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การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

A Study of Indivisible Self Model of Adolescent in School Under

Bangkok Metropolitan Administration School

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนและศึกษาองค์รวม 

แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งได้มาโดยการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน	 

(Multi-Stage	random	sampling)	จ�านวน	919	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบวัด 

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.93	สถิติ 

ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	คอื	ค่าเฉลีย่	( )	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis)

	 ผลการวจิยัพบว่า	การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของโมเดลการวดัองค์รวมแห่งตนของวยัรุน่

ในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร	มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์	(X2=96.26,	df=78,	p=0.11,	

GFI=0.99,	AGFI	=0.98,	CFI=1.00,	RMSEA=0.01,	SRMR=0.01)	โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง	0.77-0.98	ทุกองค์ประกอบมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และมีค่าความเช่ือ

มั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง	0.59-0.96	แสดงว่า	โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนที่สร้างขึ้นสามารถน�ามา

อธิบายการมีองค์รวมแห่งตนได้	โดยเรียงล�าดับค่าน�้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้	ตัวตนการจัดการปัญหา	

ตัวตนทางสังคมและตัวตนที่สร้างสรรค์	(มีค่าเท่ากัน)	ตัวตนการให้ความส�าคัญ	และตัวตนทางกายภาพ	

ตามล�าดบั	ในด้านการมอีงค์รวมแห่งตน	พบว่า	วัยรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครมอีงค์รวมแห่งตน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	( )	เท่ากับ	3.67	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เท่ากับ	

0.54

ศุภจิรา	นาคโต,	ครรชิต	แสนอุบล,	นิธิพัฒน์	เมฆขจร,	เรืองเดช	ศิริกิจ

Suphajira	Nakto,	Kanchit	Saenubol,	Nitipat	Mekkhachorn,	Ruangdech	Sirikit
สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

e-mail:	esc.suphajira@gmail.com

ค�าส�าคัญ	:	องค์รวมแห่งตน	



95
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ABSTRACT

	 This	 research	aimed	 to	study	 the	 factors	of	 indivisible	self	model	and	 indivisible	 

self	of	adolescents	 in	School	Under	Bangkok	Metropolitan	Administration.	The	group	 

of	 sample,	 selected	by	multi-stage	 random	sampling,	was	919	adolescents	of	M.2	 

in	School	Under	Bangkok	Metropolitan	Administration.	The	 instrument	 for	collecting	data	 

was	 the	 indivisible	self	 inventory	 for	adolescents	studying	 in	School	Under	Bangkok	 

Metropolitan	Administration	and	was	confirmed	with	0.93	 reliability.	The	statistics	used	 

for	analyzing	the	data,	were	mean,	standard	deviation,	and	confirmatory	factor	analysis.

	 The	research	was	found	that	 the	model	of	 indivisible	self	of	adolescents	 in	School	 

Under	Bangkok	Metropolitan	Administration	was	 fit	 to	 the	empirical	data	 (X2=96.26,	 

df=78,	p=0.11,	GFI=0.99,	AGFI=0.98,	CFI=1.00,	RMSEA	=0.01,	SRMR=0.01)	with	 the	

standardized	 loading	 factor	values	of	0.77-0.98	at	0.01	statistical	significance	and	with	 

the	construct	 reliability	of	0.59-0.96.	 It	was	proved	 that	 this	model	could	explain	 the	 

indivisible	self	 through	 the	standardized	 loading	 factor	values	 respectively	as	 follows:	 

Coping	Self,	Social	Self,	Creative	Self	 (these	3	selves	were	equal),	Essential	Self,	and	 

Physical	Self.	 It	was	 found	that	 the	adolescents	 in	Bangkok	Metropolitan	Administration	 

School	had	the	total	 indivisible	self	with	high	level	 including	the	mean	( )	of	3.67	and	the	

standard	deviation	(S.D.)	of	0.54.

