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บทคัดยอ

การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมเปนเรื่องที่สําคัญในการชวยสงเสริมการเรียนรูถึงพฤติกรรมทาง
สังคมที่เหมาะสม เปนการชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
การประเมินตนเองทําใหผูประเมินเกิดการสะทอนความคิดของตนเองสูตนเอง เกิดการยกยองนับถือตนเอง
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหทราบขอเดน ขอบกพรอง และขอบเขตในการพัฒนาตนเอง และทําใหผู
ประเมินเกิดการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย
เพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัว
ทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินตนเอง เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม และเพื่อเปรียบเทียบการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัว
ทางสังคมกับการจัดกิจกรรมตามปกติ กลุมตัวอยางที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานโจดมวง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 34 คน โดย
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุมจํานวน 17 คน และกลุมทดลองจํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม และแบบวัดการ
ปรับตัวทางสังคม แบงเปน 6 ดาน ไดแก การแสดงออกทางดานอารมณ ความไวในการรับรูความรูสึกของ
ผูอื่น การควบคุมอารมณของตนเอง การแสดงออกทางสังคม ความไวในการรับรูทางสังคม และการควบคุม
ทางสังคม มีคาอํานาจจําแนก(rxy) รายขอตั้งแต .49 ถึง .98 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .74 สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมติฐาน ไดแก Wilcoxon
Signed Ranks test และ The Mann-Whitney U Test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีการปรับตัวทางสังคมหลัง
การจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินตนเองอยูในระดับ ดี
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการ
ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีคาคะแนนเฉลี่ยการปรับตัว
ทางสังคมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุปกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมตามแนวคิดการประเมินตนเอง สามารถพัฒนาการ
ปรับตัวทางสังคมของผูเรียนสูงขึ้น อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของผูเรียนตอไป
คําสําคัญ : การพัฒนาการปรับตัวทางสังคม, กิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม, การประยุกตใช
แนวคิดการประเมินตนเอง
Abstract

The development of social adjustment is important in promoting learning and
social behavior. It allows individuals to adapt to the situation and the social be happy.
This study aimed to develop the social adjustment of Matthayomsueksa 1 students the
activities strengthen social adjustment. To compare the social adjustment of Matthayomsueksa 1
students before and after the event to strengthen social adjustment and to compare the
social adjustment of Matthayomsueksa 1 students before and after the event to strengthen
social adjustment. The sample used in this study consisted of 34 Matthayomsueksa 1
students in Jodmoung School, Amphoe Silalad, Changwat Si Sa Ket, in the first semester
of the academic year 2013, obtained using the simple random sampling. Two types of the
instruments used in this study were plans for to strengthen social adjustment and a
measure of social adjustment, which comprised 6 aspects : emotional sensitivity, emotional
expressivity, emotional control, social experessivity, social sensitivity ,and social control.
Values ranging from 0.28 to 0.58 on the classification reliability was .74. The statistics used
for analyzing the collected data were mean and standard deviation ; and Wilcoxon Signed
Ranks test and the Mann-Whitney U test were employed for testing hypotheses.
The results of the study were as follows :
1. The student who received organization of strengthen social adjustment
activities showed social adjustment after organizing activities at a good level.
2. The student who received organization of strengthen social adjustment
activities showed gains in social adjustment from before learning at the .05 level of
significance.
3. The student who received organization of strengthen social adjustment
activities indicated higher social adjustment than those who received organization of
conventional activities at the .05 level of significance.
To enhance the social adjustment of the concept of Self - Assessment to develop
the social Self - Assessment of learners. This will be the development of social Self Assessment of the students further.

Keywords : Development of social adjustment, An activity adjustment, The application of
the concept of Self-Assessment
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ความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปจจุบัน ทําใหประชากรสวนตางๆของโลกมีการ
เลื่อนไหลหลอหลอมใหเปนประชากรโลกและรวมเปนสังคมเดียวกัน การที่สังคมโลกจะดํารงอยูไดอยางสันติสุข
ประชากรจะตองเปนพลเมืองดีทั้งในระดับโลกและระดับประเทศยอมลงมา จนถึงสังคมเล็กที่สุด ประเทศไทย
ตองเผชิญสถานการณเชนนี้ดวยการเตรียมคนใหอยูไดในสถานการณเชนนี้จึงจําเปนตองอาศัยการศึกษาในการ
พัฒนาคนใหเปนพลเมืองดีของโลก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความสําคัญในดานพัฒนาคุณลักษณะ
ตางๆ ของผูเรียนใหเปนพลเมืองดี มีเหตุผลดวยกุศลจิต คิดสรางสรรค มั่นในคุณธรรม นําความรูเพื่อการ
ดําเนินชีวิตที่มีความสุขโดยใชเทคนิควิทยาการจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
มาปรับใชในการดํารงชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ และสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ.
