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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงรายภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 คน มหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชยีงราย 10 คน และวทิยาลยัเชยีงราย 10 คนการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research)

มจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาการปรบัตวัด้านการเรยีนด้านผูส้อนด้านกลุม่เพือ่นด้านสภาพแวดล้อมด้านกจิกรรม และน�าข้อมลูดงั

กล่าวมาให้ค�าปรึกษาและการแนะแนวในสถาบนัอดุมศกึษา โดยใช้วธิเีลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (PurposiveSampling) 

โดยเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ และท�าการสมัภาษณ์จนได้ข้อมลูทีอ่ิม่ตวั ผู้วจิยัต้องท�าความรู้ความเข้าใจรวมไปถงึสิง่

ที่จะเกิดขึ้นในตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันรวมทั้งบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนด้านผู้สอนด้านกลุ่มเพื่อนด้าน

สภาพแวดล้อมและด้านกิจกรรม โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์จากการศึกษาพบว่า 

1. ด้านการเรยีนนักศึกษาบางคนยงัปรับตัวเกีย่วกบัระบบการเรยีนในโรงเรยีนมาสูร่ะบบการเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั

ไม่ได้เพราะบางรายวิชาสอนแบบบรรยายและจะจดค�าบรรยายไม่ทันนอกจากนี้ยังไม่กล้าซักถามในขณะท่ีมีข้อสงสัยในการ

เรียนโดยเฉพาะรายวชิาทีเ่รยีนรวมกนัหลายคณะมจี�านวนนกัศกึษาเยอะส่วนใหญ่จะซักถามเพือ่นท่ีเข้าใจและใช้เครือ่งบันทกึ

เสียงช่วยในการฟังการบรรยายในการเรียนการสอนที่มีนักศึกษามากนักศึกษาจะคุยกันเสียงดังรบกวนผู้อื่น
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2. ด้านผู้สอนอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อสอนเสร็จแต่นักศึกษาไม่กล้าซักถามอาจเนื่องจากห้องเรียน

รวมมีนักศึกษาเยอะเมื่อไม่เข้าใจจะถามเพื่อนเป็นส่วนใหญ่อาจเนื่องมาจากเป็นปี 1 จึงยังไม่มีความสนิทสนมกับอาจารย์

เท่าที่ควรในขณะที่เข้าเรียนนักศึกษาไม่กล้าซักถามอาจารย์ท่ีใจดีนิสิตก็กล้าซักถามเมื่อมีข้อสงสัยแต่วิชาท่ีอาจารย์ดุนิสิตจะ

ไม่กล้าซักถามอาจารย์ผู้สอนใช้ Power Point ในการสอนเป็นส่วนใหญ่และในบางวิชาอาจารย์ผู้สอนจะสอนแบบท่องใน

หนังสือเรียนท�าให้รู้สึกไม่กระตือรือร้น

3. ด้านกลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่เรียนปี 1 บางมหาวิทยาลัยมีระเบียบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัด

ให้ดังน้ันนักศึกษาจะใช้ชวีติอยูก่บัเพือ่นบ้างกย็งัไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพือ่นได้ บ้างก็สามารถเข้ากบัเพือ่นและท�างานกลุม่

ร่วมกันได้ดีนอกจากนี้เพื่อนยังคอยให้ค�าปรึกษาและให้ค�าแนะน�าได้ดีแต่นักศึกษาบางคนชอบท�างานเดี่ยวเพราะคิดว่างาน

กลุ่มมีบางคนที่ไม่รับผิดชอบเมื่อมอบหมายงานให้ท�านักศึกษาจะไม่ยอมช่วยเพ่ือนในกลุ่มท้ังนี้ปัจจัยทางฐานะการเงินท�าให้

เพื่อนบางคนบางกลุ่มเลือกที่จะเลือกคบเพื่อนที่มีฐานะเพราะคิดว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้

4. ด้านสภาพแวดล้อมสภาพบริเวณในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อยนอกอาคารเรียนอากาศยังร้อนไม่มี

ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมส่วนที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอเหมาะสมกับการอ่านหนังสือการเรียนที่ต้องเดินไปเรียนตามอาคารเรียนต่างๆ

ในช่วงแรกเดือดร้อนเพราะไม่มีรถส่วนตัวท�าให้ไปเรียนไม่ทันเนื่องจากหาอาคารเรียนไม่เจอและอาคารเรียนอยู่ห่างกันเมื่อ

อยู่นานไปก็เริ่มปรับตัวได้

 5. ด้านกิจกรรมนกัศึกษาทกุคนเข้าร่วมกจิกรรมซึง่ถ้ามีเวลาว่างจากการเรยีนกช็วนเพือ่นๆเข้าร่วมกจิกรรมเพราะคดิ

ว่ากิจกรรมได้สร้างประสบการณ์ให้กบัการใช้ชวีตินักศกึษาในขณะทีอ่ยูใ่นมหาวทิยาลยัได้ในบางกจิกรรมส่งผลต่อการเรยีนซึง่

เป็นกจิกรรมทีเ่ลกิดกึท�าให้นกัศกึษาตืน่มาในตอนเช้ารูส้กึง่วงนอนในขณะท่ีเข้าเรยีนมคีวามอ่อนเพลยีแต่ส่วนใหญ่กจิกรรมที่

มหาวทิยาลยัจดันกัศกึษามคีวามสนใจและเตม็ใจทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมอย่างเตม็ทีแ่ละให้ความสนใจในทกุกจิกรรมและคดิว่า

ไม่ส่งผลต่อการเรียนมากนักแต่เป็นสิ่งที่ผ่อนคลายจากการเรียนและเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆต่างสาขา

ค�าส�าคัญ : การปรับตัวของนักศึกษา

Abstract
The adaptation of the first year undergraduate students of the higher education institutions in 

Muang District, Chiangrai. First semester of regular school in 2015. The samples group are 10 students 

of Mae Fah Luang University, 10 students of Chiangrai Rajabhat University and 10 students of Chiangrai 

Collage. This research was the qualitative research. The purpose of this research were 1.) the learn 

about learning adaptation, instructors, friend groups, environments and activities by purposive sampling  

and deep interview until earn the saturated information. The researcher have to learn and make the 

understanding including what will happen as reality and other contexts to concern with learning,  

instructions, friend groups, environments and interview. The result of this research could bring to advice 

and guide them to understand how to adapt themselves when they are freshmen

The result of this research were as follows:

1.) Learning : some student could not qualify theirselve about learning system in the school to be 

learning system in the university. Because some subject was taught by lecture, they missed when the 

instructors were teaching. Besides they were not bold to ask while they had studying problems especially 

learning with others. Because there were many people in the classroom. All most of students were asking 
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their friends and they liked to record when the instructors were describing in the loud noise classroom.

2.) The instructor : the students could ask about studying problems when they finished teaching. 

But the students did not because there were many students in the class. When they do not understand, 

they will question their friends or they were the 1st year. So they do not intimate with instructors. All 

most of students like to question to the kind instructors but they do not ask to the wicked instructors. 

Some instructor taught by slide on power point and some instructor taught in the book. Which all most 

of student are enthusiastic.

3.) The friend groups : the 1st year students of some university had rules for them. That is the 

1st year students have to stay in the university’s dormitory. So students always are with their friends. 

Some people can qualify to be with their friends and they have a team work but somebody can not. 

Furthermore friends will be their advisors and give the suggestion well. But some people like to do it by 

theirselve because they think that if they have a group work, it will have somebody who do not respond 

on their duties. Which  there are many reasons such as money problem. It is the most important for a 

relationship.

4.) The environment : the environment around the university is clean, neat and tidy. But the 

weather outside of the building is still hot because there are not any big tree. There are appropriate rest 

seat for reading book and studying outside. Earliest stage they have some problem which that is they do 

not have personal car. So we go to classroom late because we do not find the studying building and it 

is very far. Then we can adapt into the environment.

5.) The activity : all of students were the parts of our activities which if they have free time, they 

will bring their friends to enjoy with the activities. Because think that they will get a new experience with 

the activities during they were students in the university. Some activity has an affect to studying because it 

had lately finished. They feel sleepy while they were studying. All most of students interested in activities 

and they are willing to enjoy with activities. They think that the activities have not affected on studying. 

