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Abstract
The two main objectives of this study were: 1) to examine the psycho-social causal relationship
model of adjustment among first year undergraduate students leaving home to study in universities
in Bangkok metropolitan and vicinity area.; 2) to compare the psycho-social causal relationship
model of adjustment among first year undergraduate students leaving home to study in universities
in Bangkok metropolitan and vicinity area between male and female students. The sample
consisted of 892 first year undergraduate students (445 male students and 447 female students)
leaving home to study in universities in Bangkok and its vicinity by a multi - stage sampling
method. The research findings were as follows: The hypothesized psycho-social causal
relationship model of adjustment among first year undergraduate students leaving home to study
in universities in Bangkok metropolitan and vicinity area was adjusted to be consistent with the
fitted empirical data (χ2= 891.95, df = 323, p < 0.05, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.04, GFI = 0.93,
CFI = 0.99, TLI (NNFI) = 0.99, AGFI = 0.92, χ2 /df = 2.76). In terms of adjustment, the causal
variables that had direct positive effects were problem-focused coping, internet social support and
separation-individuation, respectively. The causal variable which had a direct negative effect was
emotion-focused coping. According to the comparative study of the models depicted, the
coefficient effects of academic demands on emotion-focused coping, hardiness personality on
problem-focused coping and emotion-focused coping on adjustment of the male student group was
higher, but the coefficient effects of social capital on problem-focused coping and separationindividuation on adjustment of the female student group was higher.
Keywords: adjustment, leaving home for studying, first year undergraduate students
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัต ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพั นธ์เ ชิงสาเหตุ ด้านจิตสั งคมของการปรับตัว ของนิ สิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 1 ระหว่างนิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ซึ่งกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือกํากับของรัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จําแนกเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาย จํานวน 445 คน
และกลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิง จํานวน 447 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 892 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุภายหลังการปรับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= 891.95, df = 323, p <
0.05, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.04, GFI = 0.93, CFI = 0.99, TLI (NNFI) = 0.99, AGFI = 0.92, χ2/df =
2.76) โดยตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อการปรับตัวมากที่สุด คือ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการ
กับปัญหา รองลงมาคือ การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต และความเป็นตัวเองตามลําดับ ส่วนตัวแปร
สาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อการปรับตัว คือ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มนิสิตนักศึกษาชายมีค่าอิทธิพลของความกดดัน
ด้านการเรียนที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ บุคลิกภาพแบบเข้มแข็งที่ส่งผลต่อการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งจั ดการกับปั ญ หา และการเผชิญ ปั ญหาแบบมุ่ งจั ดการกั บอารมณ์ ที่ส่ ง ผลต่อการปรับตั วสูงกว่ า
แต่กลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิงมีค่าอิทธิพลของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และ
ความเป็นตัวเองที่ส่งผลต่อการปรับตัวสูงกว่า
คําสําคัญ: การปรับตัว การจากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
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บทนํา
วัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างวัย
เด็กกับวัยผู้ใหญ่จึงเป็นช่วงวัยสําคัญของชีวิตที่บุคคลจะประสบความยุ่งยากหรือปัญหาในการปรับตัวได้มากที่สุด
นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจแล้ว การเข้าสู่สนามการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นความ
ท้าทายหนึ่งที่สําคัญ นอกจากการแข่งขันอย่างสูงเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว การเรียนในระดับอุดมศึกษา
