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Background Adjustment in university life is important period of adolescent.

However, studies in Thailand have been limited and students

from many faculties were collected in previous studies. This

study may help improve the adjustment of first year medical

students at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Objective To study the adjustment and associated factors of adjustment

among First Year Medical Students in Faculty of Medicine,

Chulalongkorn University.

Design A cross-sectional study.

Setting Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Materials and Methods Data were collected from 247 first-year undergraduate students

who studied at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

in the first semester of 2013. All participants completed two

questionnaires: personal information and the student adaptation

to college questionnaire. The statistics utilized weremean,

percentage, Pearson correlation, Spearman’s rho correlation,

independent samples t-test, one way ANOVA, and regression

analysis.
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Result The study found that most of first year medical students had

moderate to good level in overall adjustment, academic

adjustment, personal and emotional adjustment and social

adjustment and good level in institutional attachment and goal

commitment adjustment. The personal factors that predicted

adjustment in university were age, grade point average of high

school (GPAX.) and extracurricular activities undertaken. These

found that overall adjustment was predicted by high level of

extracurricular activities undertaken (p = 0.001), moderate level

of extracurricular activities undertaken (p = 0.018), age (p = 0.040)

and GPAX. (p = 0.048). Academic adjustment was predicted

by GPAX.  (p = 0.026). Personal and emotional adjustment was

predicted by age (p = 0.010). Social adjustment was predicted

by high level of extracurricular activities undertaken (p <0.001),

moderate level of extracurricular activities undertaken (p = 0.004)

and age (p = 0.029). Institutional attachment and goal

commitment adjustment was predicted by high level of

extracurricular activities undertaken (p = 0.003) and moderate

level of extracurricular activities undertaken (p = 0.032).

Conclusion Most of first year medical students had moderate to good level

in overall adjustment, academic adjustment, personal and

emotional adjustment and social adjustment and good level in

institutional attachment and goal commitment adjustment.

The associated personal factors of adjustment in university

were  age, grade point average of high school (GPAX.) and

extracurricular activities undertaken. This study may help make

the plans for many activities to improve the adjustment of first

year medical students in Faculty of Medicine, Chulalongkorn

University.
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เหตุผลของการทำวิจัย การปรับตัวในมหาวิทยาลัยเป็นการปรับตัวช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญ

ของวัยรุ ่น แต่การศึกษาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ยังมีค่อนข้างน้อย และการศึกษาในอดีตจะเป็นการศึกษากับนิสิต

ทุกคณะ การศึกษาครั ้งนี ้อาจจะเป็นข้อมูลที ่ใช ้เป็นแนวทางใน

การช่วยเหลือพัฒนาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที ่ 1

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับตัวในมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั ้นปีที ่ 1 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวิจัย ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ประชากรตัวอย่าง คือ นิสิตช้ันปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา

2556 จำนวน 247 คน เครื ่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินการปรับตัวใน

มหาวทิยาลยั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห ์คอื คา่เฉลีย่, ร้อยละ, Pearson

correlation, Spearman’s rhocorrelation, independent samples

t - test, one way ANOVA, และ regression analysis.

ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่านิสิตชั ้นปีที ่ 1 คณะแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่มี

การปรับตัวโดยรวม  การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านส่วนตัวและ

อารมณ์ และการปรับตัวด้านสังคม ระดับปานกลางค่อนข้างดี และ

การปรับตัวด้านความผูกพันกับสถานศึกษาและความมุ ่งมั ่นใน

เป้าหมายระดบัด ีปัจจัยส่วนบคุคลทีท่ำนายการปรบัตวัในมหาวทิยาลยั

คือ อายุ ผลการเรียนเฉล่ียในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และการทำ

กิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย  โดยพบว่าการปรับตัว

โดยรวมมีปัจจัยในการทำนาย คือ การทำกิจกรรมในระดับมาก

(p = 0.001) การทำกิจกรรมในระดับปานกลาง (p = 0.018) อายุ

(p = 0.040) และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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(p = 0.048) การปรบัตวัดา้นการเรยีนมปัีจจัยทำนาย คอื ผลการเรยีน

เฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (p = 0.026) การปรับตัว

ด้านส่วนตัวและอารมณ์มีปัจจัยทำนาย คือ อายุ (p = 0.010) การปรับตัว

ด้านสังคมมีปัจจัยในการทำนาย คือ การทำกิจกรรมในระดับมาก

(p <0.001) การทำกจิกรรมในระดบัปานกลาง (p = 0.004) และอายุ

(p = 0.029) และการปรับตัวด้านความผูกพันกับสถานศึกษา และ

ความมุ่งมั่นในเป้าหมายมีปัจจัยในการทำนาย คือ การทำกิจกรรมใน

ระดับมาก (p = 0.003) และการทำกิจกรรมในระดับปานกลาง

(p = 0.032)

สรุป นิสิตส่วนใหญ่มีการปรับตัวในมหาวิทยาลัยโดยรวม การปรับตัวด้าน

การเรียน ด้านส่วนตัวและอารมณ์ และด้านสังคม ระดับปานกลาง

ค่อนข้างดี และการปรับตัวด้านความผูกพันกับสถานศึกษาและ

ความมุ่งมั่นในเป้าหมายระดับดี ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์

กับการปรับตัวในมหาวิทยาลัย คือ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ

ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะ

เรียนมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษานี้อาจจะนำไปใช้ในการวางแผนจัด

กิจกรรมในการพัฒนาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ตอ่ไป

คำสำคัญ การปรบัตวั, นสิิตชัน้ปทีี ่1 คณะแพทยศาสตร.์:

:
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สภาพของสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

และพฒันาอยา่งรวดเรว็  ทำใหเ้กดิผลกระทบตอ่การดำรง

ชีวิตของบุคคล  การปรับตัวจึงเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีบุคคล

ใช้ในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา(1)

ว ัยร ุ ่ น เป ็นช ่วงว ัยหน ึ ่ งท ี ่ ต ้องปร ับต ัวก ับ

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การปรับตัวในมหาวิทยาลัย

เป็นการปรบัตวัอยา่งหนึง่ทีมี่ความสำคญักบัวยัรุน่  เพราะ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงที่วัยรุ่นจะต้องพึ่งพา

ตนเองมากกว่าเดิม ทั้งการดำรงชีวิตในสังคมใหม่และมี

ขนาดใหญก่ว่าเดิม  บรรยากาศของการศกึษาท่ีมีความเป็น

อิสระและการพบกับเพื่อนที่อาจจะมีความต่างกันในด้าน

ตา่ง ๆ การปรบัตวัในมหาวทิยาลยัทีด่จีะทำใหว้ยัรุน่เรยีนรู้

ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ(1-2) ถ้าเปรียบเทียบการศึกษา

ในคณะแพทยศาสตร์กับคณะสาขาวิชาอื่นในหมวดวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์จะ

มีการเรียนวิชาที่มีความยาก และเนื้อหาจำนวนค่อนข้าง

มาก และนิสิตนักศึกษาอาจจะมีปัญหาการปรับตัวใน

มหาวิทยาลัย(3) และการศึกษาของ Dahlin M, et al. (4)

พบวา่นกัศกึษาคณะแพทยศาสตรช้ั์นปทีี ่ 1 มีความเครยีด

ที่เป็นผลของการเผชิญความกดดันของการศึกษาอย่าง

มาก  และปัจจัยด้านการเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้

นกัศกึษาคณะแพทยศาสตรเ์กดิความเครยีด

การศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยมีความสนใจศึกษา

การปรับตัวในมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ก ับการปรับตัวในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั ้นปีที ่ 1

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะ

การศกึษาในประเทศไทยยงัมีค่อนข้างนอ้ย  และการศกึษา

ในอดีตจะมีการศึกษาในนิสิตคณะต่าง ๆ การวิจัยครั้งนี้

อาจจะเป็นข้อมูลในการให้ความชว่ยเหลือโดยการส่งเสริม

การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตได้

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

โดยการศึกษาแบบ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ ่ง (Cross-

sectional Study) ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

ประชากรที่ศึกษา คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาใน

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 จำนวน 307 คน(5)

การวิจัยนี้ได้รับอัตราการตอบสนอง (response rate)

ของประชากรที่ศึกษาจำนวน 247 คน หรือคิดเป็นร้อยละ

80.46 ของประชากรทั้งหมด การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือ คือ