They relax with our activities and it is a good chance for make a new relationship with another friends.

Keywords : The adaptation of the first year undergraduate students
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บทน�า
ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สามารถเห็นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบการ

ตดิต่อสือ่สารซึง่จากเดิมสงัคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมกไ็ด้

เปล่ียนมาเป็นสังคมอตุสาหกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ีได้ส่งผลกระทบต่อการ

ด�ารงชีวิตของคนในสังคมอย่างมากและต้องมีการพยายาม

ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว

ของบคุคลในการอยูใ่นสงัคมจึงเป็นเรือ่งส�าคญัสอดคล้องกบั  

อรพินทร์ ชูชมและอัจฉราสุขารมณ์ (2532) อ้างอิงจาก 

Coleman and Hammen (1981) กล่าวว่าการปรับตัว

หมายถึงผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับ

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนเองไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็น

ปัญหาด้านบุคลิกภาพด้านความต้องการหรือด้านอารมณ์

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนเป็นสภาพการณ์ท่ีบุคคล

นั้นสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ันๆและการที่บุคคลจะ

อยู่ในสังคมได้นั้นต้องเรียนรู้ในการปรับสภาพทางจิตใจทาง

กายและไม่ว่าจะมีบทบาทใดหน้าที่ใดก็ตามจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อส่งผลต่อความส�าเร็จการด�ารง

ชีวิตในสังคมปัจจุบันเมื่อต้องการมุ่งสู่ความส�าเร็จในชีวิตจะ

ต้องมส่ีวนประกอบทีส่�าคญัคอืการมสีขุภาพจติทีด่จีติใจเข้ม

แขง็กล้าตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่ข้ามาซึง่บคุคล

ที่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นจะต้องมีความ

สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีการ

ปรับตัวจึงเป็นส่วนส�าคัญที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคน

เรามากที่สุด

ส�าหรบัการปรบัตวัของนกัศกึษาในระดบัอดุมศึกษา

น้ันจะเกิดเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงสังคมสภาพแวดล้อมวิธีการเรียนการสอนการ

ใช้ชีวิตด้านต่างๆดังที่ วารินทร์สายโอบเอื้อ (2522) กล่าวว่า 

บุคคลมีสาเหตุของการปรับตัวที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่

จะปรับตัวเพื่อแก้อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใจของตนเองเช่น

การปรับตัวเมื่อเกิดความไม่สบายใจความวิตกกังวลความ

คับข้องใจและความเครียดเพื่อตอบสนองความต้องการ

แห่งตนท�าให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัวการจัดการเรียน

การสอนที่เปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษาที่เป็นปัญหา

คือการเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งส่วนมากจะไม่

คุ้นเคยกับลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงอาจ 

เกิดความสับสนท้อแท้ต่อการเรียนดังนั้นการปรับตัวให้

เข้ากับลักษณะการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาซึ่งมี

ความแตกต่างจากการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาโดย

นักศึกษาท่ีพยายามตั้งใจและสามารถปรับตัวได้จะท�าให้

การเรียนมีประสิทธิภาพสาเหตุอีกประการหนึ่งของปัญหา

คือวัยของนักศึกษาซ่ึงอยู่ในช่วงวัยรุ่นอันเป็นช่วงอายุที่

นักศึกษาจะมีความเปลี่ยนแปลงทุกด้านทั้งด้านร่างกายสติ

ปัญญาอารมณ์และสังคมการท่ีเด็กวัยรุ่นต้องปรับตัวตาม

สภาพแวดล้อมและเพื่อความส�าเร็จของชีวิตท�าให้บางคน

มีปัญหาด้านการปรับตัวซึ่งปรากฏออกมาหลายลักษณะ

แตกต่างกันไปซึ่งสอดคล้องกับศุภวดีบุญญวงศ์ (2539) ท่ี

ได้กล่าวไว้ว่าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเรียนย่อมจะมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเปลี่ยน