นิสิตนักศึกษาต้องพบกับสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรูปแบบการเรียน บทบาทหน้าที่และสภาพสังคม
แวดล้อมใหม่ การปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวได้ช้าจึงอาจนําไปสู่ความล้มเหลวในการศึกษา และทําให้เกิดปัญหา
ด้านจิตใจตามมาภายหลัง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองและเป็นความสูญเสียทางการศึกษา
ในประเทศไทยมหาวิ ท ยาลั ย หลายแห่ ง มี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามาจากต่ า งพื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายหนึ่ ง
ในการรับนิสิตนักศึกษาเข้าใหม่ ตามผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) คื อ มีร ะบบการคั ดเลื อกเข้ าศึก ษาในระดั บอุ ด มศึ ก ษาที่ หลากหลายและมี ค วามยื ด หยุ่ น ซึ่ งเป็ น
การขยายโอกาสทางการศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559, 2556) ทั้งนี้
กลุ่มนิสิตนักศึกษาใหม่ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มซึ่งเสี่ยงต่อการมีปัญหาการปรับตัว
และการออกจากสถานศึก ษากลางคั น (Fischer, 2007) เนื่องจากเป็ นช่ วงหั วเลี้ ยวหั วต่อ ที่นิสิ ตนักศึก ษาต้อ ง
ปรับตัวมากในหลายด้าน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งรวมนิสิตนักศึกษา
ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง มีลักษณะท้าทายให้ต้องปรับตัวในรูปแบบเฉพาะ มักมีบรรยากาศเฉพาะ อันเกิด
จากชื่อเสียงที่มีมายาวนานซึ่งส่งผลต่อบรรทัดฐานในมหาวิทยาลัย (Hurtado, 1992) ดังนั้น มหาวิทยาลัยของรัฐ
และในกํากับของรัฐซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงทําให้นิสิตนักศึกษาใหม่ต้องพบกับความท้าทายหลายอย่าง
ให้ต้องปรับตัว
ทั้งนี้แม้การจากครอบครัวทําให้นิสิตนักศึกษาต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ในการมีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การศึกษาการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญดังที่แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เสนอว่า อุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิต ที่พร้อมปรั บตั ว มีทักษะ
ในการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่าง สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีศักยภาพสูง ทฤษฎี
ความเครียดและการเผชิญปัญหาของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) เสนอว่า การปรับตัว
เกิดจากปัจจัยทั้งทางจิตและสังคม อีกทั้งงานวิจัยที่ผ่านมาพบความแตกต่างระหว่างเพศทั้งในด้านการปรับตัวและ
ตัวแปรสาเหตุของการปรับตัว ดังนั้นการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรภายในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ที่สร้างขึ้ นจะทํ าให้เกิ ดความเข้ าใจและประยุก ต์ใช้ ได้ ถูก ต้อ งตาม
กลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่ จาก
ครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การเรียน ดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุขและทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา
และสังคม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ชายและกลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิง
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การปรับตัวเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความรู้สึกเพื่อทําให้บุคคลดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ดังที่ Coleman และ Hammen (1981) ให้ความหมายว่า การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคล
ในการปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนเป็นสภาพการณ์ที่บุคคลสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้ หลายงานวิจัย
พบว่านิสิตนักศึกษาที่จากครอบครัวมาเพื่อศึกษาต่อต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้น ดังที่ Hannigan (1990) และ Ramsay
และคณะ (2007) อธิบายว่าการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อว่าเป็นกระบวนการ
ผสานตัวบุคคลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งขึ้นกับความร่วมมือของตัวนิสิตนักศึกษาเองที่จะเต็มใจเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ตัวนิสิตนักศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญในการปรับตัว โดยทําให้ตนเองมีอิทธิพล
ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างแทนที่จะให้อิทธิพลทางลบจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมามีอิทธิพลต่อตน
Lazarus (1969) เสนอว่าการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการทางจิตที่มนุษย์ใช้ในการเผชิญหน้ากับ
ความกดดันทั้งจากภายนอกและภายใน ปัจจัยทางสังคมอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเกิดความเครียด ปัจจัยทางจิต
เช่น บุคลิกภาพ เป็นสิ่งสําคัญ แนวคิดนี้ คือ Transactional Model of Stress and Coping แบ่งการเผชิญปัญหา
