษามาจากผูปกครอง รอยละ 55.4 และมาจากทุนชวยเหลือของสถาบัน รอยละ 43.0
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2. ภาพรวมการปรับตัวของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยดานการเรียนและดานสังคม พบว า
การปรับตัวอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ดานอารมณพบวามีการปรับตัวอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของนักศึกษาดานการเรียน ดานอารมณ และดานสังคม
กับปจจัยสวนบุคคล เพศ คณะ ภูมิลําเนา ผลการเรียนเดิม การพักอาศัย แหลงทุน พบวา นักศึกษาที่สังกัดคณะ
แตกตางกัน มีการปรับตัวดานการเรียนและดานอารมณแตกตางกัน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเดิมแตกตางกัน
มีการปรับตัวดานการเรียนและดานสังคมแตกตางกัน สวนเพศ ภูมิลําเนา การพักอาศัย แหลงทุน มีการปรับตัวใน
แตละดานไมแตกตางกัน
4. จากการสัมภาษณรายบุคคลในประเด็นการปรับตัวของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการปรับตัวใน
ชีวิตประจําวัน การปรับตัวดานการเรียน การปรับตัวดานสังคม การปรับตัวดานอารมณ ดังนี้
4.1 การปรั บตั วในชี วิ ตประจํ าวั น 1) ด านที่ พั ก อาศั ย นั ก ศึ กษามาจากต างจั ง หวั ด หรื อจาก
ตางประเทศจะมีความกั ง วลในดานการเปลี่ ยนสภาพแวดลอมใหมๆ รวมถึง ผูคนที่ ไ มคุ นเคย ซึ่ ง ใช เวลาใน
การปรับตัวระยะหนึ่งถึงมีความคุนชินเปนปกติ การอยูหอพักที่ทางสถาบันไดจัดเตรียมไวใหหรืออยูหอนอกจะ
คอนขางมีความเปนอิสระมากกวาสมัยมัธยมศึกษา 2) ดานการเดินทาง นักศึกษาที่อยูบานของตนเองและมี
ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการปรับตัวไมคอยตางจากเดิมมากนัก ตองเผื่อเวลาในการเดินทาง
มากขึ้น ในขณะที่ถาเปน นักศึกษาตางชาติหรือนักศึกษาตางจัง หวัดจะตองมีการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม มี
การปรั บการเดิน ทางให เหมาะสมกับ ตนเองและสมาชิ กเพื่อนรว มทาง 3) ดานคาใชจาย นักศึกษาที่ไดรั บ
ทุนการศึกษาทั้งจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา หรือกองทุนชวยเหลือการศึกษาจากสถาบัน จะพยายามบริหาร
เงินใหเพียงพอกับคาใชจายในแตละเดือน หากไมพอจะขอความชวยเหลือจากที่บาน 4) ดานการติดตอกับคนทาง
บ า น นั กศึ ก ษาที่ อยู ต างจั ง หวั ด หรื อ มาจากต างประเทศ นิ ย มใช การสื่ อ สารผ า นทางโทรศั พ ท หรื อผ า น
แอพพลิเคชั่น เชน ไลน เฟซบุก เมสเซนเจอร โดยความถี่หางในการติดตอขึ้นอยูกับแตละบุคคลและระยะเวลา
4.2 การปรับตัวดานการเรียน 1) การเรียนออนไลน ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ทําใหการเรียนในชั้นเรียนไมสามารถทําไดในชวงเปดภาคการศึกษา จึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เปนแบบออนไลนโดยใชแอพพลิเคชั่นที่อาจารยแตละทานกําหนด ซึ่งนักศึกษาทั้งคนไทยและนักศึกษาตางชาติ
ตื่นเตนและมีความวิตกกังวล เปนเรื่องใหมที่ไมเคยเรียนในรูปแบบนี้มากอน นักศึกษาตางชาติกลัวจะเรียนไม
คอยรูเรื่องดวยหลักสูตรใชภาษาไทยเปนภาษาหลักในการเรียน กลัวปญหาการสื่อสาร กลัวเรียนไมทันเพื่อน
ตลอดจนปจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่สงผลใหการเรียนอาจเกิดความลาชาหรือติดขัดที่ควบคุมเองไมได เชน ระบบ
อินเทอรเน็ต การกระตุกของภาพและเสียง เปนตน รวมไปถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่มีรอบตัวนักศึกษาขณะ
เรียน การเรียนการสอนออนไลนนักศึกษาจึงตองมีสมาธิ และตั้งใจดวยตนเองมากกวาเรียนในหองเรียน ซึ่ง
การเรียนออนไลนครูผูสอนอาจจะดูแลไดไมทั่วถึง ทําใหหลายคนมีการปรึกษาอาจารย หรือเพื่อนๆ ชวยให
คลายขอสงสัยในเนื้อหาวิชา 2) ลักษณะกระบวนการเรียนการสอน การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความ
ตางจากมัธยมศึกษา นอกจากเรียนในคาบเรียนที่กําหนดไวแลว นักศึกษาตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเองจากแหล ง สารสนเทศต า งๆ จึ ง ต องมี ก ารแบ ง เวลาทบทวนและอ า นเสริ ม ความรู ใ นวิ ช ามากขึ้ น มี