Keywords	:	Indivisible	Self

บทน�า

	 การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน	 เน ้นที่ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	เพื่อให้

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข	สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	ที่ต้องการให  ้

คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ	เน้น

การพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร	มุ่งการดูแล

สุขภาพเชิงป้องกัน	นอกจากน้ีแผนการศึกษา

แห่งชาติ	ฉบับปรับปรุง	 (พ.ศ.	2552-2559)	ได้

น�าปรัชญาและกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้เป็นแนวทางให้คนไทยถือปฏิบัติโดยยึด 

ทางสายกลางอยูบ่นพ้ืนฐานของความสมดลุพอดี	 

รู ้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล	มีความรอบรู ้

เท่าทันโลก	 เพื่อมุ ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	เป็นการบูรณา

การแบบองค์รวม	โดยค�านึงถึงการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต	มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย ์

ที่สมบูรณ์	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	สติปัญญา	 

ความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรม	และวัฒนธรรม

ในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข	(คัมภีร์	ธิราวิทย์.	2555:	2)

	 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาหรือ	 OECD	 ได ้ เสนอดัชน ี
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ความอยู ่ดีมีสุข	 (Well-Being	 Indicators)	 

เป ็นเกณฑ์การพัฒนาที่ ให ้ความส�าคัญกับ 

ตัวชี้วัดอื่นนอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจและ 

ความม่ังคั่ง	 ซึ่งส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 

แห่งชาติ	 (สปรส.)	ส�านักงานกองทุนสร้างเสริม 

สุขภาพ	(สสส.)	และกระทรวงสาธารณสุข	ได้จัด

ท�าดัชนีตัวช้ีวัดความสุขระดับชาติ	โดยพิจารณา

เป็น	3	มิติ	ได้แก่	สถานะสุขภาพของคน	ทั้งด้าน

ร่างกาย	จิต	และปัญญา	(ภมรพรรณ	์ยุระยาตร์.	

2554:	3)	ซึ่งเน้นว่ามนุษย์ทุกคนประกอบด้วย

ร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณ	ที่แยกจากกัน 

ไม่ได้	 ท้ัง	3	ส่วนน้ีต้องเก่ียวพันซึ่งกันและกัน	

แนวคิดในเรื่องความอยู่ดีมีสุขหรือความผาสุก

ในชีวิต	 (Wellness)	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการ 

ด�ารงชีวิตของมนุษย์	 เป็นส่ิงที่ทุกคนปรารถนา	 

ซึ่งไมเยอร์และสวีเน	 (JANE	E.	Myers	 and	

Thomas	J.	Sweeney.	2008:	482-493)	ได้เสนอ

กงล้อแห่งความผาสุก	(The	Wheel	of	Wellness)

เพ่ือเป็นรปูแบบในการดแูลสขุภาพแบบ	องค์รวม	

โดยได้ศึกษาถึงการพัฒนาตัวตนที่ไม่แบ่งแยก

หรือองค์รวมแห่งตน	(Indivisible	Self)	ทีส่ามารถ

น�าไปใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาด้วย

โมเดลที่เรียกว่า	“The	Indivisible	Self	Model”	 

โดย เป ้ าหมายขององค ์ ร วมแห ่ งตน 	 คื อ	 

การเปล่ียนแปลงเชิงบวกในลักษณะของการ

เพิ่มพูนขึ้น	และเป็นไปตามความสามารถของ

บุคคลในด้านต่างๆ	ของชีวิต	 รูปแบบของการ

ดูแลสุขภาพตามแนวคิดนี้สามารถพัฒนาได้โดย

การให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยา	ซึ่งใช้เป็นกรอบใน

การเสริมสร้างสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	ซึ่งประกอบ

ด้วย	5	องค์ประกอบ	คือ	1)	ตัวตนการให้ความ

ส�าคัญ	 (Essential	Self)	2)	ตัวตนการจัดการ

ปัญหา	(Coping	Self)	3)	ตวัตนทางสงัคม	(Social	

Self)	4)	 ตัวตนที่สร้างสรรค์	 (Creative	Self)	 

และ	5)	ตัวตนทางกายภาพ	 (Physical	Self)	 

ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย	17	องค์ประกอบ	ดังแสดง

ในภาพประกอบ

ภาพประกอบองค์รวมแห่งตน	

(The	Indivisible	Self	Model)

ที่มา:	Myers,	J.	E.,	&	Sweeney,	T.	J.	2008.