แบบสอบถามจำนวน 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบ

ดว้ยขอ้คำถามจำนวน 10 ขอ้ ไดแ้ก ่อาย ุเพศ ผลการเรยีน

เฉลี ่ยในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทของ

โครงการทีส่มัครเขา้ศกึษา ภมิูลำเนา ประเภทของโรงเรยีน

ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที ่อยู ่อาศัยปัจจุบัน

การมีบุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพแพทย์ รายได้ของ

ครอบครัวต่อเดือน และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะ

เรียนมหาวิทยาลัย

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินการปรับตัวในมหาวทิยาลัย

ที่พัฒนาโดยเปรมพร มั่นเสมอ(2) โดยใช้แนวคิดงานวิจัย

และแบบประเม ินการปร ับต ัวในมหาว ิทยาล ัยของ

Baker RW, et al (อ้างใน เปรมพร ม่ันเสมอ)(2)  แบบสอบถาม

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 59 ข้อ เพื ่อประเมิน

การปรับตัวโดยรวม และการปรับตัวด้านการเรียน  ด้าน

ส่วนตัวและอารมณ์  ด้านสังคม และด้านความผูกพันกับ

สถานศึกษาและความมุ่งมั ่นในเป้าหมาย โดยการคิด

คะแนนรวมเฉลีย่ในการแบง่การปรบัตัวเปน็ 5 ระดบั ได้แก่

การปรับตัวไม่ได้ การปรับตัวได้น้อย การปรับตัวได้

ปานกลางค่อนข้างดี การปรับตัวได้ดี และการปรับตัว

ได้ดีมาก และการทดสอบค่าความเที ่ยง (Reliability)

พบว่าแบบประเมินมีเป็นการปรับตัวในมหาวิทยาลัย

ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาครวมเทา่กบั 0.93

การวเิคราะหข้์อมลู

ผู ้ว ิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์SPSS version 17.0  การวจัิยครัง้นีใ้ช้คา่สถติิ

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
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การอธบิายลกัษณะของประชากร ไดแ้ก ่ขอ้มูลส่วนบคุคล

และข้อมูลการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  โดยจะแสดงคา่สถิติ

เป็นจำนวนและร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential

Statistics) ในการทดสอบปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับ

การปรับตัวในมหาวิทยาลัย ได้แก่ Pearson correlation,

Spearman’s rhocorrelation, Independent samples

t - test, One way ANOVA, Simple และ Multiple

Regression Analysis.

ผลการศึกษา

นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ มีข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง (ร้อยละ 52.2) อายุ 18 ปี

(ร้อยละ 72.1) ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (ร้อยละ 94.7) เข้า

ศึกษาโดยการสมคัรของโครงการกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย (กสพท.) (ร้อยละ 64.8) ภูมิลำเนา

ในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 57.1) สำเร็จการศึกษา

ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลายของโรงเร ียนสหศ ึกษา

(ร้อยละ 95.6) อาศัยอยู่ท่ีบ้านพกัของตนเอง (ร้อยละ 68.4)

ลักษณะครอบครัวมีบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวท่ีไม่ได้

ประกอบอาชพีแพทย ์ (ร้อยละ 76.1) รายไดข้องครอบครวั

ต่อเดอืนมากกวา่ 100,000 บาท (ร้อยละ 38.1) และการทำ

กิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัยระดับเล็ก

น้อย (ร้อยละ 42.1) และขอ้มูลการปรบัตัวในมหาวทิยาลยั

ดังนี ้ การปรับตัวโดยรวมระดับปานกลางค่อนข้างดี

(ร้อยละ 47.8) การปรับตัวด้านการเรียนระดับปานกลาง

ค่อนข้างดี (ร้อยละ 41.7) การปรับตัวด้านส่วนตัวและอารมณ์

ระดับปานกลางค่อนข้างดี (ร้อยละ 38.5) การปรับตัว

ด้านสังคมระดับปานกลางค่อนข้างดี (ร้อยละ 44.9)

และการปรับตัวด้านความผูกพันกับสถานศึกษาและ

ความมุง่ม่ันในเปา้หมายระดบัดี (ร้อยละ 47.8)(ตารางที ่1)

ตารางที ่1.  ข้อมูลส่วนบคุคลและขอ้มูลการปรบัตัวในมหาวทิยาลยั

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน รอ้ยละ

เพศ

ชาย 118 47.8

หญิง 129 52.2

อายุ

17 ปี 16 6.5

18 ปี 178 72.1

19 ปี 52 21.0

20 ปี 1 0.4

(Mean = 18.15, S.D.= 0.52,

Min = 17.00, Max = 20.00)

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย (GPAX.)