สถานทีเ่รยีนจากโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษามาสูส่ถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องพยายามปฏิบัติให้

ลุล่วงหลายด้านอาทิการสร้างแบบแผนการปรับตัวและ

บุคลิกภาพท่ีดีการต่อสู้ด้ินรนเพื่อเรียนได้ส�าเร็จและปรับตัว

เข้ากับสังคมใหม่ได้การตัดสินใจเลือกค่านิยมเพื่อเป็นหลัก

ยดึเหนีย่วในการด�าเนนิชวีติเหล่านีเ้ป็นต้นหากนสิตินกัศกึษา

ไม่สามารถปรับตัวได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันเป็นช่วงวิกฤต

แห่งการปรบัตวัท่ีส�าคญันีแ้ละไม่ได้รบัการแนะแนวทางการ

ดูแลเอาใจใส่และความเข้าใจอันดีจากบิดามารดาอาจารย์

ตลอดจนผู้ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องดีพอจะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่

พบในชีวิตเพิ่มมากข้ึนทุกทีจนอาจกลายเป็นโรคประสาท

โรคจิตหรือบางรายต้องหาทางออกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นการใช้ยาเสพติดพยายามฆ่าตัวตายแยกตัวออกจาก

สงัคมหรอืปฏเิสธระเบยีบกฎเกณฑ์ทางสงัคมในการปรบัตวั

ของนสิตินกัศกึษานัน้ปัจจยัทีส่่งผลต่อการปรบัตวัมปัีจจยัดงั

ที่ดุษฏีกิตติโมรากุล (2536) ได้กล่าวถึงปัญหาของนักศึกษา

ทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยการสอบเทยีบว่าประสบ

ปัญหาวฒุภิาวะทางอารมณ์ทาให้เกดิปัญหาในการปกครอง

หลายคนกลายเป็นผู้ท่ีขาดความเช่ือมั่นในตนเองขาดการ

พัฒนาด้านสังคมและด้านอื่นๆซึ่งเสาเนาว์ขจรศิลป์ (2537) 

กล่าวว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือ

ผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นวัยท่ีมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยเป็นวัยที่
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ต้องปรับตัวในสภาพการณ์ต่างๆ อีกประการหนึ่งนักศึกษา

ยังไม่มีรายได้จึงต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดานอกจากนี้การ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในขั้นสูงจะต้องใช้

สตปัิญญาและทกัษะในการศกึษามากจงึท�าให้นกัศกึษาเกดิ

ความวิตกกังวลและเกิดปัญหาได้เช่นกันนอกจากนี้ วัลลภา

เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) กล่าวว่านักศึกษาจ�าเป็นจะ 

ต้องศึกษาและเข้าใจสภาพของนักศึกษาเพื่อให้ลดความ

กังวลและความเครียดลงโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปริญญา

ตรีชั้นปีที่ 1 ซึ่งใหม่ต่อสถาบันและสิ่งแวดล้อมวิธีการศึกษา

เพื่อนและอาจารย์นักศึกษาจะประสบความว้าเหว่สับสน

และความเครียดมากเนื่องจากจดค�าบรรยายไม่เป็นไม่รู้จัก

วธิกีารค้นคว้าหาความรูใ้นสถานการณ์การศกึษาใหม่ทีแ่ตก

ต่างจากสภาพมัธยมศึกษานั้นมีผลท�าให้นักศึกษาเกิดความ

คับข้องใจประจวบกับความไม่เคยชินกับระบบอาจารย์ท่ี

ปรึกษาดีพอไม่สามารถจะยดึใครเป็นทีพ่ึง่เมือ่ประสบปัญหา

ด้านการเรียนหรือการปรับตัว

จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของ

นักศึกษาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปรับตัว

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา

ภายในเขต อ�าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 5 ด้านได้แก่ด้าน