	 เนือ่งจากสภาพการณ์ของเดก็และเยาวชน

ในสงัคมไทยปัจจบุนัทีม่คีวามซบัซ้อนและมปัีจจยั

เสี่ยงคุกคามมาโดยตลอด	ท�าให้เด็กและเยาวชน

ไม่สามารถมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	

สงัคม	และปัญญาทีเ่หมาะสมอย่างเตม็ศกัยภาพ	

จึงส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศ

ชาติ	และเด็กในวัยที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหา

สังคมคือช่วงวัยรุ ่น	 โดยเฉพาะวัยรุ ่นตอนต้น	

(Early	Adolescence)	(ดวงกมล	เวชบรรยงรัตน์.	

2549:	35-37)	ซึง่เป็นช่วงทีก่�าลงัศึกษาในระดับชัน้ 

มัธยมศึกษาตอนต้น	 จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ในทกุด้าน	ถ้าการด�าเนนิชวีติในช่วงนีผ่้านไปอย่าง

ราบรื่น	ก็มักจะเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี	
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	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยต้องการศึกษา

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนในบริบทของ

สังคมไทย	และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น 

ที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งส่วนใหญ่ย้าย

ถิ่นฐานมากับผู ้ปกครองจากจังหวัดต่างๆ	 ใน

ประเทศไทย	จงึมคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ประกอบกบัวยัรุน่ส่วนใหญ่ขาดการดแูลอย่างใกล้

ชิดจากผู้ปกครองจึงท�าให้ขาดทักษะด้านต่างๆ	

ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมบูรณ์	ซึ่งองค์รวมแห่งตน	 (Indivisible	

Self) 	 มีความครอบคลุมมิ ติการเสริมสร ้าง 

วัยรุ่นในทุกด้าน	จึงเป็นแนวคิดส�าคัญที่สามารถ

น�าไปพัฒนาวัยรุ ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 

มีประสิทธิภาพ	 อันจะเป ็นหนทางหนึ่งที่จะ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เพื่อ

ท�าให้วัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

เป็นบุคคลที่สามารถด�าเนินชีวิตด้วยความเป็น

ตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์	ส่งผลให้เยาวชน

ซึง่จะเป็นอนาคตของชาต	ิได้เสรมิสร้างความอยูด่ ี

มีสุขในชีวิตของตนเองให้เป็นคนที่มีศักยภาพ 

ในการเรียน	การท�างาน	และการด�าเนินชีวิต 

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน 

ของวยัรุน่มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

	 2.	 องค์รวมแห่งตนของของวัยรุ ่นใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	อยู่ในระดับมาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การศึกษาองค ์ประกอบขององค ์รวม 

แห่งตน	และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่น 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ผู ้วิจัยได้ 

ด�าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

โดยได ้ศึกษาแนวคิดของไมเยอร ์และสวีเน	 

(Myers	 and	Sweeney.	 2008:	 47-59)	ที่มี

แนวทางขององค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน	 

5	องค์ประกอบ	และมีองค์ประกอบย่อย	17	

องค์ประกอบ	คือ	1)	 ตัวตนการให้ความส�าคัญ	

(Essential	Self)	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 จิตวิญญาณ	(Spirituality)	อัตลักษณ  ์

ทางเพศ	 (Gender	 Identity)	 อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม	 (Cultural	 Identity)	และการดูแล

ตนเอง	(Self-Care)	2)	ตัวตนการจัดการปัญหา	

(Coping	Self)	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	 

ได้แก่	ความเช่ือบนพื้นฐานความจริง	 (Realistic	

Bel ie f ) 	 การจัดการความเครียด	 (Stress	

Management)	การให้คณุค่าตนเอง	(Self-Worth)	

และการมีงานอดิเรก	 (Leisure)	3)	ตัวตนทาง 

สงัคม	(Social	Self)	ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบ	

ได้แก่	มิตรภาพ	 (Friendship)	และความรัก	 

(Love)	4)	 ตัวตนท่ีสร้างสรรค์	 (Creative	Self)	

ประกอบด้วย	 5	 องค ์ประกอบ	 คือ	 การคิด	

(Thinking)	อารมณ์	 (Emotions)	การควบคุม	

(Controls)	อารมณ์ขนัเชิงบวก	(Positive	Humor)	
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และงาน	(Work)	5)	ตวัตนทางกายภาพ	(Physical	

Self)	 ประกอบด้วย	 2	 องค์ประกอบ	 ได้แก	่

โภชนาการ	(Nutrition)	และการออกก�าลังกาย	

(Exercise)	

การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	 เป็นวัยรุ ่นที่ก�าลังศึกษาอยู ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	108	โรงเรียน	จ�านวน	

11,834	คน	(ส�านักการศึกษา.	2559:	ออนไลน์)

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน	 (Multi-Stage	Random	Sampling)	 

โดยขั้นตอนที่	1	ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	จาก	6	กลุ่มเขต	

ตามการแบ่งเขตการปกครอง	(ส�านักการศึกษา.	