เป็ น 2 วิ ธี คื อ การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ ง จั ด การกั บ ปั ญ หา (Problem-Focused Coping) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในสถานการณ์ที่บุคคลรับรู้ว่าควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่ ง
จัดการกับอารมณ์ (Emotion-Focused Coping) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่บุคคลรับรู้ว่าควบคุมได้
น้อย โดยบางครั้งทั้งสองวิธีทํางานร่วมกัน แต่ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทําให้นิสิตนักศึกษาใช้วิธีการเผชิญ
ปัญหาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการเรียนระดับอุดมศึกษา ความกดดันมีอย่างต่อเนื่องนิสิตนักศึกษาที่ใช้การ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ไม่ได้ใช้ความพยายามทางความคิดเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาซึ่งอาจส่ง
ปัญหาในระยะยาว ตรงกันข้ามนิสิตนักศึกษาที่จัดการกับความกดดันด้วยการมุ่งจัดการกับปัญหาอาจต้องเผชิญกับ
ความวิ ตกกังวลในระยะสั้ นแต่ ได้ ความสํ าเร็จในระยะยาว ทั้ งนี้ ปีการศึกษาแรกเป็ นช่ วงหัวเลี้ยวหัวต่ อ ที่ นิสิ ต
นักศึกษาต้องปรับตัวมากในหลายด้านทั้งความกดดันด้านการเรียน การพบกับผู้คนที่หลากหลาย การเผชิญปัญหา
โดยขาดกลุ่มสังคมเดิม และต้องเริ่มสร้างเครือข่ายทางสังคมใหม่ ดังนั้น การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาขึ้นกับหลาย
ปัจจัยทั้งที่เป็นปัจจัยทางจิต เช่น บุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง และปัจจัยทางสังคมทั้งทุนทางสังคมรวมถึงการสนับสนุน
ทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีข้อจํากัดด้านสถานที่และเวลา บุคคลจึงสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางสังคมได้
เมื่อต้องการและง่ายต่อการขยายเครือข่ายทางสังคมจึงส่งผลดีต่อการเผชิญปัญหา อีกทั้งการแยกจากครอบครัว
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความเป็นตัวเองที่นิสิตนักศึกษาต้องพึ่งพาตนเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้น โดย
ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นสิ่งที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาความเป็นตัวเองส่งผลต่อการปรับตัวที่ดีใน
มหาวิทยาลั ย (Mattanah, Hancock, & Brand, 2004) ทั้งนี้ทฤษฎีความความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender
differentiation theory) เสนอว่ า เพศมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ของบุ ค คล ความแตกต่ า ง
ระหว่าางเพศเกิดขึ้นจากการขัดเกลาทางสังคมทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ถึงการแสดงพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ตามความคาดหวังทางสังคมของแต่ละเพศ ดังนั้น เพศชายและเพศหญิงจึงมีความแตกต่างกันในด้านความคิดและ
พฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อการปรับตัว (Sharp, 1984)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ที่จากครอบครัวเพื่อเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความเครียด
และการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ Folkman (1984) ร่วมกับทฤษฎีความเป็นตัวเองของ Mahler และคณะ
(1975) และประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทุนทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษา
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องจากครอบครัวเพื่อศึกษาต่อ
ทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ Folkman (1984) เสนอว่า กระบวนการ
เผชิญปัญหาเริ่มจากบุคคลรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดการตอบสนองเพื่อการปรับตัวซึ่งเป็น
การรักษาสมดุลทางร่างกายและจิตใจ การจากครอบครัวมาสู่สิ่งแวดล้อมใหม่และการเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็น
การเปลี่ยนแปลงซึ่งสร้างความกดดันให้นิสิตนักศึกษาใหม่ไม่มากก็น้อย โดยนิสิตนักศึกษาต้องใช้วิธีการเผชิญปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับตัว ประเภทของการเผชิญปัญหาแบ่งได้จากเป้าหมายหลักในการทํางาน คือ เน้นการแก้
ที่ปัญหาหรือเน้ นที่ บรรเทาความทุ กข์ ใจ ทั้งนี้การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกั บปัญหาส่งผลดีต่อการปรั บตัว
ในขณะที่การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์เป็นประโยชน์ในระยะสั้นและในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้
โดยการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์เป็นพื้นฐานที่สําคัญ
ในการเข้ า ใจและแบ่ ง การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบอื่ น ที่ ต ามมา (Folkman & Moskowitz, 2004) ทั้ งนี้ ก ารแสวงหา
การสนับสนุนทางสังคมแบ่งได้ออกเป็นทั้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งจัดการกับอารมณ์ เนื่องจากวัยรุ่นอาจแสวงหาความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือเพียงแค่ระบายให้เพื่อนหรือ
คนรู้จักฟัง ดังนั้นหลายงานวิจัยจึงวัดการเผชิญปัญหาโดยแบ่งออกเป็นวิธีการเผชิญปัญหากว้าง ๆ คือ การเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่ง จั ดการกั บปั ญ หา และการเผชิญ ปัญหาแบบมุ่ งจัดการกับอารมณ์ โดยไม่ แบ่ ง เป็ นวิธีก ารเผชิ ญ