การเตรียมตัวศึกษาหาความรูเนื้อหากอนเขาเรียนเพื่อชวยใหเขาใจในบทเรียนมากยิ่ง ขึ้น อีกทั้ง มีการสรุป
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เนื้ อ หาจากที่ อ าจารย บ รรยายตามความเข า ใจของตนเอง ในขณะเดี ย วกั น นั ก ศึ ก ษาบางส ว นยั ง ไม ไ ด
เตรียมพรอมในการเรียนเทาที่ควร การขาดวินัยในการเรียน ทําใหการเรียนรูไดไมเต็มที่ สงผลตอคะแนนสอบไม
เปนไปตามที่คาดหวัง จึงตั้งใจพยายามกับการสอบครั้งตอไปเพื่อไมใหสอบตกในรายวิชานั้นๆ และไดเกรดเฉลี่ย
สะสมต่ํา
4.3 การปรับตัวดานอารมณ เมื่อนักศึกษามีเรื่องไมสบายใจ วิตกกังวล ไมวาจะเปนเรื่องเรียน เรื่อง
สวนตัว นักศึกษาสวนใหญจะพยายามแกปญหาดวยตัวเองกอน หรือหากิจกรรมผอนคลายที่ทําไดดวยตนเอง
เชน ออกกําลังกาย ฟงเพลง เลนเกม เปนตน อีกทั้งมีการปรึกษาจากคนในครอบครัว อาจารย เพื่อน รวมไปถึง
นักจิตวิทยาของสถาบัน ซึ่งสามารถชวยใหคลี่คลายหรือลดความกังวลลงไปได
4.4 การปรับตัวดานสังคม นักศึกษาปรับตัวเกี่ยวกับกฎ ระเบียบขอบังคับของสถาบันไดดี มีการใช
เวลาวางจากการเรียนไปหองสมุดเพื่อเพิ่มความรู หรือเลนเกมเพื่อความบันเทิง เปนตน นักศึกษาบางสวนใช
เวลาวางในวันธรรมดาหารายไดระหวางเรียนจากการทํางานในสถาบัน ในวันหยุดจะพักผอน หรือทํากิจกรรมที่
ตนเองสนใจ อีกทั้งจัดสรรเวลาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางสถาบันและคณะกรรมการนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเสริม
ประสบการณ นักศึกษามีการปรับตัวดานการทํางานรวมกับเพื่อน รุนพี่ แมบางเรื่องอาจมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน
จะใชมติในการตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ มีการจัดสรรเวลาในการพูดคุย แบงงานกันทําอยางชัดเจน พยายามที่จะปรับ
เขาหากัน นักศึกษาสวนใหญทั้งที่อยูกรุงเทพฯ ตางจังหวัด หรือนักศึกษาตางชาติ สามารถปรับตัวเขากับเพื่อน
ทั้งเพศเดียวกันหรือเพื่อนตางเพศ หรือรุนพี่ไดอยางรวดเร็ว บางคนไมคอยเขาใกลเพื่อนตางเพศบาง รวมถึง
เปนคนที่ไมคอยกลาแสดงออก จะใชเวลาในการรูจักกับเพื่อนใหมนานกวาคนอื่น นักศึกษาตางชาติในชวงแรก
จะมีปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับเพื่อน มีการใชเครื่องมือดานภาษาชวยใหเขาใจเบื้องตน และปรับตัวเรียนรูใน
วัฒนธรรมไทยในแงมุมตาง ๆ เพิ่มเติม
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. การปรั บตั ว โดยรวมของนั กศึ กษาสถาบั นเทคโนโลยี จิ ตรลดา ชั้ น ป ที่ 1 อยู ในระดั บ ปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจัยของศิริอร โชคบํารุงและเสาวนีย ทองนพคุณ (Chokbamrung, & Thongnopakun, 2019)
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1 ในจังหวัดชลบุรี พบวา นักศึกษา
มีการปรับตัวในมหาวิทยาลัยไดในระดับปานกลาง ซึ่งแตกตางจาก วนัสนันท ขลิบปนและมนัสนันท หัตถศักดิ์
(Khippan, & Hatthasak, 2020) ศึกษาปจจัยที่มีตอความสัมพันธกับการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี พบวา นักศึกษามีการปรับตัวอยูในระดับมาก โดยจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ดาน
การเรียนและดานสังคม มีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ดานอารมณ มีการปรับตัวอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาอาจเนื่องมาจากนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนกลุมวัยรุนตอนปลาย ไดกาวพนจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาเขาสูระดับอุดมศึกษา เปนชวงเวลาที่ปการศึกษาแรกนั้นนักศึกษาตองเรียนรูการใชชีวิต มีหนาที่
ความรับผิดชอบและตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น อยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางจากเดิม อาจารยที่ปรึกษาไมไดให
คําปรึกษาแบบใกลชิดเชนสมัยมัธยม ทําใหตองมีการปรับตัวในหลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการสรางความคุนเคย
สถานที่พักอาศัย กลุมเพื่อนใหม รูปแบบการเรียนการสอน อาจารยผูสอน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ การเดินทาง
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คาใชจาย และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเปดพื้นที่อิสระทางความคิดกับนักศึกษามากขึ้น ประกอบกับชวงเวลาที่
เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงสงผลใหมีการปรับรูปแบบ
จากการเรียนในชั้นเรียนไปสูการเรียนการสอนออนไลนชวงระยะเวลาหนึ่ง (study from home)
เมื่อการแพรระบาดไดบรรเทาลงจึงใหนักศึกษากลับมาศึกษาในที่ตั้งได โดยการเรียนการสอนออนไลนนี้
เปนประสบการณใหมทั้งอาจารยและนักศึกษา แมทางสถาบันจะมีการอํานวยความสะดวกในการเรียนใหมี
ประสิทธิภาพทั้งการแจกซิมโทรศัพทมือถือ การเปดหองคอมพิวเตอรเรียนออนไลนในที่ตั้งสําหรับนักศึกษาที่ไมมี
อุปกรณ แตก็ ยัง มีป จจั ยอื่ น ๆ ที่ส งผลตอการเรียน โดยทั้ งหมดนี้นั กศึ กษาตองเรียนรู ดวยตนเองทั้ง ในดาน
การเรียน การมีสมาธิในการเรียน การสรางความสัมพันธกับผูอื่น การบริหารเวลา การรวมกิจกรรมทั้งในและนอก
สถาบัน การจัดการความเครียด การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การทบทวนบทเรียน การศึกษาคนควา
เนื้อหาเพิ่มเติม การสรุปประเด็นหรือสาระสําคัญของเนื้อหาวิชา การเตรียมตัวในการสอบ เปนตน นักศึกษา
บางสวนอาจยังไมคุนชินในการปรับตัวชวงภาคการศึกษาแรกของการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดไมดีเทาที่ควร จึง
สงผลตอการปรับตัวของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับทฤษฎีการปรับตัวของรอยที่
กลาวถึงการปรับตัววา เปนพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเองและ
สิ่งแวดลอมเพื่อปรับใหเกิดความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม การปรับตัวของบุคคลจะมีขีดความสามารถใน
การปรับตัวเฉพาะของตนเอง หากบุคคลนั้นไมสามารถปรับตัวไดจะทําใหเกิดปญหาการปรับตัวตามมา
2. การปรั บตั วของนั กศึ กษาด านการเรี ยน ผลการศึ กษาพบว า นักศึ กษามี การปรับตั วอยู ในระดั บ
ปานกลาง สอดคลองกับ ชนัดดา เพ็ชรประยูรและคณะ (Phetprayoon et al., 2011) ศึกษาความสามารถใน
การปรับตัวของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา ความสามารถในการปรับตัวดานการเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับ นันทนพ เข็มเพชร (Khempet, 2018) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการปรับตัวของ
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พบว า
ความความสามารถในการปรับตัวดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง แตแตกตางจาก กรรณิการ แสนสุภาและ
คณะ (Sansupa et al., 2020) ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษารามคําแหงในสถานการณโควิด-19 พบวา นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการปรับตัวดานการเรียนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นักศึกษามีการอานเนื้อหาบทเรียนกอนการเขาเรียนเสมอ ซึ่งผูวิจัยตั้ง
ขอสังเกตวานักศึกษาบางคนจากการเรียนที่ผานมาอาจไมคอยไดอานเนื้อหาบทเรียนกอนการเขาเรียน มักจะ
เรียนรูไปพรอมกับผูสอน แตในการปรับตัวดานการเรียนระดับอุดมศึกษานั้น การศึกษาดวยตนเองจะเปนพื้นฐาน
ของนักศึกษาที่สําคัญในการเรียนรูเรื่องตาง ๆ นักศึกษาจะตองฝกตัวเองใหเปนนิสัยมากยิ่งขึ้นกวาเดิม การศึกษา
ระดับอุดมศึกษานับไดวาเปนสิ่งใหมที่แตกตางจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาใหมตองปรับตนเองใหเขา
กับการเรียนในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางรวดเร็วซึ่งมีผลโดยตรงในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อ
จบการศึกษาในปแรกหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนอยกวาที่สถาบันกําหนดจะตองพนสภาพหรือถูกรีไทรจากการ
