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บทคัดยอ 

          การปรับตัวเปนกิจกรรมสําคัญอยางหน่ึงของชีวิต เน่ืองจากในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล

ยอมมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีผลท่ีทําใหสภาพความ

สมดุลของชีวิตท่ีเคยเปนอยูเสียไป เปนอุปสรรคขัดขวางในการดําเนินชีวิต เปนสาเหตุท่ีกอใหเกิด

ความเครียดข้ึน ดังน้ันบุคคลจึงตองพยายามท่ีจะขจัดความเครียดตางๆท่ีมากระทบเพื่อรักษาสมดุลของ

ชีวิตไวทําใหมีการปรับตัวเกิดข้ึน  ดังเชนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจําเปนจะตองศึกษา

และเขาใจสภาพของนักศึกษาเพื่อใหลดความกังวลและความเครียดลงโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีชั้น

ปท่ี1 ซึ่งใหมตอการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดลอม  มักทําใหนักศึกษาเกิดความเครียดมาก

และประสบปญหาดานการเรียนหรือการปรับตัว   

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัย

เอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี1: งานวิจัยเชิงปริมาณ) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

สัมภาษณพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังหมด 15 คณะ จํานวน 450 คนซึ่งสุมโดยวิธีการ

สุมแบบอยางงาย วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด สถิติทดสอบ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation) คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ  

         ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณ แรงสนับสนุนทาง

สังคม     การเผชิญปญหา และพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 โดยรวมอยูในระดับสูง ( x  = 

96.2821,  S.D. = 9.798,  x  = 112.06, S.D. =9.97,   x  = 74.68  , S.D. = 7.644,  x  = 122.02  , S.D. 

= 12.20 ตามลําดับ)  ( r = .130 และ .119, p-value <0.05)   ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับแรงสนับสนุนทางสังคม ( r = 0.396, p-value = 0.01)  ความฉลาด 
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ทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเผชิญปญหา ( r = 0.516, p-value = 

0.01)  ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปรับตัว 

( r = 0.594, p-value = 0.01)  แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับการเผชิญปญหา ( r = 0.428, p-value = 0.01)  แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปรับตัว( r = 0.467, p-value = 0.01)   

พฤติกรรมการปรับตัวมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับรายไดของนักศึกษาท่ีไดรับจาก

ครอบครัว ( r = 0.107, p-value = 0.05)  พฤติกรรมการปรับตัวมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

กับการเผชิญปญหา ( r = 0.591, p-value = 0.01)  และจากการวิเคราะหถดถอยแบบพหุแบบข้ันตอน

พบวาความฉลาดทางอารมณ, การเผชิญปญหา  และ แรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานาย

ความของพฤติกรรมการปรับตัวของกลุมตัวอยางไดรอยละ 49   ( F = 142.99,  p-value < 0.01 ) 

คําสําคัญ:  ความฉลาดทางอารมณ  แรงสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปญหา  พฤติกรรมการปรับตัว 

 

ABSTRACT 

                Adaptive behavior was the important activity of life due to Human being’s active daily 

life interacted with environment that was changing every time. According to the predictive 

factors affected to maintaining subsistence if stressors confront with human’s life that made 

them to increasing stress and releasing tension in order to keep balancing life. However, 

undergraduate students developed bachelor degree that needed to prepare themselves of 

appropriate adaptive behavior such as how to learning in lecture class, how to self-study, how 

to submit take home examination that affected to adaptive behavior of undergraduate students 

especially, first years undergraduate students in university. Most fleshy undergraduate students 

had stress from learning in the new filed and new environment in university.  The purpose of this 

research was to examine the relationship between emotional quotient, social support, coping 

process, and adaptive behavior among undergraduate students, Bankokthonburi University. A 

set of questionnaire was used as a tool for data collection. The samples were four hundred fifty 

patients drawn from simple random sampling in undergraduate students from fifteen faculties in 

Bankokthonburi university. The research analyzed by descriptive statistics such as percentage, 

mean, standard deviation, maximum, minimum, and Pearson’s Product Moment correlation 

Coefficient, and Multiple Regression were used for data analysis of inferential statistics. 