นอ้ยกวา่ 3.00 1 0.4

ระหวา่ง 3.00 ถงึ 3.49 12 4.9

มากกวา่หรอืเทา่กบั 3.50 234 94.7

(Mean = 3.78, S.D. = 0.18,

Min = 2.50, Max = 4.00)
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ตารางท่ี 1.  ข้อมูลส่วนบคุคลและขอ้มูลการปรบัตวัในมหาวทิยาลยั (ตอ่)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน รอ้ยละ

ประเภทของโครงการที่เข้าศึกษา

 โครงการกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์ 160 64.8

แหง่ประเทศไทย (กสพท.)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 57 23.1

เพือ่ชาวชนบท (CPIRD)

โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอ 12 4.8

หนึง่ทนุ (ODOD)

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับ 17 6.9

กรมแพทย์ทหารอากาศ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ 1 0.4

(ชีววิทยา)

ภูมิลำเนา

กรุงเทพมหานคร 141 57.1

ปริมณฑล 32 13.0

จังหวัดนนทบุรี 14 5.7

จังหวัดสมุทรปราการ 12 4.9

จังหวัดปทุมธานี 6 2.4

ภาคเหนือ 15 6.0

ภาคกลาง 7 2.8

ภาคใต้ 14 5.7

ภาคตะวันตก 2 0.8

ภาคตะวันออก 22 8.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 5.7

ประเภทของโรงเรียนใน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนชายล้วน 5 2.0

โรงเรียนหญิงล้วน 6 2.4

โรงเรียนสหศึกษา 236 95.6

ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

บ้านของตนเอง 169 68.4

อาศัยอยู่กับญาติ 12 4.9

หอพักของมหาวิทยาลัย 1 0.4

หอพักนอกมหาวิทยาลัย 59 23.9

อ่ืน ๆ คือ คอนโดมเีนยีม 6 2.4



464  Chula Med Jณฐัวฒุ ิศรีวฒันาวานชิ และ ณทัธร พทิยรตันเ์สถยีร

ตารางท่ี 1.  ข้อมูลส่วนบคุคลและขอ้มูลการปรบัตวัในมหาวทิยาลยั (ตอ่)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน รอ้ยละ

ลักษณะของครอบครัว
อาชีพของบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว
มีคนประกอบอาชีพแพทย์ 59 23.9
ไม่มีคนประกอบอาชีพแพทย์ 188 76.1

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 6 2.4
15,001 บาท ถงึ 30,000 บาท 13 5.3
30,001 บาท ถงึ 50,000 บาท 46 18.6
50,001 บาท ถงึ 100,000 บาท 88 35.6
มากกวา่ 100,000 บาท 94 38.1

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะ
เรียนมหาวิทยาลัย

ไม่เคยทำ 34 13.8
เล็กน้อย 104 42.1
ปานกลาง 90 36.4
มาก 19 7.7

การปรับตัวโดยรวม
การปรับตัวไม่ได้ 0 0
การปรบัตวัได้น้อย 28 11.3
การปรับตัวได้ปานกลางค่อนข้างดี 118 47.8
การปรับตัวได้ดี 93 37.7
การปรับตัวได้ดีมาก 8 3.2

(Mean = 171.17, S.D. = 18.58,
Min = 129, Max = 233)
การปรับตัวด้านการเรียน

การปรับตัวไม่ได้ 11 4.4
การปรับตัวได้น้อย 95 38.5
การปรับตัวได้ปานกลางค่อนข้างดี 103 41.7
การปรับตัวได้ดี 32 13.0
การปรับตัวได้ดีมาก 6 2.4

(Mean = 44.15, S.D. = 6.68,
Min = 26, Max = 68)
การปรับตัวด้านส่วนตัวและอารมณ์

การปรับตัวไม่ได้ 1 0.4
การปรับตัวได้น้อย 29 11.7
การปรับตัวได้ปานกลางค่อนข้างดี 95 38.5
การปรับตัวได้ดี 81 32.8
การปรับตัวได้ดีมาก 41 16.6

(Mean = 44.94, S.D. = 6.58,
Min = 29, Max = 60)
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จากตารางที ่2 ถึง 4 การทำ Univariate analysis

