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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความเขมแข็งในการมองโลกและการ
ปรับตัวของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2) ศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของนักศึกษาที่พักอาศัยใน
หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (3) ศึกษาความเขมแข็งในการมองโลกและการปรับตัว
ของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยพิจารณาตามลักษณะ
ทางชีวสังคมของนักศึกษา
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก และแบบวัดการปรับตัว
ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยของความเขมแข็งในการมองโลกอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 97.8 ( X = 116.3, SD = 10.8) รอยละ 1.7 มีระดับความเขมแข็งในการมองโลก
ต่ํา และรอยละ 0.5 มีระดับความเขมแข็งในการมองโลกสูง
2. กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยของการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง รอยละ 99.7
( X = 134.3, SD = 9.3) มีเพียงรอยละ 0.3 มีระดับการปรับตัวระดับต่ํา และไมมีผูใดที่มีระดับการ
ปรับตัวสูง

ฉ
3. ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .191, p < .01)
4. นักศึกษาชายมีคะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลกสูงกวานักศึกษาหญิง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( t = 4.067, p < .01 ) แตมีการปรับตัวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
5. ไมพบความแตกตางของคะแนนความเขมแข็งในการมองโลก และคะแนนการ
ปรับตัวระหวางกลุมตัวอยางที่เรียนตางชั้นปกัน
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ABSTRACT
The purposes of this study were: 1) to study the sense of coherence and adaptation of
students in Chiang Mai University dormitories. 2) to study the relationship between the sense of
coherence and the adaptation of the students, and 3) to study the sense of coherence and the
adaptation of the students considering on biosocial factors.
The subjects were 400 students who stayed at the male and the female dormitories in
Chiang Mai University campus. The research material consisted of a set of questionnaires
including the general data, the sense of coherence questionnaire, and the adaptation scale.
The results were as followed:
1. Ninety seven point eight percent of the subjects have the means scores of the
coherence questionnaires at moderate level ( X = 116.3, SD = 10.8). One point seven of the
subjects have a low level of the sense of coherence, and, zero point five of the subjects has a
high level of the sense of coherence.
2. Ninety-nine point seven of the subjects have an average score of the adaptation at
the moderate level ( X = 134.3, SD = 9.3). Only zero point three has the low level of the
adaptation scale and there is no subject who is at the high level of adaptation.
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3. The sense of coherence has a positive relationship with the adaptation at a
significant level (r = .191, p < .01).
4. Male students have a significant higher average score of the sense of coherence than
the female students (t = 4.067, p < .01). However, there is no significant difference of the
adaptation scores between the two groups.
5. There is no significant difference of the sense of coherence and the adaptation scores
among subjects in different year level of studied.