              The finding in this research showed that had high level of emotional quotient, social 

support, and stress coping and adaptive behavior. The mean scores of emotional quotient, 

social support, coping process and adaptive behavior were 96.282, 112.06, 74.68 and 122.02 
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respectively.  Emotional quotient as one cycle from collection data date had a significantly 

positive relationship with the social support (r = .396, p-value < .05). Emotional quotient as one 

cycle from collection data date had a significantly positive relationship with coping process (r = 

.516, p-value < .05).  Emotional quotient as one cycle from collection data date had a 

significantly positive relationship with the adaptive behavior (r = .594, p-value < .05). Social 

support had a significantly positive relationship with coping process (r =.428 p-value = 0.01). 

Social support had a significantly positive relationship with the adaptive behavior (r =.467 p-

value = 0.01). Adaptive behavior had a significantly positive relationship with income (r =.107 p-

value = 0.05). Adaptive behavior had a significantly positive relationship with coping process (r 

=.591 p-value = 0.01). Emotional quotient, social support as one cycle from data collection date 

and coping process accounted 49.0% of variance in predicting adaptive behavior. (F = 142.99,   

p-value < 0.01) 

KEY WORDS:      EMOTIONAL QUOTIENT, SOCIAL SUPPORT, COPING PROCESS, ADAPTIVE 

BEHAVIOR 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาทิเชน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม การพัฒนาอยางกาวกระโดดของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภาวะโลกาภิวัฒน การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรวดเร็วน้ีสงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมหลายดาน ถาบุคคลไมสามารถ

ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วไดอาจจะสงผลกระทบใหบุคคลน้ันเกิดความคับของใจ วิตก

กังวลหากปลอยไวเปนเวลานานจะทําใหเกิดปญหาท่ีรุนแรงได เชน ปญหาความเครียด ปญหา

อาชญากรรม เปนตน ซึ่งจะสงผลใหดํารงชีวิตเต็มไปดวยความทุกขและทรมาน อีกท้ังอาจกอใหเกิดความ

เดือดรอนกับคนในสังคม จนกลายเปนปญหาสังคมตามมาได         

การปรับตัว (Adaptation) (กันตกนิษฐ เกษมพงษทองดี, 2553: 28, ธาราวดี อธิมาตรานนท, 

2548:20; อางอิง Roy,1991) เปนกิจกรรมสําคัญอยางหน่ึงของชีวิต เน่ืองจากในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของบุคคลยอมมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีผลท่ีทําใหสภาพ

ความสมดุลของชีวิตท่ีเคยเปนอยูเสียไป เปนอุปสรรคขัดขวางในการดําเนินชีวิต เปนสาเหตุท่ีกอใหเกิด

ความเครียดข้ึน ดังน้ันบุคคลจึงตองพยายามท่ีจะขจัดความเครียดเหลาน้ัน เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว ทํา

ใหมีการปรับตัวเกิดข้ึน  ถาสามารถปรับตัวเปนผลสําเร็จก็อยูรอด ความกระทบกระเทือนตอชีวิตก็จะหมด

ไป ถาปรับตัวไมเปนผลสําเร็จ การเจ็บปวยก็จะเกิดข้ึน ท้ังน้ีการปรับตัวจะเปนไปดวยดีหรือลมเหลวน้ัน

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชนสิ่งรบกวนหรือสิ่งเรา และศักยภาพท่ีบุคคลมีอยู  ในสภาวะปกติบุคคลก็จะ

มีการปรับตัวตอสิ่งเราซึ่งเปนสิ่งกระตุนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อคงความสมดุลของรางกายไว แต
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เมื่อความเจ็บปวยเกิดข้ึน จะทําใหบุคคลตองเผชิญกับสิ่งเราเพิ่มมากข้ึน ตองใชพลังงานท่ีมีอยูปรับตัวตอ