2544 : 3) โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับ
การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและ
การแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองค
ความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและ
องค ความรู ส มั ย ใหม ตั้ งแต ร ะดั บ ชุ มชนถึ งประเทศ สามารถนํ าไปใชในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10., 2550 : 3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีจุดมุงหมายการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 3) ซึ่ง
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ระบุไววาการจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งจัดการเรียนการสอน ใหผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได
สั ด ส ว นสมดุ ล กั น รวมทั้ ง ปลู ก ฝ ง คุ ณค า นิ ย มที่ ดี ง าม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ไ ว ในทุ ก วิ ช า
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช, 2542. 2542 : 8)
การปรับตัวทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของบุคคล ซึ่งควรไดรับการฝกฝนปลูกฝงตั้งแตเด็กๆ
เพื่อใหทุกคนซึ่งเปนหนวยหนึ่งของสังคมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสุข ฉะนั้นการฝกทักษะทาง
สังคม จึงเปนเรื่องสําคัญในการที่จะเตรียมเด็กใหคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสงบ
สุขซึ่งทักษะทางสังคมนี้เปนสิ่งฝกได พัฒนาได การเลนเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคนเด็กจะรูสึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและคนพบดวยตนเอง การ
เลนจะมีอิทธิพลและมีผลตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จากการ
เลนเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดใชประสาทสัมผัสและการรับรู ผอนคลายอารมณ
แสดงออกถึงตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอ่ืน การเลนจึงเปนทางที่ดีเด็กจะสรางประสบการณเรียนรู
สิ่งแวดลอม เรียนรูความเปนอยูของผูอื่นสรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอื่น กับธรรมชาติรอบตัว ดังนั้นการเลน
จึงเปนหัวใจสําคัญในการจัดประสบการณใหกับเด็ก (กรมวิชาการ. 2546 ข : 4)
โรงเรียนบานโจดมวง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยาย
โอกาสใหทั่วถึงคนทุกคน ทุกกลุม เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูวิจัยเปนบุคลากรของโรงเรียนจึงทําใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ในชวงวัยรุน เชน ปญหาการขัดแยงในครอบครัว วัยรุนคิดวาผูใหญมีความคิดเห็นแตกตางจากตนเองโดยเปน
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ความคิดเห็นที่ไม เขากับยุคสมัยของตน วัยรุนยอมรับไมไดที่ผูใหญตําหนิสิ่งที่ตนและกลุมเพื่อนคิดวาถูกตอง
และจากการที่วัยรุนมักมีอารมณรุนแรง มีพฤติกรรมกาวราว ทําใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลในครอบครัวอยาง
มาก วัยรุนจึงมักอยูกับกลุมเพื่อนซึ่งวัยรุนคิดวามีความเขาใจซึ่งกันและ กันอยางมาก มีความสุขเมื่อไดอยู
ดวยกัน ไมชอบอยูบานเนื่องจากบุคคลในครอบครัวไมเขาใจ ปญหาการใชสารเสพติด จากการที่วัยรุนมีความ
ขัดแยงกับบุคคลในครอบครัว อิทธิพลของกลุมเพื่อน ความอยากลอง อยากเทห หรืออยากที่จะปฏิบัติตาม
ผูใหญที่ตนนิยมชมชอบ ฯลฯ สงผลใหวัยรุนมีการใชสารเสพติด เชน บุหรี่ สุรา เปนตน ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน จากความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศวัยรุนที่มีความสนใจซึ่งกันและกันอาจ มีประสบการณการมี
เพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนซึ่งยังไมมีความพรอมในการเลี้ยงดูบุตรที่
จะเกิดมา เนื่องจากยังอยูในวัยเรียน
การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมเปนเรื่องที่สําคัญในการชวยสงเสริมการเรียนรูถึงพฤติกรรมทาง
สังคมที่เหมาะสมเปนการชวยบุคคลในการปรับตัวไดสอดคลองกับบุคคลอื่นและสถานการณตาง ๆ และ
เนื่องจากทักษะการสื่อสาร การพูด การฟง การทํางานรวมกันเปนทีม รวมทั้งความสามารถในการเขาใจถึง
สถานการณที่หลากหลาย กฎกติกาพื้นฐานตาง ๆ ในสังคม ความสามารถในการรูจักผูอื่น และการคิด
คํานึงถึงบุคคลรอบขางอยางเขาอกเขาใจ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเด็กที่
ตองการพึ่งพา การเรียนรูสิ่งใหมในชีวิต การตองการการยอมรับจากคนรอบขาง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.