ของการปรับตัวในมหาวิทยาลัยกับข้อมูลส่วนบุคคล  พบว่า

การปรับตัวโดยรวมมีความสัมพันธ์กับอายุ ผลการเรียน

เฉล่ียในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และการทำกิจกรรม

นอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ การปรับตัวด้านการเรียนมีความสัมพันธ์กับ

ผลการเรียนเฉลี ่ยในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การปรับตัวด้านส่วนตัวและ

อารมณ์มีความสัมพันธ์กับอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การปรับตัวด้านสังคมมีความสัมพันธ์ก ับอายุ และ

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย

อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ และการปรับตัวด้านความผกูพัน

กับสถานศึกษาและความมุ่งม่ันในเป้าหมายมีความสัมพันธ์

กับเพศ และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเร ียน

มหาวทิยาลยัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

จากตารางที ่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยทำนาย

การปรับตัวในมหาวิทยาลัย พบว่าอายุสามารถทำนาย

การปรับตัวโดยรวม และการปรับตัวด้านส่วนตัวและอารมณ์

และด้านสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการเรียน

เฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถทำนาย

การปรับตัวโดยรวมและการปรับตัวด้านการเร ียนได้

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร

ขณะเรียนมหาวิทยาลัย สามารถทำนายการปรบัตัวโดยรวม

การปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้านความผูกพัน

ก ับสถานศ ึกษาและความม ุ ่ งม ั ่ นในเป ้าหมายได ้

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

ตารางท่ี 1.  ข้อมูลส่วนบคุคลและขอ้มูลการปรบัตวัในมหาวทิยาลยั (ตอ่)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน รอ้ยละ

การปรับตัวด้านสังคม

การปรับตัวไม่ได้ 0 0

การปรับตัวได้น้อย 28 11.3

การปรับตัวได้ปานกลางค่อนข้างดี 111 44.9

การปรับตัวได้ดี 96 38.9

การปรับตัวได้ดีมาก 12 4.9

(Mean = 55.44, S.D. = 6.41,

Min = 38, Max = 73)

การปรับตัวด้านความผูกพันกับ

สถานศึกษาและความมุ่งมั่นในเป้าหมาย

การปรับตัวไม่ได้ 0 0

การปรบัตวัได้น้อย 12 4.9

การปรับตัวได้ปานกลางค่อนข้างดี 49 19.8

การปรับตัวได้ดี 118 47.8

การปรับตัวได้ดีมาก 68 27.5

(Mean = 44.74, S.D. = 5.24,

Min = 29, Max = 56)
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ตารางท่ี 2. ความสมัพนัธข์องขอ้มลูส่วนบคุคลกบัการปรบัตวัในมหาวทิยาลยัโดยใชส้ถติคิา่สหสมัพนัธ์

(Correlation)

ข้อมูลส่วนบุคคล การปรับตัวในมหาวิทยาลัย r p-value

อายุ การปรับตัวโดยรวม -0.133 0.037a,*

 การปรับตัวด้านส่วนตัวและอารมณ์ -0.164 0.010a,*

 การปรับตัวด้านสังคม -0.140 0.028a,*

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ การปรับตัวโดยรวม 0.131 0.039b,*

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การปรับตัวด้านการเรียน 0.190 0.003b,**

a. Pearson Correlation.

b. Spearman’s rho Correlation.

*p <0.05, **p <0.01

ตารางที ่3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนรวมเฉลี่ยการปรับตัวในมหาวิทยาลัยกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้

สถิติ Independent t-test

การปรับตัวในมหาวิทยาลัย เพศชาย (n =118) เพศหญงิ (n = 129) t p-value

Mean ±±±±± S.D. Mean ±±±±± S.D.

การปรับตัวด้านความผูกพันกับ 44.04 ± 5.28 45.38 ± 5.15 -2.015 0.045*

สถานศึกษาและความมุ่งมั่นในเป้าหมาย

*p <0.05

ตารางที ่4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนรวมเฉลี่ยการปรับตัวในมหาวิทยาลัยกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้

สถิติ One way ANOVA

การปรับตัวใน    การทำกจิกรรมนอกหลกัสูตรขณะเรียนมหาวทิยาลยั

มหาวิทยาลัย ไม่เคยทำ เล็กน้อย ปานกลาง มาก F p-value

(n = 34) (n = 104) (n = 90) (n = 19)

Mean ±±±±± S.D. Mean ±±±±± S.D. Mean ±±±±± S.D. Mean ±±±±± S.D.