สิ่งเรา รวมท้ังใชพลังงานในการปรับตัวตอกระบวนการหายของโรค ทําใหบุคคลเหลือพลังงานท่ีใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันลดนอยลง  ทําใหเกิดไมความสุดในรางกายข้ึนได โดยเฉพาะถาโรคน้ันมีความรุนแรง

มากย่ิงจะทําใหเกิดความไมสมดุลของรางกายมากข้ึนดวย  สวนศักยภาพท่ีบุคคลมีอยูเปรียบเสมือนกลไก

ภายในตัวบุคคลท่ีจะนําไปสูการปรับตัว  ซึ่งมีท้ังกลไกการรูและกลไกการควบคุม เพื่อใหเกิดการปรับตัวท่ีดี

ข้ึน  นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการปรับตัว เชน สัมพันธภาพในครอบครัวท่ีจะสงผลใหบุคคลมี

การปรับตัวท่ีดี ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบอยๆจากผูปวยท่ีไดรับการชวยเหลือจากครอบครัว

ดวยความรัก ความเขาใจ จะทําใหผูปวยมีขวัญและกําลังใจดี มีพลังท่ีจะเผชิญกับการเจ็บปวย ทําให

สามารถปรับตัวไดดีมากข้ึน (กฤตินี ตรงสิทธิรักษ, 2554; 12)  นอกจากน้ี สุภาพร นนธิ (2549 :18) กลาว

วา นิสิตนักศึกษาจําเปนจะตองศึกษาและเขาใจสภาพของนักศึกษาเพื่อใหลดความกังวลและความเครียด

ลงโดยเฉพาะนิสิต ชั้นปริญญาตรีชั้นปท่ี1  ซึ่งใหมตอสถาบันและสิ่งแวดลอม วิธีการศึกษา เพื่อนและ

อาจารย นิสิตนักศึกษาจะประสบความวาเหว สับสน และความเครียดมากเน่ืองจากจดคําบรรยายไมเปน 

ไมรูจักวิธีการคนควาหาความรูในสถานการณการศึกษาใหมท่ีแตกตางจากสภาพมัธยมศึกษาน้ันมีผลทํา

ใหนิสิตนักศึกษาเกิดความคับของใจ ประจวบกับความไมเคยชินกับระบบอาจารยท่ีปรึกษาดีพอ ไม

สามารถจะยึดใครเปนท่ีพึ่งเมื่อประสบปญหาดานการเรียนหรือการปรับตัว  ดังน้ันนักศึกษาท่ีเขามาศึกษา

จึงเปนนิสิตท่ีมาจากทุกภูมิภาคซึ่งมีความแตกตางกัน การท่ีนิสิตไดเขามาใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาจะตองพบวิธีการเรียนการสอนท่ีตางจากเดิม สภาพแวดลอม หลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย

ผูสอน การเขารวมกิจกรรม รวมไปถึงการอยูรวมกับสังคมกลุมเพื่อนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองรูจัก

แบงเวลาและรับผิดชอบตนเอง    ซึ่งนักศึกษาบางคนตองพบกับปญหาเขาเรียนไมทัน เวลาเขากับเพื่อน

ไมได นอกจากน้ีนักศึกษายังตองทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทาง

มหาวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ และเปนกําลังในการ

พัฒนาประเทศชาติตอไป  น่ันคือเมื่อเขามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาตองมีการปรับตัวในทุกๆ ดานเพื่อให

ประสบความสําเร็จ   ซึ่งจากการสัมภาษณนักศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวดานตางๆ พบวานักศึกษามีปญหา

ในดานตางๆ เชน ท้ังดานการเรียน ดานสังคม ดานอารมณแตละบุคคล และดานการเขารวมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย  จากสถิติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีปจจุบันกําลัง

ศึกษาอยูชั้นปท่ี 2 ของคณะสาธารณสุขศาสตร ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนลดลงประมาณ 80 คน จาก