เปนนักศึกษาทันที นักศึกษาจึงตองอาศัยปจจัยหลายอยางที่ทําใหการเรียนประสบผลสําเร็จตั้งแตการตั้งใจฟง
อาจารยสอน รูจักซักถามเมื่อเกิดขอสงสัย รูจักสรุปใจความสําคัญและบันทึกยอ มีสมาธิไมทํากิจกรรมอื่นในขณะ
เรียน มีความตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายและสงตามกําหนด แบงเวลาเรียนและการทํากิจกรรมอื่น ๆ อยาง
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เหมาะสม ตลอดจนมีการศึกษาเนื้อหาวิชาเรียนมากอนลวงหนาหรือไปคนควาเพิ่มเติมจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ
เพื่อจะไดเขาใจในสิ่งที่กําลังศึกษาไดงายยิ่งขึ้น
สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ผูวิจัยสัมภาษณในประเด็นการปรับตัวดานการเรียนที่สะทอนใหเห็นวา
นักศึกษามีการปรับตัวในการเรียนรูแอพพลิเคชั่นประกอบการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งนับวาเปนเรื่องใหมของ
ทั้งผูสอนและผูเรียน กลัวจะเรียนไมคอยรูเรื่อง กลัวเรียนไมทันเพื่อน ซึ่งนักศึกษาทั้งคนไทยและนักศึกษาตางชาติ
ตื่นเตนและมีความกังวล ดวยจากภาษาที่ใช การสื่อสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนครูผูสอนอาจจะดูแลไดไม
ทั่วถึง สอดคลองกับ วิรัช วงศภินันทวัฒนา (Wongpinunwatana, 2019) ศึกษาการใชภาษาไทยในกระบวนการ
สื่อสารขามวัฒนธรรมของนักศึกษาตางชาติ พบวา บางครั้งนักศึกษาตางชาติขาดความรูหรือทักษะภาษาไทยบาง
จึงเปนอุปสรรคในการสื่อสาร การเรียนยังตองพยายามรับรูเรื่องที่สื่อสารไปมา ถาขาดความรูและทักษะในเนื้อหา
ก็ทําใหความเขาใจในเรื่องที่สื่อสารระหวางเรียนบกพรอง และบางสถานการณที่ไมคุนเคยในการปฏิบัติจากที่เคยมี
ทํ าให เกิ ดความเครี ยด อึ ดอั ดได อี กทั้ ง จากการสั มภาษณ ยั ง พบอี กว า นั กศึ กษาต า งชาติ ใช เวลาในการทํ า
ความเขาใจเนื้อหาที่เขียนเปนภาษาไทยมากกวานักศึกษาคนไทย ตองใชเวลาในการอานและทบทวนความรูที่
เรียนวันละอยางนอย 3-4 ชั่วโมง
3. การปรับตัวของนักศึกษาดานอารมณ ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีการปรับตัวอยูในระดับมาก
สอดคลองกับ นั นทนพ เข็มเพชร (Khempet, 2018) ศึกษาเรื่องความสามารถในการปรับตั วของนิ สิตระดั บ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ความความสามารถใน
การปรับตัวดานอารมณอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตางจากกรรณิการ แสนสุภาและคณะ (Sansupa et al., 2020)
ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษารามคํ า แหงในสถานการณ โ ควิ ด -19 พบว า นั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการปรับตัวดานการเรียนอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ เมื่อนักศึกษามีปญหามักจะปรึกษาผูอื่นมากกวาเก็บไวคนเดียว ซึ่งผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ใน
การปรับตัวดานอารมณนั้น ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียน การทํากิจกรรมที่ตางออกไปจากนักศึกษารุนกอนหนานี้ แมนักศึกษาใหมจะมีการปรับตัวอยูในระดับ
มาก รูจักควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง มองโลกในแงดี ปรับตนเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ยอมรับตนเอง รูจักขอดีขอบกพรองของตนเอง รูจักใชเหตุผลในการแกปญหาที่ดีแลวนั้น แตในประเด็นนี้อาจ
เป นไปไดว า เมื่ อนักศึกษาบางส วนมี ปญ หาหรื อเรื่องราวไมสบายใจไมว าจะเป นเรื่องเรียน ความรั ก เพื่ อน
ครอบครัว หรือเรื่องสวนตัวอื่น ๆ ดวยชวงวัยที่อยูในระยะวัยรุนตอนปลาย เปนชวงที่มีพฤติกรรมคอนไปทางเปน
ผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยูในสังคมอื่นเพิ่มมากกวาเพียงแคอยูกับสังคมครอบครัว มีความตองการ
ความอิสระ มีความคิดเปนของตนเองสูง มีความรับผิดชอบกับตัวเองมากขึ้น ในลําดับแรกจะพยายามหาทางแกไข