การเรียนด้านผู้สอนด้านกลุ่มเพื่อนด้านสภาพแวดล้อมและ

ด้านกจิกรรมซ่ึงผลการศกึษาจะเป็นแนวทางในการวางแผน

ป้องกนัแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลอืนกัศกึษาให้มี

การปรับตัวที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความ

ส�าเร็จในการศกึษาอนัจะส่งผลให้นกัศึกษาส�าเรจ็เป็นบณัฑิต

ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศกึษาการปรบัตัวของนกัศกึษาระดับปริญญา

ตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต อ�าเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงราย ด้านการเรียนด้านผูส้อนด้านกลุม่เพือ่นด้าน

สภาพแวดล้อมและด้านกิจกรรม

2. เพ่ือศกึษาการปรบัตัวของนกัศกึษาระดับปริญญา

ตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย เก่ียวกับการปรับตัวในชีวิตและสังคมใน

โลกปัจจบุนั ซึง่จะน�าไปสูค่วามเข้าใจวธีิการปรบัตวัด้านต่างๆ 

ของนักศึกษารวมถึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาให้ค�าปรึกษาและ

การแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการ

ปรับตัวด้านการเรียนด้านผู้สอนด้านกลุ่มเพื่อนด้านสภาพ

แวดล้อมและด้านกิจกรรมโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม

เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษา

อยู่ ภายในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายภาคการศึกษา

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จนได้ข้อมูล

ที่อิ่มตัว ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องท�าความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงสิ่งท่ี

จะเกดิข้ึนในตามสภาพความเป็นจรงิในปัจจบัุนรวมท้ังบรบิท

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องต่อการเรยีนด้านผูส้อนด้านกลุม่เพือ่นด้าน

สภาพแวดล้อมและด้านกิจกรรม 

   

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีชัน้ปีที ่1 สถาบนัอดุมศึกษาภายในเขต อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงรายภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติปีการศึกษา 2558 

โดยรวมในแต่ละด้านผลการวิจัยพบว่า

1. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา

ภายในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ภาค

ปกติปีการศึกษา 2558มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละ 

ด้านค่อนข้างดี อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนในสถาบัน

อุดมศึกษาในแต่ละที่ ให้อิสระทางความคิดกับนักศึกษา 

มากขึ้น และมีความยืดหยุ่นของกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ 

อันเป็นผลมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่คุ้นชินกับการเจอ

สังคมด้านต่างๆ เช่น การมีเพื่อนใหม่ การอยู่หอพัก การเข้า

ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยั การอยูต่่างจงัหวัด ซึง่อาจารย์

และรุน่พีจ่ะคอยให้ค�าแนะน�าท�าให้นกัศึกษาเกดิการปรับตวั

ได้ค่อนข้างดี

2. นักศึกษาชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวมและ
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บทความวิจัย

ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 

3. นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่1 แต่ละสถาบัน ที่มีช่วง 

อายุที่ต่างกัน มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่ 

แตกต่างกัน  

4. นักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาในจังหวัดเชียงรายและ

จังหวัดอื่นมีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่ 

แตกต่างกัน 

5. นักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือมีความ

สามารถในการเรียน หรือมีความสามารถทางด้านการกีฬา 

มีการปรับตัวโดยรวมและในแต่ละด้านไม่ แตกต่างกัน  

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้น

ปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงราย ภาคเรยีนที ่1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 โดยรวม 

ในแต่ละด้านผู้วิจัยขอน�าเสนอการอภิปลายดังนี้ 

ด้านการเรยีนจากการศกึษาพบว่านกัศึกษาชัน้ปีที ่1  

นกัศกึษาบางส่วนยงัมคีวามคิดทีจ่ะศึกษามหาลยัของเอกชน

มากขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกของการศึกษา โดยเลือกเรียน

ในคณะที่ตนเองสนใจโดยไม่ค่อยสนใจว่าจะเป็นมหาลัย

ของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้ระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้ได้

เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความกล้าแสดงออกกล้าซัก

กล้าถามเมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยจึงต้องกล้าที่จะซักถามมี

การทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาและนักศึกษาก็ท�างานตามท่ี

อาจารย์มอบหมายเสร็จทันเวลาอีกทั้งระบบการศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษายงัส่งเสรมิให้นกัศกึษามีอสิระทางความคิด