ท่ีเคยศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2556 และยังพบอีกวาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี1 ใน

ภาคเรียนท่ี1 มักอยูเกณฑตํ่า น่ันก็เปนผลมาจากการท่ีนักศึกษาไมสามารถปรับตัวไดในชวงแรกของการ

เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย    

จากสภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปท่ี 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4 ดานตามทฤษฎีการปรับตัว

ของรอย (ROY,1999) ไดแก พฤติกรรมการปรับตัวดานรางกาย  พฤติกรรมการปรับตัวทางดานอัตมโนทัศน  
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พฤติกรรมการปรับตัวดานบทบาทและหนาท่ีและพฤติกรรมการปรับตัว ดานการพึ่งพาระหวางกัน  ซึ่งผล

การศึกษาจะเปนแนวทางในการวางแผน ปองกัน แกไขปญหาและการใหความชวยเหลือนักศึกษาใหมีการ

ปรับตัวท่ีดี มีสุขภาพ จิตท่ีดี ตลอดจนเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและสงเสริมสนับสนุนให

นักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาอันจะสงผลใหนักศึกษาสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคม การเผชิญ

ปญหา และพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและคณาจารย  มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ท่ีจะใชเปนแนวทางในการวางแผน เพื่อปองกันชวยเหลือและใหคําแนะนําเก่ียวกับปญหา

พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี1 ท้ัง 15 คณะ อันจะเปนพื้นฐานท่ีจะสงเสริมให

นักศึกษาเปนผูท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถปรับตัวไดเหมาะสมในขณะกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ Mixed Method Research as Sequential 

Transformative Designs (Creswell, J., 2011) ประกอบดวย 2 ระยะดังตอน้ีคือ 

 ระยะท่ี1 คือ ระยะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบหาความสัมพันธ 

(Correlation Descriptive Research design) 

 ระยะท่ี2 คือ ระยะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

การศึกษาระยะท่ี1 น้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง ความฉลาดทางอารมณ  แรงสนับสนุน

ทางสังคม  และการเผชิญปญหา กับพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัย

เอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ต้ังแต 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559   

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
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ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและ

มีสถิตินักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท้ัง 15 คณะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมากเพียงพอท่ีผูวิจัยสามารถ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได     

กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท้ัง 15 คณะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 

450 คน การคํานวณขนาดตัวอยาง คือ ใชหลักการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตรการคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของโคเฮน (Cohen, 1988:445) ขอสรุปจากผลการคํานวณทําใหไดขนาดกลุมตัวอยาง 

363 คน แตจากหลักการทําวิจัยเพื่อใหไดความแมนยําสูงและไดกลุมตัวอยางท่ีเพียงพอในการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ Pearson Product Monument ทําใหตองพิจารณาขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มเติมอีก 5-10 

เปอรเซ็นต เปนจํานวน 450 คน โดยกลุมตัวอยาง 450 คน ตองผานการข้ันตอนของการชักตัวอยางแบบ 

Simple random sampling  

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสารตางๆรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการปรับตัว

ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท้ัง 15 คณะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมท้ังงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

2. กําหนดขอบเขตการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการ

วิจัย 

3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมปญหาการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท้ัง 15 คณะ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

4. นําแบบสอบถามพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นป ท่ี 1 ท้ัง 15 คณะ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) ของแตละขอคําถาม 

5. ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม พรอมท้ังนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและคา IOC (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ต้ังแต 0.80 – 1.00 ถือวาขอคําถามจะมีความเท่ียงตรง 

6. ดําเนินการขอจริยธรรมในมนุษยจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล 

7. การทดสอบใชเคร่ืองมือ (Try Out) เมื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) ความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไขแลวนําแบบสอบถามไปใชกับ

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันราชภัฎวไลยอลงคกรณ       จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จากน้ัน นําคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหหาความสัมพันธรายขอ         (Item total Correlation) โดยคัดเลือกขอท่ีมีคา

