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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ  ศึกษาเปรียบเทียบปญหาและความตองการบริการการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนักศึกษาช้ันปท่ี  1  กับนักศึกษาช้ันปสุดทาย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม  โดยศึกษาจากนักศึกษาจํานวน  232 คนและ  236  คน  ตามลําดับ  โดยวิธีการที่ใช

ในการรวบรวมเก็บขอมูลประกอบดวย  1.) การสนทนากลุม  2.) แบบสอบถามปญหาและความ

ตองการบริการการปรึกษาของกลุมตัวอยาง การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยผสมผสาน  กลาวคือ  เปนการ

วิจัยท่ีมีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยในเชิงคุณภาพ

ผูวิจัยไดรวบรวมปญหาและความตองการบริการการปรึกษาของนักศึกษาดวยการสนทนากลุม  สวน

ในเชิงปริมาณผูวิจัยไดสรางขอคําถามเพื่อใหสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและนํามาวิเคราะห

เปรียบเทียบปญหาและความตองการบริการการปรึกษาและวิธีการใหการปรึกษา  ระหวางนักศึกษา

ช้ันปท่ี  1  และนักศึกษาช้ันปสุดทาย 

 ผลการศึกษาพบวา  ปญหาของนักศึกษาช้ันปท่ี  1  ท่ีมีคาเฉล่ียคะแนนมากกวานักศึกษา

ช้ันปสุดทาย  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .001  ไดแก  ปญหาในการปรับตัวตอท่ีเรียนใหม  ปญหา
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ความยุงยากและไมคุนเคยกับการลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง  ปญหามีงานและกิจกรรมหลายอยางท่ี

ตองทําจนไมสามารถแบงเวลาได  ปญหาการเกิดความเครียดจากการอยากใหผลการเรียนดี  ปญหา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  ปญหาไมสามารถปรับตัวกับเพื่อนได  ปญหากับการคบ

เพื่อนตางเพศ  ปญหาในการทํางานเปนกลุมหรือทํางานกับผูอ่ืน  ปญหารูสึกไมม่ันใจในบุคลิกภาพ

ของตนเอง  ปญหาไมสามารถท่ีจะควบคุมอารมณของตนเองได  ปญหาการจราจรและท่ีจอดรถ

ภายในและรอบๆมหาวิทยาลัย  ปญหาความไมพึงพอใจดานท่ีพักอาศัย  ปญหาความหางไกลจาก

ครอบครัวกระทบถึงการใชชีวิตประจําวัน  และปญหาการทํางานหารายไดระหวางเรียน   

 สวนปญหาของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียคะแนนมากกวานักศึกษาช้ันปท่ี  1  

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .001  ไดแก  ปญหาการเงินไมเพียงพอกับการใชชีวิตประจําวัน  มีปญหา

สุขภาพรางกายจนกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน    ปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัย  ปญหาเกี่ยวกับการ

ฝกสอน  และปญหาการเรียนตอและการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา  สวนปญหาท่ีมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .01  ไดแก  ปญหาความสัมพันธท่ีไมดีตอรุนพี่และรุนนอง  และ

ปญหาสุราและสถานบันเทิงสงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน 

 และผลจากการศึกษาความตองการบริการใหการปรึกษาพบวา  ความตองการบริการการ

ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี  1  ท่ีมากกวานักศึกษาช้ันปสุดทาย  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .001  

ไดแก  ความตองบริการการปรึกษาเร่ืองการปรับตัวในการเรียน  การแบงเวลาเรียน  การแบงเวลาทํา

กิจกรรม  การใชบริการของมหาวิทยาลัย  การหางานทําในระหวางเรียน  การคบเพื่อน  การคบเพ่ือน

ตางเพศ  การปรับบุคลิกภาพ  และการจัดการกับท่ีพักอาศัยในปจจุบัน  สวนความตองการบริการให