ดังที่ทองเรียนอมรัชกุล (2525) กล่าวว่าสามารถเลือกเรียน

ได้ตามความถนัดและความสนใจทั้งนี้นักศึกษาที่มีนิสัยใน

การเรียนที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในทางที่ดีจะช่วยให้

นักศึกษาสามารถปรับตัวด้านการเรียนได้ดีส่วนนักศึกษาท่ี

มีนิสัยการเรียนปานกลางถึงอ่อนปรับตัวในการเรียนค่อน

ข้างยาก รวมถึงมีความคิดจะย้ายคณะเรียนและมักจะเลือก

น่ังหลังห้องเรียนเสมอ ทั้งนี้อินเตอร์เน็ตและโลกโซเชียลมี

ผลโดยตรงทางที่ดี เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลทางการเรียน  

ส่วนทางไม่ด ีเช่น ท�าให้นักศึกษาไม่มสีมาธใินการเรยีนเพราะ

สนใจแต่เล่นมือถือระหว่างเรียน

ด้านผู ้สอนจากการศึกษาพบว่านักศึกษามีการ 

ปรับตัวเมื่อเข้ามาศึกษาดังที่ วัลลภาเทพหัสดินณอยุธยา

(2537) กล่าวว่า อาจารย์ผูส้อนกจ็ะคอยช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�า 

ในการเรียนให้การดูแลเอาใจใส่มากกว่านักศึกษาในระดับ

ช้ันอ่ืนๆ และให้ความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่

ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรู้มีการมอบหมายงานตามความ

เหมาะสมเมื่อมีข้อสงสัยนักศึกษาก็สามารถซักถามได้ทันที

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อคอยให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การ 

ลงทะเบียนเรียนการเลือกวิชาเรียนตลอดจนปัญหาด้าน

ต่างๆ ท�าให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกับอาจารย์

ท�าให้นักศึกษาปรับตัวได้

ด ้านกลุ ่มเพื่อนจากการศึกษาพบว ่านักศึกษา 

ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดอื่นจึงพักในหอพักเมื่อมา

อยู่ร่วมกันนักศึกษาจะต้องพยายามเข้ากับคนในกลุ่มให้ได้

นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันและนักศึกษาที่เข้า

มาศึกษามีวัยที่ใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันท�ากิจกรรมต่างๆ

ร่วมกันท้ังนี้อินเตอร์เน็ต เช่น โปรแกรมไลน์หรือเฟสบุ๊ค  

มีส่วนให้นักศึกษาสามารถพูดคุยท�าความรู้จักเพ่ือนใหม่ได้

เร็วข้ึน นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องอยู่ห่างไกลจากบิดามารดา

หรือผู้ปกครองจึงต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนและเพื่อนจะช่วย 

ให้นักศึกษาปรับตัวในมหาวิทยาลัยได้ดีข้ึนดังท่ี ชาติชาย

หมั่นสมัคร (2542) กล่าวว่าการอยู่ในกลุ่มเพื่อนจะท�าให้

นกัศกึษามโีอกาสเรยีนรูก้ารมีปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่มกีารเรียน

รู้ท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของตนเองมีการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารเกีย่วกับสภาพแวดล้อมและมกีารถ่ายทอดความคดิ

จากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มหนึ่งสิ่งเหล่านี้ท�าให้การปรับตัวในด้าน

กลุ่มเพื่อนในโลกปัจจุบันเป็นไปด้วยความสะดวกขึ้น

ด้านสภาพแวดล้อมจากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่

เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่มาจากจังหวัดที่ใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสภาพ

แวดล้อมหรือวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาหารการกินการด�ารง

ชวีติกไ็ม่แตกต่างกนัมากนกัและนกัศกึษาอาจมคีวามคุ้นเคย 

กับมหาวิทยาลัยและสถานท่ีต่างๆ ในมหาวิทยาลัยก่อน

เข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยบางแห่งมีพื้นที่กว้างขวางร่มรื่น