ความสัมพันธรายขอระหวาง .20-.80 
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8. หาคาความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 

ดวยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient,1990)  

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณสิ่งเรารวม คือ ความฉลาดทางอารมณ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ตามเคร่ืองมือมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจํานวน 25 ขอ และมี

คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.847   

       ตอนท่ี3  แบบสัมภาษณสิ่งเราแฝง คือ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม นํามาจากแบบสัมภาษณ 

House (1981) และดัดแปลงมาจากเคร่ืองมืองานวิจัยมาตรฐานของ ชุติวรรณ ภัทรานุรักษกุล (2552) 

ขอคําถามท้ังหมด 28 ขอและมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84    

ตอนท่ี4 แบบสัมภาษณขอมูลกลไกการควบคุมตามทฤษฎีรอย คือ การเผชิญปญหา นํามาจาก

แบบสัมภาษณ Lazarus and Folkman (1984)  และดัดแปลงมาจากเคร่ืองมืองานวิจัยมาตรฐานของชุติ

วรรณ                ภัทรานุรักษกุล (2552) ขอคําถามท้ังหมด 20 ขอ  

ตอนท่ี5   แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว   แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวท่ีไดดัดแปลง 

โดย    ชุติวรรณ ภัทรานุรักษกุล (2556) ตามแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (ROY,1996) วัดพฤติกรรม

การปรับตัว     4 ดาน จํานวน 35 ขอ โดยมีขอคําถามทางบวกท้ังหมด 35 ขอ และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.917    

 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงพรรณนา 

1.วิเคราะหลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ความฉลาดทางอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคม การ

เผชิญความเครียด  และแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัว ดวยจํานวน รอยละ และจัดกลุมตามเกณฑการ

แปรผล และวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน 

สถิติวิเคราะห (Analytical Statistic) 

1คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความฉลาดทางอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคม การเผชิญ

ความเครียด และพฤติกรรมการปรับตัว โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

2.ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่ออธิบายความผันแปรระหวาง

ความฉลาดทางอารมณ  แรงสนับสนุนทางสังคม การเผชิญความเครียด และนํามาวิเคราะหวาปจจัยตัวใด

ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปรับตัวตลอดจนสามารถอธิบายไดมากนอยเพียงใด 
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ผลการวิจัย 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี1 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.2 มีอายุสวนใหญ

เปนอายุ19 ป คิดเปนรอยละ  53.8  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 22.7  รองลงมาคือ นับถือ

ศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 18.0   และสวนมากอาศัยอยูหอพักฟรีท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให คิดเปนรอย

ละ 41.3  รายไดตอเดือนจากผูปกครองสวนใหญอยูระหวาง10,001-15,001 คิดเปนรอยละ 27.8   

รองลงมาคือ 5,001-10,000   คิดเปนรอยละ 16.7   

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี1 มีระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณโดยรวมอยูใน

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 100.0 มีคาเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณโดยรวม 96.282 คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 9.798  

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี1 มีระดับคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูใน

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 100.0 มีคาเฉลี่ยคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 112.06 คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 9.97 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี1 มีระดับคะแนนการเผชิญปญหาโดยรวมอยูในระดับสูง คิด

เปนรอยละ 99.3 มีคาเฉลี่ยคะแนนการเผชิญปญหาโดยรวม 74.68 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.644                  

5. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี1 มีระดับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวมอยูในระดับสูง 

คิดเปนรอยละ 100 มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม 122.02  

6. การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆท่ีนํามาศึกษาน้ัน จากการใชวิธีการทดสอบ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Peason ’s Product Moment Correlation Coefficient ) (ตารางท่ี 1) พบ

ดังน้ี คือ 

    6.1 ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับการเผชิญปญหา พบวามีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.01 หรือ อยางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.516 