ปัญหาย่อย (Saha et al, 2012)
ตัวแปรการเผชิญปัญหาเพียงอย่างเดียวไม่ทําให้เกิดการปรับตัวแต่เป็นตัวแปรคั่นกลางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับการปรับตัวที่ตามมา เนื่องจากการปรับตัวเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่เกิดจากปัจจัย
ทางจิตสังคม (Lazarus & Folkman, 1984) ด้านปัจจัยทางจิต บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ทําให้บุคคลมีความแตกต่าง
กันเนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทําส่งผลต่อการปรับตัว ในสถานการณ์เดียวกัน นิสิตนักศึกษา
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ที่มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งสูงจะสามารถรับมือกับความกดดันได้ดีกว่า เนื่องจากมีความมุ่นมั่น รู้สึกท้าทาย และ
เชื่อในความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ ส่งผลต่อการเผชิญปัญหา ทําให้มีแนวโน้มในการใช้การเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับปัญหา (Hachaturova, 2013) ด้านปัจจัยทางสังคม การเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัย
ถือเป็นสถานการณ์ที่สร้างความกดดันด้านการเรียนให้แก่นิสิตนักศึกษาใหม่ ความกดดันด้านการเรียนที่มากเกินไป
จะทําให้นิสิตนักศึกษารู้สึกว่าไม่สามารถกําหนดหรือควบคุมสถานการณ์ได้นําไปสู่การใช้การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งจัดการกับอารมณ์ (Dong, 2014) ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญที่เป็นแหล่งทรัพยากรในการเผชิญปัญหา คือ การสนับสนุน
ทางสังคม การรับรู้ว่าตนมีแหล่งสนับสนุนทางสังคม ทําให้นิสิตนักศึกษาใช้การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกั บ
ปั ญหา (Scheier et al, 1989) ในขณะที่ก ารขาดการสนั บสนุ น ทางสัง คมนํ า ไปสู่ ก ารใช้ ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาแบบ
มุ่งจัดการกับอารมณ์ (Manne et al, 2005) โดยในงานวิจัยนี้ใช้ตัวแปรทุนทางสังคมซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคม
ที่นําไปสู่การสนับสนุนทางสังคม ทั้งนี้ในสถานการณ์ที่จํากัดในการมีปฏิสัมพันธ์ การเข้าถึงและใช้เ ทคโนโลยี
การสื่อสารจะเข้ามาเกี่ยวข้อง วัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นวัยที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดและมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง
จากช่ ว งวั ย อื่ น (Hanson et al, 2011) ดั ง นั้ น การย้ า ยสถานศึ ก ษา การสนั บสนุ น ทางสั ง คมและการสื่ อ สาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเกี่ยวข้องกัน การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทําให้นิสิตนักศึกษายังคงได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนเก่า และสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมใหม่ (Mikal,
2012) การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตจึงมีความสําคัญส่งผลดีต่อการปรับตัว
ทั้ ง นี้ ท ฤษฎี ค วามเป็ น ตั ว เองมี แ นวคิ ด ว่ า ความเป็ น ตั ว เองและความผู ก พั น ระหว่ า งพ่ อ แม่ และลู ก
มีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกั บนิสิต นั กศึก ษาชั้ นปี ที่ 1 ที่ต้องจากครอบครัวเพื่ อศึกษาต่ อ (Berman & Sperling,
1991) การแยกจากพ่อแม่เป็นภาวะที่มีความกดดันเนื่องด้วยนิสิตนักศึกษาใหม่ยังคงมีภาวะพึ่งพิงทางจิตกับพ่อ แม่
ทําให้ปรับตัวทั้งด้านส่วนตัว อารมณ์ และสังคมในมหาวิทยาลัยได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับชั้นปีที่สูงกว่า (Lapsley
et al, 1989) หากนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครองมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มทางอารมณ์ ประสบการณ์ ใ น
การจากครอบครัวจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จในการพัฒนาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และปรับตัวเข้าสู่สังคม
ใหม่ โดยนิสิตนักศึกษาที่มีความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกจะพัฒนาความเป็นตัวเอง สามารถปรับตัวและอยู่ได้
ด้วยตนเอง โดยยังคงมีค วามผูกพันกั บครอบครัว (Randall, 2002) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมุ่งเน้นปัจจัยที่สนับสนุนการปรับตัวและสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้น
ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องยังพบความแตกต่างระหว่างเพศในการปรับตัว การศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศในการอธิบาย
ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างตั ว แปรภายในรู ป แบบความสั มพั นธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ ส ร้ างขึ้ น จะทํ าให้ เ กิ ด ความเข้ าใจและ
ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ความเป็นตัวเอง การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University