การปรับตัวโดยรวม 167.59 ±18.19 168.38 ±17.97 173.53 ± 19.16 181.74 ±15.33 3.869 0.010*

การปรับตัวด้านสังคม 53.41 ± 6.54 54.16 ± 6.16 56.47 ± 6.14 61.16 ± 4.68 9.158 <0.001**

การปรับตัวด้านความ

ผูกพันกับสถานศึกษาและ

ความมุ่งมั่นในเป้าหมาย 43.50 ± 5.65 44.03 ± 5.23 45.40 ± 5.18 47.74 ± 3.30 3.952 0.009**

*p <0.05, **p <0.01
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วิจารณ์

การศึกษาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิต

ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบว่านิส ิตส่วนใหญ่มีการปรับตัวโดยรวม และ

การปรับตัวด้านการเรียน ด้านส่วนตัวและอารมณ์ และ

ด้านสังคมระดับปานกลางค่อนข้างดี และการปรับตัว

ด้านความผูกพันกับสถานศึกษาและความมุ่งม่ันในเป้าหมาย

ระดบัด ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่่านมา(2)

อาย ุม ีความส ัมพันธ ์และเป ็นป ัจจ ัยทำนาย

การปรับตัวโดยรวม การปรับตัวด้านส่วนตัวและอารมณ์

และด้านสังคมได้ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับผลการศึกษา

ที่ผ่านมา(6) และอาจจะสอดคล้องกับงานพัฒนาการช่วง

วัยรุ ่นในแนวความคิดของ Harvinghurst RJ. (อ้างใน

สุภาพรรณ โคตรจรัส)(7) และทฤษฎีจิตสังคมของ Erikson E.

(อ้างใน DiMatteo MR, et al. )(8) ที่กล่าวว่าพัฒนาการ

ของวัยรุ่น เป็นช่วงของการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล

ตารางท่ี 5. การวเิคราะหปั์จจัยทำนายการปรบัตวัในมหาวทิยาลยั

การปรับตัวใน ข้อมูลส่วนบุคคล b S.E.(b) t p-value r2

มหาวิทยาลัย

การปรับตัวโดยรวม   การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย 14.376 4.428 3.246 0.001a,** 0.027

ในระดับมาก

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย 5.883 2.472 2.380 0.018a,* 0.045

ในระดบัปานกลาง

อายุ -4.573 2.216 -2.064 0.040a,* 0.062

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13.064 6.562 1.991 0.048a,* 0.077

Constant 201.326 47.446 4.243 <0.001a,**

การปรับตัว ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.346 2.379 2.247 0.026b,* 0.020

ด้านการเรียน Constant 23.844 9.044 2.636 0.009b,**

การปรบัตวัดา้น อายุ -2.084 0.799 -2.608 0.010b,* 0.027

ส่วนตัวและอารมณ์ Constant 82.771 14.511 5.704 <0.001b,**

การปรบัตวัดา้น การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย 7.153 1.482 4.828 <0.001a,** 0.067

สังคม   ในระดับมาก

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย 2.404 0.821 2.927 0.004a,** 0.100

ในระดบัปานกลาง

อายุ -1.637 0.745 -2.197 0.029a,* 0.118

Constant 83.737 13.553 6.179 <0.001a,**

การปรบัตวัดา้น การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย 3.838 1.259 3.049 0.003a,** 0.027

ความผูกพันกับ ในระดับมาก

สถานศึกษาและ การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย 1.501 0.697 2.154 0.032a,* 0.045

ความมุง่มัน่ใน ในระดบัปานกลาง

เป้าหมาย Constant 43.899 0.438 100.240 <0.001a,**

a. Stepwise Multiple Regression Analysis.

b. Enter Simple Regression Analysis.

