
1

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาทักษะการ
ปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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Platform 
Smart 
Fitness

Platform 
ทุนการศึกษา

Platform 
บริหารจัดการ
หอพักนักศึกษา

Platform
Alumni

Platform
สุขภาวะ
นักศึกษา

Platform
Student 
E-Profiles

21st Century

Smart 
DSA

งานหอพักฯ
งานทุนฯ
งานกิจกรรมฯ
งานวินัยฯ
งานธุรการฯ
งานแนะแนวฯ

งานท านุฯ

งานศิษย์เก่าฯ

งาน DSS

งานธุรการฯ

งานวิทย์กีฬาฯ

งานสถานที่ฯ

งานกีฬาเพื่อพัฒนาฯ

งานสารสนเทศฯ

สกน. สกส.
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การน าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดย นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

หัวข้อในการน าเสนอ

การดูแลภาวะซึมเศร้าและความเครียดของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
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การน าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ปัญหาการ
ปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2556

โดย นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา 

หัวข้อในการน าเสนอ
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ที่มาและความส าคัญ

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การปรับตัวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ การปรับตัวของบุคคลเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ที่มีการปรับตัวดีกว่า
จะเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ที่มีการปรับตัวได้น้อย 
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1. เพื่อศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี กับ ปัจจัยส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



88

-กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 446 คน

-เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยมาจากแบบส ารวจ
ปัญหาของสุภาพรรณ  โคตรจรัส (2524) ซึ่งพัฒนามาจากแบบส ารวจปัญหาของมูนนีย์ (Mooney 
Prolem Check List : College Form) 

-การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ สถิติทดสอบ t-test ทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่     โดยวิธีการของ LSD

วิธีการด าเนินการวิจัย

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. ส านักวิชา
3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม ระดับปริญญาตรี
4. วิธีการรับเข้าศึกษา

ปัญหาการปรับตัว

1. ด้านการเรียน
2. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
3. ด้านกิจกรรมสังคมและนันทนาการ
4. ด้านอารมณ์และส่วนตัว
5. ด้านทางเพศ
6. ด้านการเงิน

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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-ในภาพรวมนักศึกษามีปัญหาการปรับตัวมากที่สุดคือ ด้านการเรียน จ าแนกนักศึกษาตามเพศ ส านัก
วิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และตามระบบการเข้าศึกษา ทุกปัจจัยมีปัญหาการปรับตัวมากที่สุด
ในด้านการเรียน ยกเว้นระบบโควตาเด็กดีมีคุณธรรม 

-โควตา สอวน. มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ 

-ส านักวิชาที่มีปัญหาการปรับตัวมาก 3 ล าดับแรกคือ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-ระบบการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีปัญหามากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ ระบบโควตากีฬา 
ระบบอื่น ๆ เช่น สอบตรง และระบบแอดมิดชั่น

สรุปผลการวิจัย

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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-นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีปัญหาการปรับตัวด้านเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
-ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
-ส ำนักวิชำต่ำงกันมีปัญหำกำรปรับตัวด้ำนกำรเรียน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนเพศ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05  
-ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และรวมเฉลี่ยทุกด้านมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเฉพาะปัญหาด้านการเรียน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีปัญหาการปรับตัวมากกว่าส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มีปัญหาการปรับตัวมากกว่าส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีปัญหาการปรับตัวมากกว่าส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สรุปผลการวิจัย

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกันมีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน ด้านกิจกรรมทางสังคม
และนันทนาการ ด้านอารมณ์และส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการเงิน ด้านเพศ 
และเฉลี่ยทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยเฉพาะปัญหาด้านการเรียน 
ระดับน้อยกว่า 1.00  1.00-1.49  1.50-1.99  2.00-2.49 2.50-2.99  และ 3.00-3.49 มี
ปัญหาการปรับตัวมากกว่าระดับ 3.50-4.00  
ระดับ 1.50-1.99  2.00-2.49 และ 2.50-2.99 มีปัญหาการปรับตัวมากกว่าระดับ 3.00-3.49  