30 | JBS

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคม

ISSN 1686-1442

1.2 ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นตัวเองของนิสิตนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.3 บุคลิกภาพแบบเข้ มแข็ง ความกดดันด้ านการเรี ยน ทุนทางสังคม การสนับสนุนทางสั งคมผ่ า น
อินเทอร์เน็ต และความเป็นตัวเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4 บุคลิกภาพแบบเข้ มแข็ง ความกดดันด้ านการเรี ยน ทุนทางสังคม การสนับสนุนทางสั งคมผ่ า น
อินเทอร์เน็ต และความเป็นตัวเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.5 ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านความเป็นตัวเอง การเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
1.6 บุคลิกภาพแบบเข้มแข็งมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา
และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
1.7 ความกดดันด้านการเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
ปัญหาและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
1.8 ทุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จาก
ครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและ
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
1.9 การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งจัดการกับปัญหาและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาชายและกลุ่มนิสิต
นักศึกษาหญิงแตกต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่พักอยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัย
ซึ่งกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือกํากับของรัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเฉพาะทางเทคโนโลยีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
1. สุ่มเลือกมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 4 มหาวิทยาลัย คือ
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1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ และ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ม
อย่างง่ายจากทะเบียนรายชื่อนิสิตนักศึกษาในหอพัก ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ ได้จากการสุ่มในขั้นที่ หนึ่ ง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้กําหนดตัวอย่างให้มีขนาด 15 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกตซึ่งตัวแปรสังเกตในงานวิจัยครั้งนี้มี
ทั้งหมด 28 ตัวแปร จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 420 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างขึ้นต่ําในการเก็บข้อมูลเท่ากับ 840
คน และเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณร้อยละ 10 เพื่อป้องกันการสูญหายหรือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ไม่สมบูรณ์ จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพศละ 500 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทําการเก็บข้อมูลเท่ากับ 1,000
คน โดยในงานวิจัยนี้สามารถเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาย จํานวน 445 คน และกลุ่ม
นิสิตนักศึกษาหญิง จํานวน 447 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริงทั้งสิ้น 892 คน คิดเป็นร้อยละ 89.20
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจํ านวน 1 ฉบับประกอบด้ วยแบบวัด 9 ฉบับซึ่งเป็นมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ จากจริงที่สุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนี้ 1) การปรับตัว
หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนให้เข้ากับการเรียน สังคมและ
สภาพแวดล้อมใหม่ โดยใช้แบบวัดซึ่งพัฒนาจากแบบวัดของ Baker, McNeil, & Siryk (1985) 2) การเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ คือ การที่บุคคลตอบสนองต่อปัญหาด้วยการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือความรู้สึก โดย
การถอยห่าง หรือหลีกหนีจากปัญหา และการป้องกันตัวเองด้วยการกล่าวโทษผู้อื่ นโดยไม่ ได้ เน้นแก้ที่ ปัญ หา
3) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา คือ การที่บุคคลตอบสนองต่อปัญหาด้วยความพยายามจัดการกับ
ปัญหา ในลักษณะที่มุ่งแก้ปัญหาโดยตรงหรือใช้วิธีการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยการเผชิญหน้ากับปัญหา
วิเคราะห์พิจารณาปัญหา หาสาเหตุ วางแผนแก้ปัญหา หาทางเลือกหลาย ๆ วิธี ค้นหาแหล่งสนับสนุนด้านข้อมูล
ทางสังคม และพิจารณาทางเลือกในลักษณะของผลได้ผลเสีย โดยการเผชิญปัญหาทั้งสองแบบใช้แบบวัดซึ่งปรับมา
จากแบบวัดของ Mitchell (2004) 4) ความเป็นตัวเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม
เป็นของตนเองไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลจากผู้อื่น สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมกับมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
โดยใช้แบบวัดที่สร้างขึ้นจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแบบวัดของ Hoffman (1984); Skowron