2559:	ออนไลน์)	 ข้ันตอนที่	 2	ก�าหนดจ�านวน

โรงเรียนตามสัดส่วน	(Proportional	Allocation)	

ของจ�านวนโรงเ รียนในกลุ ่มเขตต ่อจ�านวน 

โรงเรียนท้ังหมด	โดยผู้วิจัยก�าหนดโรงเรียนที่จะ

ด�าเนินการเก็บข้อมูลจ�านวน	10	โรงเรียน	ขั้นตอน 

ที่ 	 3	 ใช ้การสุ ่มตัวอย่างอย่างง ่าย	 (Simple	 

Random	 Sampling)	 โดยวิธีการจับสลาก	

(Lottery)	 เลือกชื่อโรงเรียนในแต่ละกลุ่มเขต 

แบบใส่คืน	ขั้นตอนที่	4	 เมื่อได้รายช่ือโรงเรียน 

ทัง้	10	โรงเรยีน	ผูวิ้จยัท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

โดยเลอืกห้องเรยีนจ�านวน	2	ห้องเรยีน	จากจ�านวน

ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ของ 

แต่ละโรงเรียน	ได้ท้ังหมด	20	ห้องเรียน	นักเรียน

กลุม่ตวัอย่าง	940	คน	โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ขั้นต�่าต ่อจ�านวนตัวแปรสังเกตได ้ในโมเดล 

ควรมีสัดส่วนอยู่ที่	10-20:	1	(Schumacker;	&	

Lomax.	1996:	20)

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบวัด 

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	ที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ประกอบกับ

การส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม	

(Group	 Interview)	กับวัยรุ่น	และการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	Group)	กับผู้ปกครอง	ผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

วัยรุ ่น	 ครู ผู ้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น	 

แล้วสังเคราะห์ข้อมูลจัดท�าเป็นชุดแบบวัดซึ่ง 

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 

5	ระดับของ	ลิเคิร์ท	(Likert)	ผ่านการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	 

จากผู ้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	การตรวจสอบความ

เชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช้กับ

กลุ ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	ที่มี

คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่มตัวอย่าง	และ 

น�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ์

ของครอนบาค	 (A lpha 	 Coe f fic ien t 	 o f	 

Craonbach)	ผลการตรวจสอบคุณภาพของ

แบบวัดด้านความเช่ือมั่น	พบว่าแบบวัดองค์รวม

แห่งตนทั้งฉบับมีความเชื่อม่ันในระดับสูง	มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ	 .93	และแบบวัดแต่ละตอน

มีความเชื่อมั่นในระดับสูงเช่นเดียวกัน	 โดยม ี

ค่าสัมประสิทธิ์ 	 .93	 จากนั้นท�าการวิเคราะห์ 

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจากทั้งหมด	110	ข้อ	 

คัดเหลือ	63	ข้อเป็นชุดแบบวัดองค์รวมแห่งตน

ของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับจริง

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เก็บข้อมูลวิจัยกับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	2	จากโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	10	โรงเรียน	(20	ห้องเรียน)	ได้ชุดแบบวัด

ทั้งสิ้น	จ�านวน	919	ชุด
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลการวิจัย 

	 การศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่ง

ตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ด ้วยการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	Factor	Analysis)	ผู้วิจัยได้น�า

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน	ซึ่งมีตัวแปร 

ชี้วัด	จ�านวน	17	ตัว	มาท�าการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 เพื่อน�ามาใช้เป็นสถิติ 

พ้ืนฐานส�าหรับการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบ 

เชิงยืนยัน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององค์รวม

แห่งตน	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	

0.21-0.64	โดยทุกตัวแปรชี้วัดมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	โดยงาน