มีบรรยากาศที่ดีมีสถานที่พักผ่อนตามจุดต่างๆ ไว้บริการ

ส�าหรับนักศึกษาเพียงพอบริเวณอาคารมีความสะอาด

สวยงามอาคารบริเวณโดยรอบทัศนียภาพการจัดอาคาร 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี24

สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเกื้อกูลต่อการเรียนรวมทั้งเป็นแรง

จูงใจให้นักศึกษามีเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาท�าให้

นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดี

ด้านกิจกรรมจากการศึกษาพบว่านักศึกษามีการ 

ปรับตัวค่อนข้างดีเพราะมหาวิทยาลัยแต่ละที่ มีกิจกรรม 

ปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 

ภาคเรียน ท�าให้การปรับตัวด้านกิจกรรมเมื่อได้เข้าร่วม 

กิจกรรมอื่นๆ หลังจากเปิดภาคเรียนแล้วท�าให้นักศึกษา

เห็นความส�าคัญมองเห็นประโยชน์ของกิจกรรมซึ่งเป็นส่วน

ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรวมทั้งฝึกความ

สามคัคไีด้ด ีดงัทีว่ลัลภาเทพหสัดินณอยธุยา (2537) กล่าวว่า 

กจิกรรมยงัเป็นการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์เป็นส่วนหนึง่ 

ของกระบวนการเรียนรู ้นอกห้องเรียนที่ส�าคัญทั้งนี้ยัง

กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักตนเองมากขึ้น ซึ่งการ

เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เป็นผลให้แต่ละคนสามารถพฒันาการ

เรยีนวชิาการสงัคมอารมณ์ร่างกายจิตใจบคุลกิภาพวฒุภิาวะ

สู้ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บทสรุป 
การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต อ�าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยขอสรุป

สาระส�าคัญดังต่อไปนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติปีการ 

ศกึษา 2558 มกีารปรบัตวัด้านการเรยีนทีม่อีสิระทางความคดิ 

มากขึน้สามารถเลือกเรยีนได้ตามความถนดัและความสนใจ

โดยเลือกเรียนในคณะที่ตนเองสนใจโดยไม่ค่อยสนใจว่า 

จะเป็นมหาลัยของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้อินเตอร์เน็ตและ

โลกโซเชียลท�าให้การเรียนของนักศึกษามีความสะดวก

สบายมากขึ้น เช่นการสืบค้นต�าราหนังสือความรู้ หรือการ

ส่งงานท่ีอาจารย์มอบหมาย ส่งผลท�าให้การปรับตัวด้าน 

ผูส้อนจงึไม่ค่อยจะเป็นปัญหาในเรือ่งของการปรับตวั เพราะ

อาจารย์ผูส้อนจะเอาใจใส่มากกว่าระดบัชัน้ปีอ่ืนๆ ทัง้นีก้ลุม่

เพื่อนมีส่วนส�าคัญในการปรับตัว เพราะการมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น ท�าให้นักศึกษามีการเรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรม

ของตนเองเพื่อให้เพื่อนยอมรับในตนเองมีการแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและมีการถ่ายทอด

ความคิดจากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มหนึ่ง ท้ังนี้ด้านกลุ่มเพื่อนและ

ด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นตัวก�าหนด

ทิศทางของพฤติกรรมต่างๆ และส่งผลให้เกิดแรงจูงในการ

ด้านกจิกรรม ท�าให้นกัศกึษาอยากทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ

เพราะ มเีพือ่นและอาจารย์คอยสนบัสนนุส่งผลให้เกดิความ

ภาคภมูใิจในสถานศกึษาท�าให้นกัศกึษาสามารถปรับตวัได้ดี

ในเกือบทุกๆ ด้าน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่มีผลต่อการปรับตัว

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในด้านอื่นๆ เช่น  

สถานะทางเศรษฐกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น  

2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการปรบัตวัในด้านการเรียน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายกับจังหวัด 

อื่นๆ ที่ใกล้เคียง

3. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการปรบัตวัของนกัศกึษาที่  

ผ่านการคดัเลือกเข้าศกึษาต่อโดยระบบรบัตรงกบันสิติท่ีผ่าน

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยระบบ Admission
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