และ Schmitt (2003) 5) ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มีกับพ่อ
แม่ว่ามีความใกล้ชิด เข้าใจ และได้รับอิสรภาพ ทําให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัย โดยใช้แบบวัดซึ่งปรับมาจากแบบวัด
ของ Kenny (1985) 6) บุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะที่สามารถ
เปลี่ ย นสถานการณ์ ก ดดั น ให้ ก ลายเป็ น ประสบการณ์ ที่ ทํ า ให้ บุ ค คลเจริ ญ เติ บ โตยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในความสามารถของตนเอง มองปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย และพร้อมที่จะแก้ปัญหา โดยใช้แบบวัดซึ่งพัฒนามาจาก
แบบวัดของ Maddi และ Kobasa (2000) 7) ทุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีเครือข่ายทางสังคมที่พร้อมให้
ความช่วยเหลือสนับสนุน อันเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในเครือข่ายทางสังคมทั้งที่มหาวิทยาลัยและหอพัก
นํามาซึ่งประโยชน์ที่ตามมาซึ่งสามารถช่ วยบุคคลในด้ า นจิต ใจ การทํางาน และการขอความช่วยเหลือต่ าง ๆ
จากผู้อื่น โดยใช้แบบวัดที่สร้างขึ้นจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาแบบวัดของ Jarrett (2012);
Perkins และ Long (2002) 8) การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต หมายถึ ง การที่ บุ ค คลได้ รั บ ความ
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ช่วยเหลือจากผู้อื่น สามารถแสวงหาข้อมูลและความช่วยเหลือผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษาแบบวัดของ Mikal และ Grace (2012) และ 9) ความกดดัน
ด้านการเรียน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่ามีข้อเรียกร้องทางการเรียนซึ่งเกินกว่าแหล่งทรัพยากรที่บุคคลมีอันสร้าง
ความบีบคั้นทางจิตใจทั้งจากมหาวิทยาลัยและหอพัก โดยใช้แบบวัดที่พัฒนามาจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และการศึกษาแบบวัดของ Zeidner (1991) แบบวัดทั้งหมดผ่านการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 ท่าน จากนั้นนํามาหาค่าความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ ากับ 0.5 ไว้ (อรพินทร์ ชูชม, 2545) และนําแบบวัดไปทดลองใช้กั บนิ สิต
นั ก ศึ ก ษาชั้ นที่ 1 ที่ มีลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ มตั ว อย่ า ง วิ เ คราะห์ ค่ าอํ านาจจํ าแนกเป็ นรายข้ อ โดยการหาค่ า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ คํ า ถามรายข้ อ กั บ คะแนนรวมของแบบวั ด แต่ ล ะด้ า น โดยคั ด เลื อ กเฉพาะข้ อ ที่ มี
ความสั มพั นธ์ กั บ คะแนนรวมเป็ น บวกและมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 และวิ เ คราะห์ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) แบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยแบบวัดฉบับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจริงพบว่าค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายในของแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.78 ถึง 0.89
ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จาก
ครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 892 คน แบ่งเป็นนิสิตนักศึกษาหญิง จํานวน
447 คน และนิสิตนักศึกษาชาย จํานวน 445 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.11 และ 49.89 ตามลําดับ) ด้านภูมิลําเนา
นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด จํานวน 754 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.54) โดยส่วนใหญ่เป็นนิสิต
นักศึกษาหญิง จํานวน 389 คน และนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 138
คน (คิดเป็นร้อยละ 14.46) โดยส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาชาย จํานวน 80 คน
2. ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ภ ายหลั ง การปรั บ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยมี ค่ า ดั ช นี วั ด
ความสอดคล้อง ได้แก่ χ2 = 891.95, df = 323, p < 0.05, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.04, GFI = 0.93, CFI =
0.99, TLI = 0.99, AGFI = 0.92 และ χ 2 /df = 2.76 ทั้งนี้ พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจนอกเหนือไปจาก
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ คือ 1) การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อการ
ปรับตัวของนิสิตนักศึกษา 2) ความกดดันด้านการเรียนมีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อความเป็นตัวเอง 3) การ
สนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อทุนทางสังคม 4) บุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง
มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อทุนทางสังคม และ 5) ทุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อความเป็นตัวเอง
ดังแสดงในภาพประกอบ 2 และตาราง 1
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0.88
0.88
0.86
0.85

ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัว
เพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตาราง 1 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect
effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสั มพั นธ์ เ ชิ ง พหุ ย กกํ า ลั ง สองของตั ว แปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของรู ปแบบความสั ม พั น ธ์
เชิงสาเหตุปรับแก้
มุ่งจัดการกับอารมณ์

การเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งจัดการกับปัญหา

การเผชิญปัญหาแบบ

ความผูกพันระหว่าง

0.34*

-

-

-

0.44*

-0.27*

0.17*

-

IE

0.16*

-0.19*

0.08*

0.38*

-

-

-

0.47*

TE

0.50*

-0.19*

0.08*

0.38*

0.44*

-0.27*

0.17*

0.47*

DE

0.03

-0.11*

-

0.33*

-

-

0.07*

0.66*

0.79

เข้มแข็ง

บุคลิกภาพแบบ

DE

พ่อแม่และลูก

0.78

การเรียน

ทุนทางสังคม

2. การเผชิญปัญหา

ความ
สัมพันธ์

ความเป็นตัวเอง

1. การปรับตัว

R2

ความกดดันด้าน

ตัวแปรผล

การสนับสนุนทาง
สังคมผ่านอินเทอร์เน็ต

ตัวแปรสาเหตุ
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0.34

แบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
4. ความเป็นตัวเอง

5. ทุนทางสังคม

0.53

0.65

มุ่งจัดการกับอารมณ์

การเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งจัดการกับปัญหา

การเผชิญปัญหาแบบ

ความผูกพันระหว่าง

0.16*

-0.07*

-

0.43*

-

-

-

-

TE

0.19*

-0.18*

-

0.76*

-

-

0.07*

0.66*

DE

-0.12*

0.28*

-

-0.29*

-

-

-0.19*

-0.46*

IE

-0.15*

0.09*

-0.20*

-0.39*

-

-

-

-0.13*

TE

-0.27*

0.37*

-0.20*

-0.68*

-

-

-0.19*

-0.59*

DE

-

-0.58*

0.22*

-

-

-

-

0.14*

IE

0.04

-

-

0.09*

-

-

-

-

TE

0.04

-0.58*

0.22*

0.09*

-

-

-

0.14*

DE

0.25*

-

-

0.66*

-

-

-

-

IE
TE

0.25*

-

-

0.66*

-

-

-

-

เข้มแข็ง

บุคลิกภาพแบบ

IE

พ่อแม่และลูก

ทุนทางสังคม

3. การเผชิญปัญหา

ความเป็นตัวเอง

แบบมุ่งจัดการกับปัญหา

ความ
สัมพันธ์

การเรียน

R2

ความกดดันด้าน

ตัวแปรผล

การสนับสนุนทาง
สังคมผ่านอินเทอร์เน็ต

ตัวแปรสาเหตุ

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเที ยบความแตกต่ างของรู ปแบบความสั มพั นธ์เชิ งสาเหตุระหว่ างกลุ่ ม นิ สิต
นักศึกษาชายและกลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิงพบว่า รูปแบบ (Form) และค่าน้ําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตที่วัดตัว
แปรแฝงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม แต่ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรผลและค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงมีความแตกต่างกัน โดยค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลซึ่งกลุ่ม
นิสิตนักศึกษาชายมีค่าอิทธิพลสูงกว่า ได้แก่ ความกดดันด้านการเรียนที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
อารมณ์ บุคลิกภาพแบบเข้มแข็งที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จัดการกับอารมณ์ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา แต่ค่าอิทธิพลที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิงมีค่าสูงกว่า ได้แก่
ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความเป็นตัวเองที่ส่งผลต่อการปรับตัว
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรแฝงความเป็นตัวเองที่กลุ่มนิสิต
นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า สําหรับตัวแปรแฝงความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก ความกดดันด้านการเรียน และ
การปรั บ ตั ว กลุ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหญิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า จึ ง สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 บางส่ ว นดั ง แสดง
ในภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคม
ของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาชายและกลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิง
หมายเหตุ เส้นประ
คือ เส้นอิทธิพลที่มีความแตกต่างของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ค่าในวงเล็ก ( ) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิง
การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงในทางบวกมากที่สุดจากการเผชิญปัญหาแบบ
งจัดการกับปัญหา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.44 รองลงมา คือ ความเป็นตัวเอง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.17 ส่วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อการปรับตัว คือ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
อารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.27 จึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงในทางบวกจากการสนับสนุนทางสังคม
ผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.34 โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาชายมีค่าอิทธิพลการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ที่ส่งผลต่อการปรับตัวสูงกว่า ในขณะที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิงมีค่าอิทธิพลความเป็น
ตัวเองที่ส่งผลต่อการปรับตัวสูงกว่า จากผลการวิจัยสามารถอธิบายตามทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหา
ของโฟล์คแมนและลาซารัส (1984) การใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาทําให้นิสิตนักศึกษาปรับตัว
Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University