2551 : 125) บุคคลที่ขาดทักษะทางสังคมจะมีความรูอึดอัด เมื่อตองเขาเกี่ยวของกับสังคม มีความยุงยากใจ
ในการตอบสนองที่ไมเหมาะสม ดังนั้นบุคคลที่ขาดทักษะการปรับตัวทางสังคมจึงไมสามารถเขาไปเกี่ยวของกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข และมักมีแนวโนมเปนคนเงียบ หลีกเลี่ยงสังคมไมมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ออกมาเมื่อเขาสังคม (ศิริเพิ่ม เชาวนศิลป. 2543 : 124) อีกทั้งการปรับตัวทางสังคมยังมีสวนสัมพันธ
กับปญหาทางอารมณเด็ก กลาวคือ เด็กที่มีปญหาทางอารมณจะสงผลใหเกิดปญหาทางการปรับตัวทางสังคม
เช น ขาดความเชื่อมั่น ในตนเอง ไมกลาแสดงออก ไมไดรับการยอมรั บจากเพื่ อนและบุ คคลอื่ น กา วร า ว
รุนแรง เปนตน การที่เด็กมีการปรับตัวทางสังคมจะสงผลใหเด็กประสบความสําเร็จ ตรงขามถาเด็กขาดทักษะ
การปรั บ ตั ว ทางสั ง คมจะทํ า ให เ ด็ กไม ไ ด รั บ การยอมรั บ และส ง ผลถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมที่
สอดคล องกั บ ป ญ หาที่ พ บในนั กเรี ย นช ว งวั ย รุ น ตอนต น ของนั กเรี ย นในโรงเรี ย นบ า นโจดม ว ง ดั ง นั้ น การ
พัฒนาการปรับตัวทางสังคมจึงเปนการพัฒนาความสามารถ การแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม
ใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับได พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเห็นถึงเจตคติและคานิยมเฉพาะ
ตนของบุคคลคนนั้น ผูที่มีการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมดีจะมีสัมพันธที่ดีตอผูอื่นเขาใจความรูสึกของผูอื่น
เชนเดียวกับตนเอง
การประเมินตนเอง เปนรูปแบบแนวใหมที่ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาตนเอง ซึ่งนอกจาก จะ
ชวยใหบุคคลรับทราบขอดีและขอบกพรองของตนเองแลว ยังจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางถูกตองตรง
ประเด็นกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ชวยใหผูประเมินตนเองเกิดความพยายามในการกิจกรรม เกิดการสะทอน
ความคิดของตนเองสูตนเอง เกิดการยกยองนับถือตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองเปนการเปดโอกาสให
บุคคลไดกลับไปทบทวน สํารวจ ทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเองเรื่องภาระหนาที่ การทํากิจกรรมตางๆ หา
สาเหตุอธิบายถึงปจจัยความสําเร็จหรือลมเหลวของการทํากิจกรรมที่ผานมา ประเมินความสามารถของตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรม สะทอนความคิดเห็นตอการทํากิจกรรม เสาะหาวิธีการและวางแผนพัฒนาตนเอง ทําให
ผูประเมินตนเองเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาของบุคคล เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินตนเองเปนขอมูลที่มีความหมายสําหรับบุคคลนั้น เมื่อบุคคลรับทราบถึงขอเดน ขอบกพรองในการ
ทํางาน และไดหาวิธีการพัฒนางานตนเอง ทําใหเกิดการพัฒนางานที่เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ และเกิด
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การขยายขอบเขตความสามารถของผูประเมินตามไปดวย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะดําเนินการอยางตอเนื่อง
ถือเปนวิธีการของการพัฒนาโดยตรง อวยพร เรืองตระกูล และสุนทรพจน ดํารงพานิช (2551 : 6-20 )
จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรม
เสริมสรางการปรับตัวทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงเชน เมื่อโตขึ้นตองเปลี่ยนระดับชั้น เปลี่ยนหองเรียน เปลี่ยนเพื่อนรวมหอง เปลี่ยนครู
ที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนตองปรับตัว รับผิดชอบตัวเองและชวยเหลือตัวเองมากขึ้นและเพื่อใหมีพัฒนาการดาน
การปรั บ ตั ว ทางสั งคม อั น จะเป น แนวทางสํ า หรั บ ครู ผู ป กครอง ตลอดจนผู เกี่ ย วข องจะได นํ าข อ มู ล เพื่ อ
พัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนในชวงวัยรุน และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒ นาการปรั บ ตั ว ทางสั งคมด ว ยการประเมิ น ตนเองของนั กเรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1
โรงเรียนบานโจดมวง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม
2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานโจดมวง
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม
3. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานโจดมวง
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมกับกลุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการพัฒนาการปรับตัวทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการ
ประเมินตนเองมีการปรับตัวหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมโดยประยุกตใชแนวคิดการ
ประเมินตนเองมีการปรับตัวสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบตามปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป นนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา
2556 โรงเรี ยนบ านโจดม วง ตํ าบลโจดม ว ง อํ าเภอศิล าลาด จั งหวั ดศรี ส ะเกษ สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน 80 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2556 ของโรงเรียนบานโจดมวง ตําบลโจดมวง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปนนักเรียนที่มีอายุระหวาง
13 – 15 ป โดยการใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1 จํานวน 80 คน ทําแบบวัดการปรับตัวทางสังคมแลว
เรียงลําดับคะแนนการปรับตัวทางสังคมจากสูงสุดไปหาต่ําสุดและคัดเลือกผูที่มีคะแนนการปรับตัวทางสังคมต่ํา
กวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ไดนักเรียนจํานวน 34 คน จึงสุมอยางงายดวยการจับสลากเขากลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 17 คน
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ความคิดเห็นที่ไม เขากับยุคสมัยของตน วัยรุนยอมรับไมไดที่ผูใหญตําหนิสิ่งที่ตนและกลุมเพื่อนคิดวาถูกตอง
และจากการที่วัยรุนมักมีอารมณรุนแรง มีพฤติกรรมกาวราว ทําใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลในครอบครัวอยาง
มาก วัยรุนจึงมักอยูกับกลุมเพื่อนซึ่งวัยรุนคิดวามีความเขาใจซึ่งกันและ กันอยางมาก มีความสุขเมื่อไดอยู
ดวยกัน ไมชอบอยูบานเนื่องจากบุคคลในครอบครัวไมเขาใจ ปญหาการใชสารเสพติด จากการที่วัยรุนมีความ
ขัดแยงกับบุคคลในครอบครัว อิทธิพลของกลุมเพื่อน ความอยากลอง อยากเทห หรืออยากที่จะปฏิบัติตาม
ผูใหญที่ตนนิยมชมชอบ ฯลฯ สงผลใหวัยรุนมีการใชสารเสพติด เชน บุหรี่ สุรา เปนตน ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน จากความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศวัยรุนที่มีความสนใจซึ่งกันและกันอาจ มีประสบการณการมี
เพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนซึ่งยังไมมีความพรอมในการเลี้ยงดูบุตรที่
จะเกิดมา เนื่องจากยังอยูในวัยเรียน
การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมเปนเรื่องที่สําคัญในการชวยสงเสริมการเรียนรูถึงพฤติกรรมทาง
สังคมที่เหมาะสมเปนการชวยบุคคลในการปรับตัวไดสอดคลองกับบุคคลอื่นและสถานการณตาง ๆ และ
เนื่องจากทักษะการสื่อสาร การพูด การฟง การทํางานรวมกันเปนทีม รวมทั้งความสามารถในการเขาใจถึง
สถานการณที่หลากหลาย กฎกติกาพื้นฐานตาง ๆ ในสังคม ความสามารถในการรูจักผูอื่น และการคิด
คํานึงถึงบุคคลรอบขางอยางเขาอกเขาใจ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเด็กที่
ตองการพึ่งพา การเรียนรูสิ่งใหมในชีวิต การตองการการยอมรับจากคนรอบขาง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.