สรุปผลการวิจัย

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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-ระบบการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีปัญหาการปรับตัวด้านกิจกรรมทางสังคมและ
นันทนาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และรวมเฉลี่ยทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และปัญหาด้านการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

โดยเฉพาะปัญหาด้านการเรียน ระบบอื่น ๆ เช่น สอบตรง มีปัญหาการปรับตัวมากกว่าระบบ แอด
มิดชั่น ระบบโควตาโรงเรียน ระบบโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบ สอวน.  
ระบบโควตากีฬามีปัญหาการปรับตัวมากกว่าระบบโควตาโรงเรียน ระบบโควตาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระบบ สอวน.

ระบบโควตาจังหวัดมีปัญหาการปรับตัวมากกว่าระบบโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สรุปผลการวิจัย

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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1.ควรให้ความส าคัญต่อปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเฉพาะปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน

2.ควรให้ความส าคัญต่อการฝึกทักษะวิธีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้มากขึน้ เช่น ทักษะการจดค าบรรยาย

การค้นคว้า และการศึกษาด้วยตนเอง

3.ควรมุ่งเน้นการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยสถาบันเรื่องเกี่ยวกับการเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ค้นพบในการวิจัย
ครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2556

2560 2561

ปัญหาการปรับตัว

1. ด้านการเรียน
2. ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม
3. ด้านกิจกรรมสังคมและ
นันทนาการ
4. ด้านอารมณ์และส่วนตัว
5. ด้านทางเพศ
6. ด้านการเงิน

6 ปี 2562

ภาวะซมึเศร้า และความเครียดของนักศกึษา
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งานด้านการดูแลสุขภาวะนักศึกษา

16
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แนวนโยบายท่านอธิการบดี
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3.Refering

ระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาวะนักศึกษา
(ภาวะซึมเศร้า/เครียด)
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เครื่องมือในการทดสอบภาวะซึมเศร้าและความเครียด
แบบคัดกรองสุขภาพจิตในวัยรุ่น CES-D 
แบบประเมินความเครียด SPST-20

18

-นศ.ปี 1 66%                      
-นศ.ชั้นปีอื่นๆ อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร

-อบรมกรรมกำรหอพัก ก.ค.2561
-อบรมบุคลำกรฝ่ำยกิจฯ ที่ปรึกษำหอพัก อ.จิตอำสำ 
ครั้งที่ 1
-อบรมบุคลำกรฝ่ำยกิจฯ ที่ปรึกษำหอพัก อ.จิตอำสำ 
และหอพักเครือข่ำย ครั้งที่ 2
-จัดท ำ infographics เพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ำย และจัดอบรบครั้งที่ 3
-ขอควำมร่วมมือสภำนักศึกษำ

-คลินิควัยรุ่น รพ.มทส.
-คลินิกสุขภำพจิต รพ.มทส. 
(จ ำนวนผู้ใช้บริกำร > จ ำนวนผู้ให้บริกำร)



19

SUT MDCP Network

Contact us:
044-223112 หรือ 044-223118 
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

https://www.facebook.com/DSASUT/

044-376657
081-265-0655
คลินิกสุขภำพจิต
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ป้ำย Standy + Add link แบบประเมินสุขภำวะ นศ. องค์รวม 
และ ช่องทำงกำรติดต่อ เมื่อ นศ.ประสบปัญหำวำงทุกหอพัก

กิจกรรม“เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ห่ำงไกลภำวะซึมเศร้ำ 
“Brotherhood Project” Against Depression 

-การจัดประชุม Case Conference ทุกเดือน
-การจัดมหกรรมสุขภาวะนักศึกษา (ปีงบประมาณ 2563)
-ทักษะการปรับตัวของนักศึกษาช้ันปทีี่ 1 โดยศิษย์เก่า (Alumni Engagement)
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ขอบพระคุณมากครับ
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