36 | JBS

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคม

ISSN 1686-1442

ได้ดีกว่า เนื่องจากเป็นความพยายามที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่มีความกดดัน ส่วนการเผชิญปัญหาแบบมุ่ ง
จัดการกับอารมณ์เป็นความพยายามในการจัดการกับอารมณ์ของตนแต่สถานการณ์ยังคงต้องได้รับการแก้ไข
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเผชิญปัญหาที่มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเพิ่มการใช้
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถปรับตัวได้
ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาย และควรส่งเสริมการพัฒนาความเป็นตัวเองในความสัมพันธ์ทางสังคม
จะช่วยนิสิตนักศึกษาให้ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านในสถานศึกษาใหม่ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา
หญิง
2. ด้านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาได้รับอิทธิพลทางตรงในทางบวกมากที่สุดจากทุน
ทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.66 รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง และความเป็นตัวเอง มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.33 และ 0.07 ตามลําดับ ด้านตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.03 อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบ
ต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา คือ ความกดดันด้านการเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.11
ด้านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ได้รับอิทธิพลทางตรงในทางบวกมากที่สุดจาก ความกดดันด้าน
การเรียน มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.28 ส่วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับอารมณ์มากที่สุดคือ ทุนทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.46 รองลงมาคือ บุคลิกภาพ
แบบเข้มแข็ง ความเป็นตัวเอง และการสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.29
- 0.19 และ - 0.12 ตามลํ า ดั บ จึ ง สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านย่ อ ยข้ อ ที่ 1.4 และสนั บสนุ น สมมติ ฐ านย่ อ ยข้ อ ที่ 1.3
บางส่วน ทั้งนี้การปรับตัวของนิสิตนักศึกษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมในทางบวกมากที่สุดจากทุนทางสังคม มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.47 รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต
และความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.38, 0.16 และ 0.08 ตามลําดับ ส่วนตัว
แปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมในทางลบต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา คือ ความกดดันด้านการเรียน มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.19 จึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 และสนับสนุนสมมติฐานย่อย
ข้อที่ 1.9 บางส่วน โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาชายมีค่าอิทธิพลบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งจัดการกับปัญหา และความกดดันด้านการเรียนที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์สูงกว่า
ในขณะที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาหญิงมีค่าอิทธิพลทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาสูง
กว่า
จากผลการวิ จั ย สามารถอธิ บ ายตามทฤษฎี ค วามเครี ย ดและการเผชิ ญ ปั ญ หาของ Folkman และ
Lazarus (1984) ปัจจัยทางจิตและสังคมส่งผลต่อการเลือกวิธีการเผชิญปัญหาซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวต่อไป
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีการเผชิญปัญหาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ นอกจากนี้
ทฤษฎี ค วามผู ก พั นระหว่ า งพ่ อ แม่ แ ละลู ก (Attachment Theory) เสนอว่ า ความผู ก พั น ที่ มั่ นคงทํ า ให้ บุ ค คล
พัฒนาการมองตนเองว่าเป็นคนที่มีคุณค่า และมองผู้อื่นว่าน่าไว้วางใจ (Bowlby, 1973) ส่งเสริมพัฒนาการสู่วัย
ผู้ ใหญ่ ที่ มีค วามเป็ นตั ว เองทํ าให้ มี ภู มิต้ า นทานจากสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บตั ว เมื่ อ เข้ า สู่
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Kenny & Rice, 1995) ทั้งนี้จากผลการวิจัยที่พ บว่ า การสนับสนุนทางสังคมผ่ าน
อิ นเทอร์เ น็ ตมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ ง จัดการกั บปัญ หาอย่ างไม่มี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ และ
การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาผ่านการเผชิญปัญหา
แบบมุ่ งจัดการกั บปัญหาอย่ างไม่ มีนัยสํ าคั ญทางสถิ ติ อาจเนื่ องจากการสนั บสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์ เ น็ ต
มีอิ ทธิ พลทางตรงต่ อ ทั้ ง การเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ งจั ด การกั บ อารมณ์ และการปรั บตัว ของนิสิ ต นั กศึ ก ษาอย่ า งมี
นัยสําคัญมากกว่ า จึงไปลดอิ ท ธิ พลของการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ ง จั ดการกั บ ปั ญ หา ผลการวิ จัย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น
ความสําคัญของทุนทางสังคมความกดดันด้านการเรียน และบุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง ที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญ
ปัญหา ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเสริมสร้างทุนทางสังคมของนิสิตนักศึกษา จะนําไปสู่การใช้การเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และช่วยนิสิตนักศึกษาให้ปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม
นิสิตนักศึกษาหญิงทั้งส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความกดดันด้านการเรียน การพัฒนาระดับ
บุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง และการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา จะช่วยนิสิตนักศึกษา
ให้สามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาย
3. ความเป็ นตั ว เองได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงในทางบวกจากความผู ก พั น ระหว่ า งพ่ อ แม่ แ ละลู ก มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.22 จึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
พบว่า ความเป็นตัวเองได้รับอิทธิพลทางตรงในทางบวกจากทุนทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.14
ส่วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อความเป็นตัวเอง คือ ความกดดันด้านการเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ -0.58 โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกน้อยกว่า
และยิ่งนิสิตนักศึกษาชายมีความกดดันด้านการเรียนจะยิ่งใช้การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์สูงกว่านิสิต
นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ทํ าให้ ปรั บตั ว ได้ ต่ํ า แต่ ก ลุ่ มนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหญิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงความเป็ นตั ว เองน้ อ ยกว่ า
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นความสําคัญของความเป็นตัวเอง ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก และทุนทางสังคม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมเพื่อช่วยเพิ่มความเป็นตัวเองในความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มนิสิต
นักศึกษาหญิง พร้อมกับสนับสนุนการมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนอย่างมีความสมดุล ส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาติดต่อกับครอบครัวอย่างสม่ําเสมอเพื่อสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิต
นักศึกษาชาย จะช่วยนิสิตนักศึกษาให้ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านในสถานศึกษาใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนอกเหนือจากสมมติฐานการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมได้รับ
อิ ท ธิ พ ลทางตรงในทางบวกจากบุ ค ลิ ก ภาพแบบเข้ มแข็ ง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.66 รองลงมาคื อ
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมผ่ า นอิ นเทอร์ เ น็ ต มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ทธิ พ ลเท่ า กั บ 0.25 ทั้ งการสนั บสนุ น ทางสั ง คม
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ
ของการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อกับเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อทุนทางสังคมและการปรับตัว
ของนิสิตนักศึกษา ดังนั้นนอกเหนือจากการเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งจึงควรส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเครือข่ายทางสังคมและมีการสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
จะส่งผลทางบวกต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจนํารูปแบบความสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันและปรับเปลี่ยนตัวแปรให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
2. ในการวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหาของ Folkman
และ Lazarus (1984) ที่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมต่อการเผชิญปัญหา
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