2551 : 125) บุคคลที่ขาดทักษะทางสังคมจะมีความรูอึดอัด เมื่อตองเขาเกี่ยวของกับสังคม มีความยุงยากใจ
ในการตอบสนองที่ไมเหมาะสม ดังนั้นบุคคลที่ขาดทักษะการปรับตัวทางสังคมจึงไมสามารถเขาไปเกี่ยวของกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข และมักมีแนวโนมเปนคนเงียบ หลีกเลี่ยงสังคมไมมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ออกมาเมื่อเขาสังคม (ศิริเพิ่ม เชาวนศิลป. 2543 : 124) อีกทั้งการปรับตัวทางสังคมยังมีสวนสัมพันธ
กับปญหาทางอารมณเด็ก กลาวคือ เด็กที่มีปญหาทางอารมณจะสงผลใหเกิดปญหาทางการปรับตัวทางสังคม
เช น ขาดความเชื่อมั่น ในตนเอง ไมกลาแสดงออก ไมไดรับการยอมรั บจากเพื่ อนและบุ คคลอื่ น กา วร า ว
รุนแรง เปนตน การที่เด็กมีการปรับตัวทางสังคมจะสงผลใหเด็กประสบความสําเร็จ ตรงขามถาเด็กขาดทักษะ
การปรั บ ตั ว ทางสั ง คมจะทํ า ให เ ด็ กไม ไ ด รั บ การยอมรั บ และส ง ผลถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมที่
สอดคล องกั บ ป ญ หาที่ พ บในนั กเรี ย นช ว งวั ย รุ น ตอนต น ของนั กเรี ย นในโรงเรี ย นบ า นโจดม ว ง ดั ง นั้ น การ
พัฒนาการปรับตัวทางสังคมจึงเปนการพัฒนาความสามารถ การแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม
ใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับได พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเห็นถึงเจตคติและคานิยมเฉพาะ
ตนของบุคคลคนนั้น ผูที่มีการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมดีจะมีสัมพันธที่ดีตอผูอื่นเขาใจความรูสึกของผูอื่น
เชนเดียวกับตนเอง
การประเมินตนเอง เปนรูปแบบแนวใหมที่ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาตนเอง ซึ่งนอกจาก จะ
ชวยใหบุคคลรับทราบขอดีและขอบกพรองของตนเองแลว ยังจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางถูกตองตรง
ประเด็นกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ชวยใหผูประเมินตนเองเกิดความพยายามในการกิจกรรม เกิดการสะทอน
ความคิดของตนเองสูตนเอง เกิดการยกยองนับถือตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองเปนการเปดโอกาสให
บุคคลไดกลับไปทบทวน สํารวจ ทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเองเรื่องภาระหนาที่ การทํากิจกรรมตางๆ หา
สาเหตุอธิบายถึงปจจัยความสําเร็จหรือลมเหลวของการทํากิจกรรมที่ผานมา ประเมินความสามารถของตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรม สะทอนความคิดเห็นตอการทํากิจกรรม เสาะหาวิธีการและวางแผนพัฒนาตนเอง ทําให
ผูประเมินตนเองเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาของบุคคล เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินตนเองเปนขอมูลที่มีความหมายสําหรับบุคคลนั้น เมื่อบุคคลรับทราบถึงขอเดน ขอบกพรองในการ
ทํางาน และไดหาวิธีการพัฒนางานตนเอง ทําใหเกิดการพัฒนางานที่เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ และเกิด
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การขยายขอบเขตความสามารถของผูประเมินตามไปดวย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะดําเนินการอยางตอเนื่อง
ถือเปนวิธีการของการพัฒนาโดยตรง อวยพร เรืองตระกูล และสุนทรพจน ดํารงพานิช (2551 : 6-20 )
จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรม
เสริมสรางการปรับตัวทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงเชน เมื่อโตขึ้นตองเปลี่ยนระดับชั้น เปลี่ยนหองเรียน เปลี่ยนเพื่อนรวมหอง เปลี่ยนครู
ที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนตองปรับตัว รับผิดชอบตัวเองและชวยเหลือตัวเองมากขึ้นและเพื่อใหมีพัฒนาการดาน
การปรั บ ตั ว ทางสั งคม อั น จะเป น แนวทางสํ า หรั บ ครู ผู ป กครอง ตลอดจนผู เกี่ ย วข องจะได นํ าข อ มู ล เพื่ อ
พัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนในชวงวัยรุน และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒ นาการปรั บ ตั ว ทางสั งคมด ว ยการประเมิ น ตนเองของนั กเรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1
โรงเรียนบานโจดมวง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม
2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานโจดมวง
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม
3. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานโจดมวง
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมกับกลุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการพัฒนาการปรับตัวทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการ
ประเมินตนเองมีการปรับตัวหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมโดยประยุกตใชแนวคิดการ
ประเมินตนเองมีการปรับตัวสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบตามปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป นนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา
2556 โรงเรี ยนบ านโจดม วง ตํ าบลโจดม ว ง อํ าเภอศิล าลาด จั งหวั ดศรี ส ะเกษ สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน 80 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2556 ของโรงเรียนบานโจดมวง ตําบลโจดมวง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปนนักเรียนที่มีอายุระหวาง
13 – 15 ป โดยการใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1 จํานวน 80 คน ทําแบบวัดการปรับตัวทางสังคมแลว
เรียงลําดับคะแนนการปรับตัวทางสังคมจากสูงสุดไปหาต่ําสุดและคัดเลือกผูที่มีคะแนนการปรับตัวทางสังคมต่ํา
กวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 ไดนักเรียนจํานวน 34 คน จึงสุมอยางงายดวยการจับสลากเขากลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 17 คน
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม จํานวน 10 กิจกรรมใชเวลา 18
ชั่วโมงมีความเที่ยงตรงโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญมีคะแนนเฉลี่ยแตละรายการทุกแผนเขาเกณฑ มีคาเฉลี่ยตั้งแต
3.60 ถึง 4.80 และมีคาเฉลี่ยรวมทุกกิจกรรมเทากับกับ 4.02 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมาก
2. แบบวัดการปรับตัวทางสังคมชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน
1 ฉบับ 6 ดาน ดานละ 8 ขอ รวม 48 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IC) ตั้งแต .60 - 1.00 มีคาอํานาจ
จําแนก (rxy) รายขอตั้งแต .49 ถึง .98 และมี คาความเชื่อมั่น โดยวิธี หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ .74
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการประเมินกอนและหลังการทดลอง
2. การวิ เ คราะห ความแตกตางระหว า งคะแนนก อนและหลั ง การทดลองของกลุมทดลองโดยใช
วิธีการทางสถิติ Wilcoxon Signed Ranks test เนื่องจากลักษณะของขอมูล เปนขอมูล 2 ชุด ที่ไดจาก
กลุมตัวอยาง กลุมเดิมหรือเปนกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกัน (ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553 : 144)
3. การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ใชวิธีการทางสถิติ The Mann-Whitney U Test (ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553 : 148)
ผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสราง
การปรับ ตั วทางสั งคมกั บกิ จ กรรมตามปกติในชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 1 สั งกั ดสํ า นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สรุปผลไดดังนี้
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีการปรับตัวทางสังคมหลัง
การจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม อยูในระดับดี ( X = 3.90)
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีคาเฉลี่ยคะแนนการปรับตัว
ทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีการปรับตัวทางสังคมสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัด
กิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมกับการกิจกรรมการเรียนรูตามปกติสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดกิจกรรม
เสริมสรางการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการพัฒนาโดยใช
กิจ กรรมเสริ มสร างการปรับ ตั ว ทางสั งคมหลั งการจั ดกิ จ กรรมสู งกว าก อนการจัดกิ จ กรรม ซึ่ งเป นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2551 : 43) มีแนวทางพัฒนาการปรับตัวทางสังคม ดังนี้
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1) สรางมิตรภาพ โดยการเริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีใหกับผูอื่นกอนเสมอ ทั้งตอเพื่อนฝูง ครู อาจารย
2) เรียนรูกิจกรรมและการทํางานเปนทีม กิจกรรมในการสอนใหมีการปรับตัวทางสังคมมีหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งแตกตางกันไปในแตละชวงวัย ตองเลือกใหเหมาะสม 3) เรียนรูเกี่ยวกับผูอื่นและชุมชน ควรสงเสริมใหรวม
โครงการพัฒนาชุมชนหรือชวยเหลือผูดอยโอกาส แสดงวานักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทางสังคมโดยการจัด
กิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมโดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินตนเองจะมีการปรับตัวทางสังคม
สูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของวิภามาศ เมืองอู (2542) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมตอการปรับตัว
ทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมและนักเรียนที่ไดรับ
ประสบการณจากครูแนะแนวในคาบกิจกรรมแนะแนวตามปกติกลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหมโดยวิธีสุมหลายขั้นตอนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ
12 คนกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อสงเสริมทักษะการปรับตัวทางสังคมเปนเวลา 5 สัปดาหซึ่ง
ดําเนิ นการโดยผู วิจั ยการวิจั ยในครั้งนี้เ ก็บ ขอมูล โดยแบบสอบถามและวิ เคราะห ขอมูล โดยใชคาเฉลี่ ยส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t - test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้หลังการเขารวมกิจกรรมกลุมนักเรียน
มีคะแนนความสามารถในการปรับตัวทางสังคมเพิ่มขึ้นกวากอนการเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 กลุมทดลองมีความสามารถในการปรับตัวทางสังคมมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ในดานการปรับตัวเขากับเพื่อนและบุคคลทั่วไปดานการเปนผูใหและการเปนผูรับและ
ดานการยอมรับตนเองและผูอื่นสําหรับในดานการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยนั้นทั้งสองกลุมไมมีความแตกตาง
กัน
2. จากการศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
การจัดกิจกรรมเสริมสรางสรางการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมโดยจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีการปรับตัวทางสังคมหลังการ
จัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของเฮอลอค (Herlock. 1972 : 649) ที่กลาววา การปรับตัวทางสังคม เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่
แสดงความสามารถในการสื่อความหมายกับบุคคลอื่น โดยผูมีการปรับตัวทางสังคมสูงจะสื่อไดดีและชัดเจน
แสดงว า นักเรี ยนที่ มีการปรั บ ตัว ทางสั งคมสู งจะสามารถดํ า รงชี วิ ตอยูในสั งคมไดอย า งมี ความสุ ข แสดงว า
นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ ไดรั บการพัฒนาโดยจัดกิ จกรรมเสริมสรางการปรับตัว ทางสังคมสูง มีการ
ปรับตัวทางสังคมมากกวากอนการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม จากการเปรียบเทียบการปรับตัว
ทางสังคมของนักเรียน โดยแบงเปนดังนี้ คือ ดานการแสดงออกทางอารมณ ดานความไวในการรับรูอารมณ
ผูอื่น ดานการควบคุมอารมณตนเอง ดานการแสดงออกทางสังคม ดานความไวในการรับรูทางสังคม ดานการ
ควบคุมทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถแสดงความรูสึกพฤติกรรมตางๆ ที่เปนธรรมชาติของ
เด็กจากการที่ไดมีสวนรวมที่ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมให แตจะมีบางดานที่นักเรียนควรจะไดรับการดูแลอยาง
ใกลชิดในดานการควบคุมอารมณตนเอง ซึ่งนักเรียนในวัยนี้ยังมีการยึดตนเองเปนศูนยกลาง และสอดคลอง
กับ งานวิ จัย ของนิ ตยา อุทธการ (2552 : 59) ไดศึกษาผลการใช กิจ กรรมแนะแนว และเปรีย บเทีย บ
ความสามารถดานการปรับตัวทางสังคมกอนและหลังการใชกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนการปรับตัวทาง
สังคมโดยรวมหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวเพิ่มขึ้นกวากอนการเขารวมกิจกรรมแนะแนว อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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3. จากการศึ กษาการเปรี ย บเที ย บการปรั บ ตั ว ทางสั ง คมของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
ระหวางการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมกับการการจัดกิจกรรมตามปกติ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ได รับ การพัฒนาการปรับตั วทางสั งคมโดยใช กิจกรรมเสริมสรางการปรั บตัว ทางสังคมมี คาเฉลี่ ย
คะแนนการปรับตัวทางสังคมสูงกวาการจัดกิจกรรมตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับเฮอลอค (อารี ทองทัพ. 2531 : 12 ; อางอิงมาจาก Herlock. 1978) ที่ไดกลาวถึงความหมายของการ
ปรับตัวทางสังคมวา หมายถึง ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ
เพื่อจะไดสามารถเขากับสังคมไดและเปนบุคคลที่เปดตนเองใหยอมรับประสบการณทั้งหมดอยางเต็มที่ มีการ
ยอมรั บตนเองอย างไม มีเ งื่ อนไข มีความนึกคิด เกี่ ย วกั บตนเองอย างสมบูร ณ เต็ มที่ ต ามศักยภาพ (Self actualization) มีโครงสรางของตนที่ยืดหยุนอยูในกระบวนการที่จะรวมประสบการณใหมเขามาผสมผสานใน
โครงสรางของตนไดเสมอ และเปนผูที่อยูในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการที่เด็กจะสามารถปรับตัว เขากับ
สังคมไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบดังนี้ คือ ประการแรก ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม เด็กจะเขากับ
สังคมไดดีตองปฏิบัติตามแนวทางที่สังคมยอมรับ ประการที่สอง บทบาทในสังคมตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ
บทบาทที่ สั งคมยึ ด ถื อปฏิ บั ติ และประการสุ ด ท ายทั ศนคติ ต  อสั งคมเด็ กตองมี ค วามรู สึ กที่ ดี ตอบุ คคลและ
กิจกรรมของสังคม รูสึกวาตนเปนหนวยหนึ่งของสังคมมีหนาที่ตองใหความรวมมือตางๆ ในสังคม แสดงวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการพัฒนาโดยกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมสูงกวาการปรับตัว
ทางสังคมมากกวาการจัดกิจกรรมตามปกติ เนื่องจากการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม มีกฎ
กติกาหรือขอตกลงรวมกัน ขั้นตอนการรวมกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมใหผูเรียน ทําใหเกิดการ
ปรั บตั ว ทางสังคม จากการที่ ไดร ว มกิ จกรรมซึ่ งสอดคลองกับ คุ ณลั กษณะอั น พึงประสงค ของสถานศึ กษาที่
ตองการใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขแสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรั บการพัฒ นาโดยกิ จกรรมเสริ มสร างการปรับ ตัวทางสั งคมสูงกวา การปรับ ตัวทางสังคมมากกว าการจั ด
กิจกรรมตามปกติ เนื่องจากการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคม มีกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกัน
ขั้นตอนการรวมกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมใหผูเรียน ทําใหเกิดการปรับตัวทางสังคม จากการที่
ได ร ว มกิ จ กรรมซึ่ ง สอดคล องกั บ คุ ณลั ก ษณะอั น พึ งประสงค ข องสถานศึ ก ษาที่ ต อ งการให ผู เ รี ย นสามารถ
ดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ งานวิจัยของนิตยา อุทธการ (2552 : 59) ไดศึกษาผล
การใชกิจกรรมแนะแนว และเปรียบเทียบความสามารถดานการปรับตัวทางสังคมกอนและหลังการใชกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถดานการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีคะแนนการปรับตัวทางสังคมโดยรวมหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวเพิ่มขึ้นกวากอนการ
เขารวมกิจกรรมแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการศึกษาการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรม
เสริมสรางการปรับตัวทางสังคม โดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินตนเอง เนื่องจากแนวคิดการประเมิ น
ตนเอง เปนแนวคิดที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน การสอนอยางแทจริง (Active Participation) โดย
ใช วิธี การสนทนาแลกเปลี่ ยนความรู และความคิ ดเห็น กัน ระหวา งผู เรี ย น ให ผูเ รี ยนระบุป ญหาของตนเอง
วิเคราะหสาเหตุ และความเปนมาของปญหาโดยใช วิจารณญาณ การมองภาพสังคมที่ควรจะเปนและการ
พัฒนากลวิธีที่จะแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ การจัดการศึกษาตามรูปแบบ
ดังกลาวจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีการนับถือตนเอง มีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงขึ้น ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู และทําใหมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น ในแตล ะบุคคล ดังนั้นการจั ด
กิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมตามแนวคิดการประเมินตนเอง สามารถพัฒนาการปรับตัวทางสังคม
ของผูเรียนสูงขึ้น อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของผูเรียนตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การสงเสริมการปรับตัวทางสังคมควรเนนนักเรียนในทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมควรเปน
กิจกรรมกลุมที่เนนใหนักเรียนมีสวนรวมซึ่งนักเรียนที่รวมกิจกรรมสามารถกําหนด แสดงความคิดเห็นและ
แสดงศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ครูตองใหเวลากับนักเรียนเนื่องจากนักเรียนตองปรับตัวใหเขากับ
รูปแบบ ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ซึ่งครูตองอดทนในการบอกย้ําพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมและ
คอยใหคําแนะนําพรอมทั้งใหกําลังใจแกนักเรียน ขณะที่ทํากิจกรรมเพื่อนักเรียนจะไดมีการปรับตัวทางสังคม
เพิ่มขึ้น
1.2 ในระดับสถานศึกษาควรนําขอมูลที่ไดไปพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเปน
การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนใหมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
1.3 กิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมมีประโยชนและมีคุณคายิ่ง ถาสถานศึกษาสามารถ
นํามาจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและเปนการ
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูแกอนุชนรุนหลังสืบไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมควรมีมีกิจกรรมที่สงเสริมตอการปรับตัวทาง
สังคมใหนักเรียนในดานอื่น ๆ
2.2 การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมสรางการปรับตัวทางสังคมที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ
ที่เกิดจากการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน
2.3 ควรมีการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมในนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ หรือนักเรียนที่มีปญหา
ดานการเรียนรู
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