การปรึกษาของนักศึกษาชั้นปท่ี  1  ทีมีคาเฉล่ียคะแนนมากกวานักศึกษาชั้นปสุดทายแตไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ  ไดแก   การเรียนใหมีประสิทธิภาพ  การปองกันมิใหตนเองทําผิดกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน  และการจัดการกับอารมณของตนเอง   

 สวนความตองการบริการการปรึกษาของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียคะแนน

มากกวานักศึกษาช้ันปท่ี  1  ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .001  ไดแก  ความตองบริการการ

ปรึกษาเร่ืองการสรางแรงจูงใจในการเรียน  การเตรียมความพรอมและปรับตัวในท่ีฝกสอน  การทํา

วิจัย  การวางแผนศึกษาตอและหางานทําหลังสําเร็จการศึกษา  และกฎระเบียบขอบังคับในการจบ



ช 
 

การศึกษา  สวนความตองการบริการการปรึกษาของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียคะแนน

มากกวานักศึกษาช้ันปท่ี  1  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05  ไดแก   การเตรียมความพรอมในการสอบ  

วิธีลดความเครียดจากการเรียน  และการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลอื่น  สวนความตองการ

บริการการปรึกษาของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีคาเฉล่ียคะแนนมากกวานักศึกษาช้ันปท่ี  1  แตไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ  ไดแก   การเรียนซอมเสริมหรือศึกษาเพิ่มเติม  การทํางานเปนกลุม  และ

เร่ืองสุรา  ส่ิงเสพติด  และสถานบันเทิง 
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ABSTRACT 

 

         This recent mixed-method research was purposed to examine the comparison of 

problems and needs for psychological counseling services of first and last year students of Faculty 

of Education in Chiang Mai Rajabhat University. Participants were 232 freshmen and 236 seniors. 

Data collecting methods consisted of the qualitative focus group and the quantitative assessment 

of Problems and Counseling Service Needs. Qualitatively, the researcher gathered the problems 

and psychological counseling service needs via focus group, whereas, quantitatively, an 

assessment was developed.  

 A result was found that the freshmen’s problems, which have the means higher than 

those of the seniors’ at .001, were the new study place adaptation, the subject self-registration 

difficulty and unfamiliarity, the time unmanageability related to having several works and 

activities, the stress related to the need of good grades, the practices following the university 

regulations, the inability to adapt to friends, the opposite gender friends association, the team 
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work, the personality diffidence, the emotional uncontrollability, the traffic and parking spaces in 

and around the university, the residential dissatisfaction, the distance to the family affecting daily 

life, and part-time job. 

 Another result showed the seniors’ problems, which significantly have the means 

higher than those of the freshmen’s at .001, were the money insufficiency, the health affecting 

daily life, the researching, the teaching practicum, and the educational continuation and 

occupational opportunity after graduation. The problem of elder-younger student relationship and 

the problem of alcohol and nightspots affecting daily life were significantly different at .01.  

 Examining the counseling service needs, it was found that those of the freshmen’s 

significantly higher than those of the seniors’ at .001 were the studying adaptation, the study time 

management, the activity time management, the university service utilization, the part-time job 

opportunity, the friend association, the opposite gender friend association, the personality 

adjustment, and the recent residential management. The freshmen’s counseling service needs 

insignificantly different from those of the seniors’ were the efficient studying, the self-prevention 

of university regulation violation, the teamwork, and the self-emotional management. 

 The seniors’ counseling service needs significantly higher than and different from 

those of the freshmen’s at .001 were the motivation to study, the preparation and adjustment in 

practicum places, the researching, the planning of educational continuation and occupational 

opportunity after graduation, and the graduation regulation. The seniors’ counseling service needs 

significantly higher than those of the freshmen’s at .05 were the examination preparation, the 

reduction of stress related to studying, and the interpersonal relationship development. Finally, the 

seniors’ counseling service needs insignificantly higher than those of the freshmen’s were the 

extra classes or additional studying, the teamwork, and the alcohol, addictive substances, and 

nightspots.               

 


