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บทคัดยอ 

 
ปจจัยทางจิตสังคมท่ีทํานายการปรับตัวดานสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1    

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม   มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย ทางจิตสังคม
ท่ีมีตอการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการทํานายของปจจัยทางจิตสังคมท่ีมีตอการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1  อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม  

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  โรงเรียนหอพระ  และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                        
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนและเทียบจากตารางของ 
Krejcie และ Morgan (อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยมีท้ังหมด 5 ชุด ประกอบดวยแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
แบบสอบถามการมองโลกในแงบวก แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเอง แบบสอบถาม
สัมพันธภาพภายในครอบครัว และแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
สหสัมพันธของ Pearson (Pearson’s  Correlation) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression) 
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ผลการวิจัยพบวา  
การปรับตัวทางสังคมของนักเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพกับเพื่อน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .160 และมีความสัมพันธ
ทางลบกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ -.119 และมีความสัมพันธทางลบกับการมองโลกในแงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -.283                                                             

การมองโลกในแงดี สัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพกับเพื่อนสามารถ
รวมกันทํานายความสามารถการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (β = -.283, β = -.188, β = 171) สวนลําดับการเกิด  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  และการรับรูความสามารถของตนเอง  ไมสามารถพยากรณการปรับตัวทางสังคมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ได 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1.to study the correlation between psychosocial 
factors and social adjustment among  Mattayomsuksa 1 students 2.to study predictability of 
psychosocial factors on social adjustment among  Mattayomsuksa 1 students. 

The subjects were 300 Mattayomsuksa 1 students chosen by sampling from the 
population Mattayomsuksa 1 students in Mueang district, Chiang Mai province. 

The research material consisted of questionnaires of demography, social adjustment, 
positive thinking, self-efficacy, family relationships and relationships with friends. All data were 
conducted with mean, standard deviation, median, percentile, Cronbach’s alpha, Pearson’s 
product moment correlation coefficient and Mutiple Regression. The results of this study were 
found as follows. 

1. Being family relationships, relationships with friends and positive thinking relate to  
social adjustment among  Mattayomsuksa 1 students (r= .160, r= -.119, r= -.283, p < 0.1 in order). 

2. Being family relationships, relationships with friends and positive thinking predict 
on social adjustment among  Mattayomsuksa 1 students (β = -.283, β = -.188, β = 171) but 
demography and self-efficacy has no predictability on social adjustment among  Mattayomsuksa 
1 students. 
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