ปญหาดวยตนเองกอน มีการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษาบางสวนจะปรึกษาเพื่อนหรือคนที่
ไวใจทั้งในและนอกสถาบันในการคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้นอีกดวย ซึ่งสวนมากมักปรึกษากับเพื่อนรุนเดียวกัน
มากกวาพอแมหรือผูใหญ
สอดคลองกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคารล โรเจอรที่วาดวยทฤษฎีตัวตน (self theory) กลาววา การรับรู
เกี่ยวกับตนในดานตาง ๆ รวมไปถึงทัศนคติ คานิยม ลวนมีสวนในการกําหนดบุคลิกภาพแตละคนที่แตกตางกัน
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ออกไป บุคคลที่สามารถปรับตัวไดจะเขาใจตนเองและยอมรับผูอื่น สามารถจัดการกับความคิดความรูสึกไดอยาง
เหมาะสม มีความคิดไปในทางบวก สอดคลองกับการสัมภาษณขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ในประเด็นการปรับตัว
ดานอารมณ นักศึกษาจะพยายามแกปญหาดวยตนเองกอนเมื่อมีเรื่องไมสบายใจ วิตกกังวล ไมวาจะเปนเรื่องเรียน
หรือเรื่องสวนตัว มีการหากิจกรรมผอนคลายดวยตนเองทั้งออกกําลังกาย ฟงเพลง เลนเกม เปนตน ทั้งยังมีการ
ปรึกษาจากคนในครอบครัว อาจารย เพื่อนที่สนิทหรือไวใจ รวมไปถึงการพึ่งนักจิตวิทยาของสถาบันในการให
คําปรึกษา ดังนั้นหากนักศึกษามีความฉลาดทางอารมณที่ดี จะสงผลใหมีการปรับตัวที่ดีในความสัมพันธระหวาง
บุคคลและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ อุสา สุทธิสาคร (Sutthisakorn, 2016) กลาววา
การเรียนรูการแกปญหาอยางเหมาะสม เปนทักษะทางอารมณที่วัยรุนควรฝกฝนเพื่อใหมีความฉลาดทางอารมณ
เพื่อความสุขและความสําเร็จในชีวิต
4. การปรับตัวของนักศึกษาดานสังคม ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิชและณัทธร พิทยรัตนเสถียร (Sreewattanawanit & Pityaratstian, 2014)
ศึกษาเรื่องการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา มี
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวทางอารมณ สวนตัว และ
การปรับตัวดานสังคม ซึ่งแตกตางกับนันทนพ เข็มเพชร (Khempet, 2018) ศึกษาความสามารถในการปรับตัว
ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พบว า
ความความสามารถในการปรับตัวดานสังคมอยูในระดับมาก และแตกตางจากกรรณิการ แสนสุภาและคณะ
(Sansupa et al., 2020) ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษารามคําแหงในสถานการณโควิด-19 พบวา นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการปรับตัวดานสังคมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาดวย
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการจัดกิจกรรม การเชื่อมความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนองทํา
ไดไมเต็มที่เทาที่ควร ซึ่งแมจะมีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมในที่ต้ังแยกเปนรายคณะ ใหนักศึกษาทํา
ความรูจักอาจารย รุน พี่ เขาใจในระบบการเรียน การลงทะเบียน การเข ารวมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น รูจั ก
กฎระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ แตดวยสถานการณของโรคโควิด-19 สงผลใหบางกิจกรรมตองยกเลิกหรือเลื่อน
ออกไปหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนทางออนไลน ทําใหความสัมพันธ ความใกลชิด ความคุนเคยในประเด็น
เกี่ยวกับการปรับตัวดานสังคมนาจะยังมีชองวางอยูบางจึงสงผลตอการปรับตัวกับนักศึกษาบางสวนได
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เมื่อนักศึกษาทํางานกลุม นักศึกษามักมีขอ
ขัดแยงกับเพื่อนเสมอ แตยังสามารถกลับมาเปนเพื่อนกันได ซึ่งผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาในการปรับตัวดานสังคมนั้น
เมื่อนักศึกษาเขามาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษายอมที่จะตองมีการปรับตัวในการสรางความสัมพันธและทํางาน
รวมกับผูอื่นไดไมวาจะเปนกลุมเพื่อนที่สนิทหรือไมสนิท เพื่อนเพศเดียวกัน เพื่อนตางเพศ เพื่อนเพศทางเลือก