อดิเรก	(LEIS)	กับงาน	(WORK)	มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ	0.64	ส่วนการดูแลตนเอง	

(SEFC)	กับการออกก�าลังกาย	 (EXER)	มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าสุดเท่ากับ	0.21	การ

ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยนืยนั	ผูว้จิยัได้ท�าการตรวจสอบ	

เมทริกซ์เอกลักษณ์	(Identity	Matrix)	โดยใช้สถิติ

ทดสอบของ	บาร์ทเลท	(Bartlett’s	Test)	และ 

หาค่าความเพียงพอของกลุ ่มการเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยรวม	 (Measure	 of	 Sampling	

Adequacy:	MSA)	และค่าพิสัยความพอเพียง

ของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	(MSA)	พบว่า	เมทรกิซ์

สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้องค์รวมแห่งตนไม่เป็น 

เมทริกซ ์ เอกลักษณ์	 ซึ่ งมีความสัมพันธ ์กัน 

เพยีงพอท่ีจะสามารถน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

ต่อไปได้	(Bartlett’s	Test:	X2=8478.69	df=136	

p=.00)	 เมื่อพิจารณารายตัวแปรชี้วัด	พบว่า	 

ค่าความพอเพียงของการเลือกกลุ ่มตัวอย่าง 

โดยรวม	 (MSA)	 เท่ากับ	 0.95	 และค่าพิสัย 

ความพอเพียงของการเลือกกลุ ่มตัวอย ่าง 

โดยภาพรวม	 (MSA)	มีค่าเท่ากับ	0.93-0.97	 

แสดงว่า	ตัวแปรชี้วัดองค์รวมแห่งตนท่ีน�ามา

ศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะน�ามา

ใช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัต่อไปได้

	 การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสอง	ผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

มาท�าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์	ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

อนัดบัสอง	(Second	Order)	พบว่า	โมเดลการวดั 

องค์รวมแห่งตนไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์	 ผู ้ วิจัยจึงด�าเนินการปรับโมเดล

ใหม่	ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่าง

ความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบ	จนข้อมูล 

มีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ 

โม เดลการวั ดองค ์ ร วมแห ่ งตนกับข ้ อมู ล 

เชิ งประจักษ ์ ในดัชนีกลุ ่มสัมบู รณ ์ 	 พบว ่า	 

ค่าไค-สแควร์	( )	เท่ากับ	92.96,	df=78,	p=11,	 

ค่า	GFI=0.99,	ค่า	AGFI=0.98,	ค่า	RMSEA= 

0.01,	 ค ่า	 SRMR=0.01	 ส ่วนในดัชนีกลุ ่ม 

เปรียบเทียบ	พบว่า	ค่า	CFI=1.00	เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์ความสอดคล้อง	พบว่า	ค่าไค-สแควร์ 

ไม ่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 	 และดัชนีอื่นๆ	 ยังชี้ 

ให้เหน็ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	ซึ่งหมายความว่าโมเดล

ที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายโมเดลการวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	มี	5	องค์ประกอบ	ประกอบด้วย	 

ตัวตนการให้ความส�าคัญ	ตัวตนการจดัการปัญหา	

ตัวตนทางสังคม	ตัวตนที่สร้างสรรค์	และตัวตน

ทางกายภาพ

	 การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับสองของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตน	 
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มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	

0.77-0.98	โดยทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี ้

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยตัวตน 

การให้ความส�าคัญมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ	0.98	มีความแปรผัน 

ร่วมกบัองค์รวมแห่งตนอยู่ในระดบัสูง	(ร้อยละ	96)	 

รองลงมาคือ 	 ตั วตนทางสั งคมและตัวตน 

ที่สร้างสรรค	์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากันเท่ากับ	 0.94	มีความแปรผันร ่วมกับ 

องค์รวมแห่งตนอยู่ในระดับสูง	 (ร้อยละ	 89)	 

ส่วนตัวตนการให้ความส�าคัญและตัวตนทาง

กายภาพมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ	0.89	และ	0.77	มีความแปรผันร่วมกับ 

องค์รวมแห่งตนอยูใ่นระดบัสงู	(ร้อยละ	78	และ	59)	 

และสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบและ

ตัวแปรชี้วัดได้ดังนี้	

	 องค์ประกอบตัวตนการให้ความส�าคัญ

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	

0.54-0.73	 โดย	อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีค่า 

น�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั	0.73	

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการให้ความส�าคัญ

อยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	54)	รองลงมาคือ	

จิตวิญญาณและอัตลักษณ์ทางเพศ	มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ	0.64	และ	0.61	มี

ความแปรผนัร่วมกบัตัวตนการให้ความส�าคญัอยู่

ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	42	และ	37)	ส่วนการ

ดูแลตนเอง	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

ต�่าสุดเท่ากับ	0.54	มีความแปรผันร่วมกับตัวตน

การให้ความส�าคัญอยู่ในระดับต�่า	(ร้อยละ	30)

	 องค์ประกอบตัวตนการจัดการปัญหา 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	

0.61-0.81	 โดยการให้คุณค่าตนเองมีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ	0.81	 

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหา 

อยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	65)	รองลงมาคือ	

งานอดิเรก	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

เท่ากับ	0.79	มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการ

จัดการปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	62)	 

ส่วนความเชื่อบนพื้นฐานของความจริงและ 

การจดัการความเครยีดมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากันเท่ากับ	 0.61	มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหาอยู ่ใน

ระดับปานกลาง	(ร้อยละ	38)	องค์ประกอบตัวตน

ทางสังคมมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

อยู่ระหว่าง	0.77-0.79	โดยความรักมีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ	0.79	มีความ

แปรผันร ่วมกับตัวตนทางสังคมอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง	(ร้อยละ	62)	ส่วนมติรภาพมค่ีาน�า้หนกั 

องค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท ่ากับ	 0.77	 

มคีวามแปรผนัร่วมกบัตวัตนทางสงัคมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง	 (ร้อยละ	 60)	 องค์ประกอบตัวตน 

ที่สร้างสรรค์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

อยู่ระหว่าง	0.70-0.82	โดยการคิดมีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ	0.82	มีความแปรผัน

ร ่ วมกับตัวตนท่ีสร ้างสรรค ์อยู ่ ในระดับสู ง	 

(ร้อยละ	68)	รองลงมาคือ	งาน	การควบคุม	และ

อารมณ์	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ	0.80	0.78	0.71	มีความแปรผันร่วมกับ 

ตัวตนที่สร ้ างสรรค ์อยู ่ ในระดับปานกลาง	 

(ร้อยละ	63	60	51)	และอารมณ์ขันเชิงบวกมีค่า 

น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ	 

0.70	มีความแปรผันร่วมกับตัวตนที่สร้างสรรค์

อยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	49)	องค์ประกอบ

ตัวตนทางกายภาพมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง	0.74-0.77	โดยโภชนาการ 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ	 0.77	 
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มีความแปรผันร่วมกับตัวตนทางกายภาพอยู่ใน

ระดับสูงปานกลาง	 (ร้อยละ	59)	และการออก

ก�าลังกาย	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

ต�่าสุดเท่ากับ	0.74	มีความแปรผันร่วมกับตัวตน

ทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง	(ร้อยละ	54)

	 ในด้านการศึกษาองค์รวมแห่งตนของ 

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 

วัย รุ ่ น ในโรง เ รียนสั งกัดกรุ ง เทพมหานคร 

มีองค์รวมแห่งตนอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	( )	

เท่ากับ	3.67	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

เท่ากับ	0.54	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	ด้าน

ตัวตนการให้ความส�าคัญ	มีค่าเฉลี่ย	( )	เท่ากับ	

3.86	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เท่ากบั	0.52	

รองลงมาคือ	ด้านตัวตนทางสังคม	มีค่าเฉลี่ย	 

( )	เท่ากับ	3.74	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

เท่ากับ	0.66	ด้านตัวตนที่สร้างสรรค์	มีค่าเฉลี่ย	 

( )	เท่ากับ	3.63	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

เท่ากับ	0.63	ด้านตัวตนการจัดการปัญหา	มี 

ค่าเฉล่ีย	( )	เท่ากบั	3.59	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	เท่ากับ	0.59	และด้านตัวตนทางกายภาพ	 

มค่ีาเฉลีย่	( )	เท่ากับ	3.55	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 