    6.2 ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัว พบวามีคาSig.(2-

tailed) เทากับ 0.01 หรือ อยางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.594  

  6.3 แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัว พบวามีคาSig.(2-

tailed) เทากับ 0.01 หรือ อยางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.467  

  6.4   พฤติกรรมการปรับตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการเผชิญปญหา พบวามีคาSig.(2-tailed) 

เทากับ 0.01 หรือ อยางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.591  
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7. ผลการวิเคราะห สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระท่ีศึกษาในการอธิบายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี1 (ตารางท่ี 2) พบดังน้ี คือ 

 
จากตารางท่ี2  แสดงใหทราบวาความฉลาดทางอารมณ, การเผชิญปญหา  และ แรงสนับสนุนทาง

สังคม สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปรับตัวของกลุมตัวอยาง  ได 49.0 % โดย

พบวา ตัวแปรท่ีมีอํานาจรวมกันในการพยากรณพฤติกรรมการปรับตัวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมี 3 ตัว 

คือ ความฉลาดทางอารมณ, การเผชิญปญหา  และ แรงสนับสนุนทางสังคม โดยสามารถสรางสมการ

ทํานายพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี1 ไดดังน้ี 
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 และสมการถดถอยพหุคูณท่ีดีท่ีสุด ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 

         Z^  (Sum_AB)  =  0.645 Z(การเผชิญปญหา) +  0.532Z(ความฉลาดทางอารมณ)   

                                        + 0.217Z(แรงสนับสนุนทางสังคม) 

 แสดงวา การเผชิญปญหา (Sum COP) มีความสําคัญเปนอับดับแรกในการพยากรณ

พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี1 รองลงมาคือ ความฉลาดทางดานอารมณ (Sum EMOT )  

รองลงมาคือ แรงสนับสนุนทางสังคม ( Sum SS) ตามลําดับ 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ

100 มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม 122.02 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.20 เมื่อแยก

รายดานของคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวพบวา กลุมตัวอยางมีระดับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดาน

รางกาย,ดานอัตมโนทัศน,ดานการพึ่งพาระหวางกัน,ดานบทบาทและหนาท่ี พบวาอยูในระดับปานกลาง  

คิดเปนรอยละ 89.7 , 86.9 , 84.3,62.0  ตามลําดับ  พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปท่ี1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตละบุคคลมีความแตกตางกันท้ังน้ีข้ึนอยูกับหลายปจจัยเน่ืองจาก

ชวงอายุระหวาง 17-19 ป เปนชวงอายุของผูท่ีเร่ิมเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนการยายจากโรงเรียนมา

สูมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนแปลงแบบน้ีกอใหเกิดความเครียดโดยเฉพาะในปแรกท่ีเร่ิมเขามาศึกษาเพราะ

ตองออกจากบานและยังมีวุฒิภาวะท่ีไมสมบรูณ   ตองปรับตัวเขากับสังคมและการเรียนในหลายๆดาน

หลากหลายวิชา เชน จากวิธีการเรียนท่ีมีอาจารยเปนผูรับผิดชอบในการเรียนการสอนมากกวาตัวนักเรียน

เอง มาสูการท่ีตองรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเองเปนสวนใหญ ตองเรียนรูในเร่ืองการแบงเวลา การ

วางแผนเลือกอาชีพ การสรางสัมพันธภาพกับอาจารย การคบเพื่อนท้ังเพศเดียวกันและตางเพศ การฝกอยู

กับเพื่อนรวมหองท่ีมีพื้นฐานแตกตางกัน การเขารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย บางคร้ังจะเกิดความรูสึก

สูญเสีย  เหงาและซึมเศราหรือมีความขัดแยงในใจเก่ียวกับมาตรฐานและคานิยมในหมาวิทยาลัย ซึ่งจาก

ความรูสึกดังกลาวจะสงผลกระทบตอท้ังทางรางกายและจิตใจเกิดเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการศึกษาของ

ตัวนิสิตนักศึกษาเองและลวนแตตองอาศัยความพยายามในการปรับเพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดถานักศึกษาสามารถประสบความสําเร็จในการปรับตัวก็จะเปนปจจัยหน่ึงท่ีชวยสนับสนุนตอการ

พัฒนาตนเองและเปนการชวยสงเสริมความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปญหาในอนาคตถาประสบกับความ

ลมเหลวในการปรับตัวจะทําใหนักศึกษาเกิดความทอแทและอาจเปนสาเหตุใหเกิดการถดถอยถามีความ

สอดคลองกันระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยก็จะทําใหบุคคลน้ันมีความสุขปรับตัวไดดีและ
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ดูเหมือนวาประสบความสําเร็จในเปาหมายสวนบุคคลและเปาหมายทางการศึกษา สอดคลองกับการวิจัย

ของปวิดา  โพธิ์ทองและคณะ (2556) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับความเครียด การปรับตัวและความฉลาดทาง

อารมณของนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา  1)

นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีคาเฉลี่ยของคะแนนความเครียดอยูในระดับเครียดสูง คิดเปนรอยละ 50.50 

รองลงมาคือ ระดับเครียดปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.10 และระดับเครียดรุนแรง คิดเปนรอยละ 11.40  

2) นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีคาเฉลี่ยของคะแนนการปรับตัวอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 67.00 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 19.60 และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 13.40                 3) 

นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีคาเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปกติ คิดเปนรอยละ 

53.60 เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณเปนรายดาน ซึ่งประกอบดวยดานดี ดานเกง และดานความสุข 

พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีความฉลาดทางอารมณดานดีอยูในระดับสูงกวาปกติ คิดเปน รอยละ 

58.80 ความฉลาดทางอารมณดานเกงอยูในระดับปกติ คิดเปนรอยละ 64.90 และความฉลาดทางอารมณ

ดานสุขอยูในระดับสูงกวาปกติ คิดเปนรอยละ 52.60   4) ความเครียดมีความสัมพันธทางลบกับความ

ฉลาดทางอารมณของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.365, p < .01) สวนการปรับตัวมี

ความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 

.639, p < .01)  5) นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีคาเฉลี่ยของคะแนนการเผชิญปญหาอยูในระดับตํ่า คิด

เปนรอยละ 78.00 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 49.50 และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 

22.38 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยท่ีพบวานักศึกษาชั้นปท่ี1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคะแนนพฤติกรรมการ

ปรับตัว อยูในระดับคอนขางดี ซึ่งเปนระดับท่ียังควรไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน ดังน้ัน หลักสูตรจึงควรมีการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัวท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย  

ดานอัตมโนทัศน  ดานบทบาทและหนาท่ี  ดานการพึ่งพาระหวางกัน ดังกลาวใหดีย่ิงข้ึน  

 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 จากขอจํากัดของการศึกษาคร้ังน้ีพบวาการวิจัยคร้ังน้ีไดมุงเนนในบริบทของนักศึกษาชั้นปท่ี1 

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตชุมชนเมืองในพื้นท่ีปริมลฑล ทําใหทราบผลการวิจัยท่ีนําไปสูองคความรูใหม

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขต

ชุมชนเมืองแตยังไมครอบคลุมในนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตชุมชนชนบทใน

ตางจังหวัดในเขตภูมิภาคอ่ืนของประเทศ โดยงานวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนใหมากข้ึน 

และควรนําผลการวิจัยท่ีไดในคร้ังน้ีไปตอยอดโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยท่ีสูงข้ึนเชนการศึกษาเปรียบเทียบ
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พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตชุมชนเมืองกับเขตชุมชนชนบท

ในตางจังหวัด (Comparative research study)หรือการศึกษาเชิงก่ึงทดลอง (Quasi experimental 

design) ในนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตชุมชนเมืองแตอยูคนละชุมชน เพื่อใหไดองค

ความรูใหมตอไป 
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