กลุมรุนพี่ อาจารย มีการเคารพในสิทธิผูอื่น วางตัวไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย แตในประเด็นนี้อาจเปนไปไดวา ในการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อใหการทํางานดําเนินไปไดอยาง
บรรลุวัตถุประสงค การเปนผูนําและผูตาม ตลอดจนการปรับตัวเขากับเพื่อนใหม สังคมใหมจึงเปนปญหาหนึ่งที่
นักศึกษาใหมตองเจออยางหลีกเลี่ยงไมได อาจมีขอถกเถียงซึ่งเกิดจากการมีขอคิดเห็นที่ขัดแยง หรือเห็นไมตรงกัน
บาง นักศึกษาบางสวนอาจยังไมมีประสบการณในการถกเถียง หรือการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากจุดยืน
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ที่มี ทําใหยังไมไดเรียนรูถึงการปลอยวาง วิธีการลดการขัดแยงในการดําเนินชีวิตในสังคมเพื่อเปาหมายที่วางไว
รวมกัน หรือการมองไปที่เปาหมายรวมกัน ดังที่ มาลิณี จุโฑปะมา (Juthopama, 2010) กลาววา คุณลักษณะ
ของผูที่ปรับตัวดีนั้นจะตองเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอผูอื่น มีความเปนผูใหญ มีบุคลิกภาพนาชื่นชม ควบคุมอารมณ
ของตนเองได รูจักรับฟงผูอื่น รูจักใหอภัยและหวังดีตอผูอื่น มีความอดทนที่จะเผชิญกับภาวะเครียดตางๆ ได
สรางความสัมพันธกับผูอื่นไดดี มีความใจกวางพอที่จะรับฟงความคิดเห็นและขอโตแยงของผูอื่น
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณขอมูลเชิงคุณภาพในประเด็นการปรับตัวดานสังคม นักศึกษาปรับตัว
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของสถาบันไดดี มีการปรับตัวดานการทํางานรวมกับเพื่อน ๆ รุนพี่ พยายามที่จะปรับเขาหา
กัน นักศึกษาตางชาติในชวงแรกจะมีปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับเพื่อน มีการใชเครื่องมือดานภาษาชวยใหเขาใจ
เบื้องตน และปรับตัวเรียนรูในวัฒนธรรมไทยในแงมุมตาง ๆ เพิ่มเติม สอดคลองกับธีรวัฒน วังมณีและคณะ
(Wangmanee et al., 2019) ศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนบน พบวา ดานสังคม มีโอกาสไดพบเพื่อนใหมหลายเชื้อชาติ ดานการเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติ มี
ความเขาใจวิถีการดําเนินชีวิต ความเปนอยูของคนไทย ไดประสบการณในการดําเนินชีวิตตางแดน และไดรูจัก
เพื่อนใหมที่มีวัฒนธรรมตางกัน และสอดคลองกับ สุริยัน อนทองทิมและคณะ (Aonthongthim et al., 2017)
ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สถาบันอุ ดมศึกษาภายในเขตอําเภอเมื อง จังหวั ด
เชียงราย พบวา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอื่นมาพักอยูในหอพัก เมื่อมาอยูรวมกันนักศึกษาจะตอง
พยายามเข ากั บ คนในกลุ มให ไ ด นั กศึ กษาจะต องเรี ยนรู ในการอยู ร วมกั น นั กศึ กษาใหม ที่ เข ามาศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษามีวัยที่ใกลเคียงกันเปนเพื่อนกันทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน นักศึกษาอยูหางไกลบิดามารดาหรือ
ผูปกครองจึงตองพึ่งพาอาศัยเพื่อน และกลุมเพื่อนจะชวยใหนักศึกษามีการปรับตัวที่ดี
5. การเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของนักศึกษาดานการเรียน ดานอารมณ และดานสังคม
กับป จจั ยส วนบุ คคล พบว าการปรั บตั วด านการเรี ยน นั กศึ กษาคณะบริ หารธุ รกิ จมี ความแตกต างกั บคณะ
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมมี ความแตกต างกั บคณะเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส ว น
การปรับตัวดานอารมณ พบวา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความแตกตางกับคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคลองกับ สุทธิรักษ ไชยรักษ (Chaiyarak, 2013) ศึกษาปญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พบวา นักศึกษาที่เรียนในสํานักวิชาตางกันมีปญหาการปรับตัวดานการเรียน ดานการเงิน ดาน
เพศ ดานกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ดานความสัมพันธทางสังคมแตกตางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา
ดวยสถาบันเทคโนโลยี จิตรลดามีการรั บนักศึกษาเขาเรียนใน 3 คณะคือ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในการลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาใหมจะมีการเรียนทั้งใน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาพื้นฐานของคณะ โดยหมวดวิชาพื้นฐานของแตละคณะนั้นมีความแตกตาง
กันออกไปตามหลักสูตรที่กําหนด คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) ไมวาจะเปนการเรียนในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การเรียนรูในเนื้อหาที่แตกตางออกไปจากสมัย
มัธยมศึกษา ซึ่งในบางวิชานั้นเปนวิชาที่นักศึกษาอาจไมเคยผานการเรียนมากอน หรือมีเนื้อหาระดับความยาก
ซับซอนมากขึ้นจากเดิม ยิ่งทําใหตองมีการใชเวลานอกหองเรียนในการทบทวน ทําความเขาใจและศึกษาความรู
เพิ่มเติมยิ่งขึ้น ตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอน การจดคําบรรยาย สรุปใจความสําคัญ การทํากิจกรรมตาง
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ๆ ในชั้นเรียนในแตละวิชา จึงทําใหนักศึกษามีการปรับตัวดานการเรียนและดานอารมณ การมองตนเองตามสภาพ
ความเปนจริง ตลอดจนการใชเหตุผลในการแกปญหาที่แตกตางกันออกไป ประกอบกับดวยทางสถาบันฯ มี
การเปดรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเปนรุนแรก จึงทําใหนักศึกษายังไมมีการแนะนําหรือชวยเหลือในดาน
การเรียน หรือดานอื่น ๆ จากรุนพี่ภายในคณะ ตองพึ่งความชวยเหลือจากอาจารยประจําในคณะเปนสวนใหญ ซึ่ง
แตกตางจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีระบบรุนพี่รุนนองคอนขางเขมแข็ง จึงมีสวน
ชวยในการปรับตัวของนักศึกษาไดพอสมควร
นอกจากนี้ พบวา กลุมที่มีผลการเรียนเดิมตางกันมีการปรับตัวดานการเรียนและดานสังคมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ นันทิชา บุญละเอียด (Bunlaeiad, 2011) ศึกษาเรื่องการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวาการปรับตัวดานการเรียนและการปรับตัวดาน
การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต สอดคลอง
กับชนัดดา เพ็ชรประยูรและคณะ (Phetprayoon et al., 2011) ศึ กษาเรื่องความสามารถในการปรับตัวของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปรับตัว
ไดแก บุคลิกภาพเปดเผยอยางมั่นคง และเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ซึ่งผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาการที่นักศึกษาจะมีผล
การเรียนเดิมไดมากหรือนอยในการเรียนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัยไมวาจะเปนความตั้งใจของผูเรียนเอง การมี
สมาธิในการเรี ยน การอานสรุปและทบทวนเนื้ อหา การรู จักแบ งเวลาเรียน ความรับผิดชอบในงานที่ไ ดรั บ
มอบหมาย ซึ่งสงผลตอการปรับตัวดานการเรียนในระดับอุดมศึกษาไมมากก็นอย เพราะหากมีความรับผิดชอบ มี
ความขยัน และรูจักวางแผนแบงเวลาระหวางการเรียนและการทํากิจกรรมอื่น ๆ ไดเปนอยางดียอมที่จะมีการ
ปรับตัวดานการเรียนไปในทางที่ดีเชนกัน แตหากพื้นฐานของผูเรียนไมไดมีคุณสมบัติดังกลาวก็อาจจะสงผลตอ
การปรับตัวดานการเรียนไมมากก็นอย ตลอดจนสงผลตอการทํางานรวมกับผูอื่น การเปนผูนํากลุมการยอมรับฟง
ความคิดเห็น การปรับตัวและรวมมือกับเพื่อนใหมในการทํางาน ทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวของกับการปรับตัวของ
นักศึกษาดานสังคมที่อาจจะมีความแตกตางกัน
6. ขอมูลเชิงคุณภาพในประเด็นการปรับตัวของนักศึกษาในชีวิตประจําวัน ดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการเดินทางไปมาหาสูกันยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาตางชาติที่ยังไม
สามารถเดิน ทางออกนอกประเทศไดดวยเหตุผลในการควบคุมโรค แต ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบั น
สามารถเชื่อมตอกันไดงายกวาในสมัยกอนเชน การสื่อสารผานทางโทรศัพท หรือผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก
แอพพลิเคชั่นตางๆ ทั้ง ไลน เฟซบุก เมสเซนเจอร เปนตน ซึ่งความถี่หางในการติดตอขึ้นอยูกับแตละบุคคล ทําให
ระยะทางและความหางไกลไมเปนอุปสรรคในการติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกในครอบครัว ชวยทําใหเชื่อม
ความสัมพันธของครอบครัวไดดี สอดคลองกับจามจุรี จุลพูล (Julpoon, 2010) ศึกษาเรื่องการปรับตัวของนิสิต
ชั้ น ป ที่ 1 หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ และคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา พบว า การปรั บ ตั ว
การคิดถึงบานของผูที่พักอยูหอพักซึ่งมีอาการคิดถึงบานเปนชวงๆ มีการปรับตัวโดยการติดตอทางโทรศัพททําให
คลายความคิดถึงลงได สอดคลองกับพลเทพ พูนผล (Poonpol, 2017) ศึกษาเรื่องปจจัยดานบุคคล สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของนักศึกษาจากกลุมประเทศอาเซียนที่ไดรับทุนทางสังคมผานสื่อสังคม
ออนไลน พบวาทุนทางสังคมออนไลนมีบทบาทและความสําคัญกับการปรับตัวของนักศึกษาตางชาติ ซึ่งนักศึกษา
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ตางชาติใชสื่อสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารเปนชองทางหลัก สวนมากใชเฟซบุก 5-6 วันตอสัปดาห ใชใน
การติดตอกับครอบครัว เพื่อนชาติเดียวกันและเพื่อนตางชาติ
ขอเสนอแนะ
1. ทางคณะควรมีระบบการเรียนปรับพื้นฐานในบางวิ ชาชวงกอนเปดภาคการศึ กษาซึ่ งทํ าไดท้ั งใน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือการเรียนการสอนออนไลน อาจดําเนินการสอนโดยอาจารยประจําวิชานั้น ๆ
หรืออาจารยมอบหมายรุนพี่คณะที่เคยผานการเรียนวิชานั้นมาแลว เพื่อใหนักศึกษาไดมีการเตรียมตัวหรือทบทวน
เนื้อหาที่มีความสอดคลองหรือปรับความรูพื้นฐานเดิมเพื่อนํามาตอยอดกับความรูใหมที่จะไดรับ
2. สถาบันฯ ควรมีการกําหนดนโยบายในระดับคณะใหกําหนดแนวทางการติดตามผลการเรียนและ
กําหนดอาจารยที่ปรึกษาทํางานรวมกับอาจารยที่ปรึกษากัลยาณมิตร อาจารยประจําวิชาในการใหคําปรึกษา
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนักศึกษา
3. ประสานงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองคกรในลักษณะเชิงรุกถึงชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ผานแอพพลิเคชั่นทุกชองทางของสถาบันฯ ที่สามารถสื่อสารไปยังนักศึกษาได ตลอดจนประชาสัมพันธผานใน
กิจกรรมตางๆ เชน การปฐมนิเทศ เปนตน อีกทั้งหนวยงานใหคําปรึกษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอาจมีการจัด
กิจกรรมหัวขอเสริมความรูหรืองานเสวนาที่เกี่ยวของกับดานทักษะชีวิตและดานสุขภาพจิต เชน การสรางพลังใจ
การรับมือกับความคิด การจัดการความเครียด การบริหารเวลา เปนตน ในรูปแบบออนไลน
4. ฝ ายกิ จการนั กเรี ยนและนั กศึ กษา สโมสรนั กศึ กษา คณะกรรมการนั กศึ กษาแต ละคณะ ควรมี
การวางแผนรวมกันในการจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณและตามความชอบของ
นักศึกษา ภายใตมาตรการความปลอดภัยทางสุขอนามัยหรือจัดกิจกรรมผานรูปแบบออนไลน เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นได ชวยพัฒนาตนเองทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม เตรียมพรอมการเปนผูใหญที่ดีในอนาคต
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาใน 3 ดานหลักคือ ดานการเรียน ดานอารมณ และดาน
สังคม จึงควรศึกษาปจจัยอื่ นๆ ที่เกี่ยวข องกับการปรั บตัวของนักศึกษา เชน ดานสุขภาพ ดานกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและนันทนาการ ดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี เปนตน
2. การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จึงควรมีการศึกษากับกลุมตัวอยางในชั้นปอื่น ๆ
เพื่อใชเปนขอมูลในภาพรวมของของสถาบันเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษา
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