(S.D.)	เท่ากับ	0.78	ตามล�าดับ	

อภิปรายผล

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์รวม 

แห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร	 

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลองค์รวมแห่งตน	 โดยทดสอบความ

กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง	(Second	

Order)	พบว่า	โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนไม่มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผู ้วิจัย

จึงด�าเนินการปรับโมเดลใหม่	ด้วยการลากเส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของ 

องค์ประกอบ	จนโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตน 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	สามารถ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของโมเดล

การวัดองค์รวมแห่งตนได้	ดังนี้

	 1.	 ผลการวิ เ ค ราะห ์ อ งค ์ประกอบ 

เชิ งยืนยันอันดับสองขององค ์ รวมแห ่งตน	 

ค่าไค-สแควร์	( )	มีค่าเท่ากับ	92.96	ค่า	df	มีค่า 

เท่ากับ	78	ค่านัยส�าคัญทางสถิติ	(p)	มีค่าเท่ากับ	

.11	จะเห็นได้ว่าค่าไค-สแควร์	( )	ไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว ่า	 

ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับโมเดล

การวัดที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	0.99	ค่าดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 

มีค่าเท่ากับ	0.98	และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง

เปรียบเทียบ	(CFI)	มีค่าเท่ากับ	1.00	ยิ่งค่าดัชน ี

วัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 และ 

ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ	 (CFI)	 

มค่ีาเข้าใกล้หนึง่	แสดงว่า	โมเดลมีความสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 สอดคล้องกับพูลพงศ์	 

สุขสว่าง	 (2556:	15-16)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	ค่า 

ไค-สแควร์	 (Chi-Square)	มีค่าต�่ามาก	ยิ่งมีค่า 

ใกล้ศูนย์มากเท่าไร	 แสดงว่าโมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 รวมถึงการ

พิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของ

ความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ	 (RMSEA)	 

มีค่าเท่ากับ	0.01	และค่าดัชนีรากมาตรฐานของ

ค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ	(SRMR)	มีค่า

เท่ากับ	0.01	ซึ่งมีค่าที่ต�่ามากใกล้ศูนย์	แสดงว่า	

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

ดังที่พูลพงศ์	สุขสว่าง	(2556:	15-16)	ได้กล่าวว่า	 
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ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความ 

คลาดเคลื่อนโดยประมาณ	 (RMSEA)	 และ 

ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง 

ของส่วนท่ีเหลือ	 (SRMR)	ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย	์

แสดงว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์	 แสดงให้เห็นว่าโมเดลองค์รวม 

แห่งตนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

โดยโมเดลองค์รวมแห่งตน	มี	5	องค์ประกอบ	

ประกอบด้วยตัวตนการให้ความส�าคัญ	ตัวตน 

การจัดการป ัญหา	 ตัวตนทางสังคม	 ตัวตน 

ที่สร้างสรรค์	ตัวตนทางกายภาพ	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของไมเยอร์และสวีเน	(Myers	and	

Sweeney.	2008:	47-59)

	 2.	 ค ่าเฉลี่ยจากคะแนนของแบบวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	 

( )	 เท่ากับ	3.67	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	 เท่ากับ	0.54	ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่ามีค ่าเฉลี่ย	 ( )	 อยู ่ในระดับมาก	คือมี 

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง	3.86-3.55	และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน	(S.D.)	อยู่ระหว่าง	0.52-0.78	แสดง

ว ่าวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 

มีองค์รวมแห่งตนในทุกด้าน	 โดยด้านที่สูงสุด 

คือ	ด้านตัวตนการให้ความส�าคัญ	และด้านที่ต�่า 

สุดคือด ้านตัวตนทางกายภาพ	 ที่ เป ็นเช ่นนี้

เนือ่งจากวัยรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร

ได้รับการพัฒนาในด้านการให้ความส�าคัญ 

ต่อตนเอง	โดยการตระหนักรู้ความเป็นอยู่ของ

ชีวิต	การเสริมสร้างความปลอดภัยในตนเอง	 

และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	สอดคล้อง

กับบุญโรม	 สุวรรณพาหุ	 (2556)	 ได้ศึกษาสุข

ภาวะของวัยรุ ่น:	 กรอบมโนทัศน์และเครื่อง

มือประเมินทางจิตวิทยา	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยเร่ืองกรอบ 