*p <0.05, **p <0.01
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ท่ีมีช่วงอายเุดียวกัน และนิสิตส่วนใหญมี่อายุ 18 ปี  อาจจะ

ทำให้นิสิตที่มีช่วงอายุเดียวกันสามารถสร้างความสัมพันธ์

กับเพื่อนได้ค่อนข้างง่าย และกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญกับ

การเหน็คณุคา่ในตนเอง (self-esteem) ของวยัรุน่(9)  ท่ีเป็น

ปัจจัยในการเผชญิความเครยีด ทำใหน้สิิตปรบัตวัได้(10)

เพศมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านความ

ผูกพันกับสถานศึกษาและความมุ่งมั่นในเป้าหมาย ซึ่งมี

ความใกล้เคียงกับการศึกษาที่ผ่านมา(2,11) อาจเพราะนิสิต

หญิงมีค่านิยมแบบคติรวมหมู่(11)  ที่เน้นความสามัคคีของ

กลุ่ม ความพึงพอใจและความต้องการที่มีความเหมาะสม

กบักลุม่(12)  แตผ่ลการศกึษา  พบความแตกตา่งของคะแนน

การปรับตัวด้านความผูกพันกับสถานศึกษาและความ

มุ ่งมั ่นในเป้าหมายเล็กน้อย ทำให้ปัจจัยด้านเพศไม่

สามารถทำนายการปรับตัวด้านนี้ได้

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีความสัมพันธ์ และเป็นปัจจัยทำนายการปรับตัว

โดยรวม และการปรบัตวัดา้นการเรยีน ซ่ึงมคีวามใกลเ้คยีง

กับการศึกษาที่ผ่านมา(6,10,13) อาจเพราะการเห็นคุณค่าใน

ตนเองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ ์ด้านการเรียน(13)

ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นิสิตมีการ

เผชิญกับความเครียดของสถานศึกษา นิสิตจึงมีการปรับ

ตวัได้(10)

การทำก ิจกรรมนอกหล ักส ูตรขณะเร ี ยน

มหาวทิยาลยัมีความสมัพันธ์และเปน็ปัจจัยทำนายคะแนน

การปรับตัวโดยรวม และการปรับตัวด้านสังคมและด้าน

ความผูกพันกับสถานศึกษาและความมุ่งมั่นในเป้าหมาย

ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับการศึกษาท่ีผ่านมา(1,6,14,15) อาจเพราะ

นิสิตที่ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะเรียนมหาวิทยาลัย

มีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน  ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน

และการเห็นคุณค่าในตนเอง จึงมีการปรับตัวด้านสังคม

ที่ดีแล้วมีผลกับความผูกพันกับสถานศึกษา(1,10,15)

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยครั ้งนี ้ พบว่านิสิตชั ้นปีที ่ 1 คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มี

การปรบัตวัโดยรวม  การปรบัตวัดา้นการเรยีน  ดา้นสว่นตวั

และอารมณ์ และด้านสังคมระดับปานกลางค่อนข้างดี

และการปรับตัวด้านความผูกพันกับสถานศึกษา และ

ความมุ ่งมั ่นในเป้าหมายระดับดี และพบปัจจัยที ่ม ี

ความสัมพันธ์และสามารถทำนายการปรับตัวในมหาวิทยาลัย

การวิจัยครั ้งนี ้อาจจะเป็นข้อมูลเบื ้องต้นให้กับบุคคล

ที ่ม ีความเกี ่ยวข้องในการวางแผนช่วยเหลือให้นิส ิต

มีการปรับตัวในมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีอาจจะมีผลต่อการปรับตัว

ในการศึกษาชั้นปีอื ่นและการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน

อนาคต

สรุป

นิสิตส่วนใหญ่มีการปรับตัวในมหาวิทยาลัย

โดยรวม การปรบัตวัดา้นการเรยีน ดา้นสว่นตวัและอารมณ์

และดา้นสงัคม ระดบัปานกลางคอ่นขา้งด ีและการปรบัตวั

ด้านความผูกพันกับสถานศึกษาและความมุ่งม่ันในเป้าหมาย

ระดับดีปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว

ในมหาวิทยาลัย คือ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร

ขณะเรียนมหาวิทยาลัย ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะมี

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางจิตวิทยาที่อาจจะมี

ความสัมพันธ์ก ับการปรับตัวในมหาวิทยาลัย ได้แก่

ความฉลาดทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น

หรืออาจจะใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดที่นำไปใช้ในการพัฒนา

การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ตอ่ไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกิจการนิสิต

คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที ่ให้

ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และนิสิตชั ้นปีที ่ 1

คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที ่ให้

ความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้
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