มโนทัศน์และเคร่ืองมือประเมินสุขภาวะในวัยรุ่น	 

ผลการศึกษาพบเอกสารที่ตรงตามเกณฑ	์ 

32	 เรื่อง	 มีประเด็นส�าคัญ	คือ	 สุขภาวะเป็น

สภาวะที่บุคคลรับรู้ตนเองอย่างเป็นองค์รวมว่า 

ตนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง	มีสุขภาพจิตที่ดี 

มกีารด�ารงชวีติอย่างเป็นสขุ	สขุภาวะประกอบด้วย 

หลายมิติเช่ือมโยงกันอย่างสมดุลทั้งร ่างกาย	 

จิตใจ	สังคม	และจิตวิญญาณ	การศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีสุขภาวะพบว่ามี	 3	แนวคิดหลักคือ	

โมเดล	สุขภาวะ	กงล้อของสุขภาวะ	และสุขภาวะ 

แบบองค ์รวมแนวพุทธ	 และสอดคล ้องกับ 

เจฟฟรี่	 ไดลานี่	และทามารา	 (Jeffry	L.	Moe,	

Dilani	M.	Perera-Diltz;	&	Tamara	Rodriguez.	

2012.)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม 

ซึ่ ง เป ็นวิ ธี การปฏิ บั ติที่ ดีที่ สุดส� าหรับ ผู ้ ให ้ 

ค�าปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต	โดย

มองว่าในศตวรรษที่	 21	นี้เป็นสิ่งที่ชาญฉลาด

ที่สุดของผู้ให้ค�าปรึกษาที่จะบูรณาการความคิด 

ในการวางแผนการดูแลสุขภาพให ้กับผู ้ รับ 

การปรึกษาโดยการพัฒนาแบบองค์รวม	วิธีการ 

ให้ค�าปรึกษาในลักษณะของ	 Indivisible	Self	 

เป็นหลักการของสุขภาพแบบองค์รวมใช้ได้กับ

ความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศต่างๆ	 

เพื่อให้ผู้รับการปรึกษามีสุขภาพแบบองค์รวมที่ดี

และสามารถมีอายุยืนยาว	มีร่างกาย	จิตใจ	และ

จิตวิญญาณที่สัมพันธ์กัน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 องค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียน

สงักดักรงุเทพมหานคร	มอีงค์ประกอบในลกัษณะ

ของตัวตน	(self)	5	องค์ประกอบ	อย่างชัดเจน	

โดยการส่งเสริมและพัฒนาควรเริ่มต ้นจาก 
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องค ์ประกอบที่มีค ่าน�้าหนักมากที่สุดไปหา 

น้อยที่สุด	 เนื่องจากองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมากที่สุดสามารถส่งเสริมและ

พัฒนาวัยรุ ่นให้เข ้าถึงการมีองค์รวมแห่งตน 

ได้ง่ายกว่า	ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา

วัยรุ่นจึงควรให้ความส�าคัญกับตัวตนการจัดการ

ปัญหา	 เพื่อให้วัยรุ่นมีสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตท่ีดี	 เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้มี

ศกัยภาพ	ส่งผลให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพในสงัคม

ต่อไป

	 2.	 การวิจยัครัง้นีท้�าให้ได้องค์ความรูใ้หม่

เกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนของ 

วัยรุ ่นและองค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในบริบท

สังคมไทย	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา

ประเด็นเกี่ยวกับองค์รวมแห่งตน	หรือสนใจน�าไป

ศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น	

	 3.	 ผลการศึกษาท�าให้ได้ข้อมูลจากแบบ

วัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร	ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบั

วัยรุ่นในสังกัดสถานศึกษาอื่นๆ	ได้

	 4.	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์

ต่อผู้ท�าหน้าที่พัฒนาวัยรุ่น	โดยเฉพาะการน�าไป 

ใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาด้วยการ 

ให้ค�าปรกึษากลุม่ท่ีมกีารประยุกต์จากทฤษฎแีละ 

เทคนิคการให้ค�าปรึกษา	 ตลอดจนหลักการ 

ทางด้านจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างองค์รวมแห่งตน

ของวัยรุ่นให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
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