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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนและศึกษาองค์รวม

แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

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

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์รวม 

แห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

( = 96.26, df = 78, p = 0.11, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI =1.00, RMSEA = 0.01, SRMR 

= 0.01) โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู ่ระหว่าง 0.77 - 0.98 ทุกองค์ประกอบ 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.59 - 0.96  

แสดงว่า โมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายการมีองค์รวมแห่งตนได้  

โดยเรียงล�าดับค่าน�้าหนักองค์ประกอบได้ดังน้ี ตัวตนการจัดการปัญหา ตัวตนทางสังคมและ 

ตัวตนที่สร้างสรรค์ (มีค่าเท่ากัน) ตัวตนการให้ความส�าคัญ และตัวตนทางกายภาพ ตามล�าดับ  

ในด้านการมีองค์รวมแห่งตน พบว่า วัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์รวมแห่งตน 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่ ( ) เท่ากบั 3.67 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 

0.54

ค�ำส�ำคัญ : องค์รวมแห่งตน 
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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 ( = 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

การพฒันาประเทศในปัจจบุนั เน้นทีก่าร

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพ่ือให้คน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 

11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการให้คนไทยมี

สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ เน้นการพัฒนา

อย่างเป็นระบบครบวงจร มุง่การดแูลสขุภาพเชงิ

ป้องกัน นอกจากนีแ้ผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบั

ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้น�าปรชัญาและ

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้เป ็น

แนวทางให้คนไทยถือปฏิบัติโดยยึดทางสาย

กลางอยูบ่นพืน้ฐานของความสมดลุพอด ีรูจ้กัพอ

ประมาณอย่างมเีหตผุล มคีวามรอบรู้เท่าทันโลก 

เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูด่มีี

สขุของคนไทย เป็นการบรูณาการแบบองค์รวม โดย

ค�านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่ง

พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต 
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สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(คัมภีร์ ธิราวิทย์. 2555: 2)

 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาหรือ OECD ได้เสนอดัชนีความ

อยู่ดีมีสุข (Well-Being Indicators) เป็นเกณฑ์

การพัฒนาที่ให ้ความส�าคัญกับตัวชี้วัดอื่น

นอกจากตวัเลขทางเศรษฐกจิและความมัง่คัง่ ซึง่

ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) 

ส�านกังานกองทนุสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ

กระทรวงสาธารณสขุ ได้จดัท�าดชันตีวัชีวั้ดความ

สุขระดับชาติ โดยพิจารณาเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

สถานะสุขภาพของคน ทั้งด้านร่างกาย จิต และ

ปัญญา (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. 2554: 3) ซึ่งเน้น

ว่ามนษุย์ทกุคนประกอบด้วยร่างกาย จติใจ และ

จติวญิญาณ ทีแ่ยกจากกนัไม่ได้ ทัง้ 3 ส่วนนีต้้อง

เกีย่วพนัซึง่กนัและกนั แนวคดิในเรือ่งความอยูด่ี

มีสุขหรือความผาสุกในชีวิต (Wellness) จึงเป็น

สิง่ส�าคญัในการด�ารงชวีติของมนษุย์ เป็นสิง่ทีท่กุ

คนปรารถนา ซึ่งไมเยอร์และสวีเน (JANE E. 

Myers and Thomas J. Sweeney. 2008: 482-

493) ได้เสนอกงล้อแห่งความผาสกุ (The Wheel 

of Wellness)

 เพือ่เป็นรปูแบบในการดแูลสขุภาพแบบ 

องค์รวม โดยได้ศึกษาถึงการพัฒนาตัวตนที่ไม่

แบ่งแยกหรือองค์รวมแห่งตน (Indivisible Self) 

ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการให้ค�าปรึกษาทาง

จิตวิทยาด้วยโมเดลที่เรียกว่า “The Indivisible 

Self Model” โดยเป้าหมายขององค์รวมแห่งตน 

คอื การเปลีย่นแปลงเชงิบวกในลกัษณะของการ

เพิ่มพูนขึ้น และเป็นไปตามความสามารถของ

บุคคลในด้านต่างๆ ของชีวิต รูปแบบของการ

ดแูลสขุภาพตามแนวคดินีส้ามารถพฒันาได้โดย

การให้ค�าปรกึษาทางจติวทิยา ซึง่ใช้เป็นกรอบใน

การเสริมสร้างสุขภาพตลอดช่วงชวีติ ซึง่ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ตัวตนการให้ความ

ส�าคัญ (Essential Self) 2) ตัวตนการจัดการ

ปัญหา (Coping Self) 3) ตัวตนทางสังคม 

(Social Self) 4) ตัวตนที่สร้างสรรค์ (Creative 

Self) และ 5) ตวัตนทางกายภาพ (Physical Self) 

ซึง่มอีงค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ ดงัแสดง

ในภาพประกอบ

ภาพประกอบองค์รวมแห่งตน 

(The Indivisible Self Model)

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

 

 เ น่ืองจากสภาพการณ์ของเด็กและ

เยาวชนในสังคมไทยปัจจุบันที่มีความซับซ้อน

และมปัีจจยัเสีย่งคกุคามมาโดยตลอด ท�าให้เดก็

และเยาวชนไม่สามารถมีพัฒนาการทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาที่เหมาะสมอ

ย่างเต็มศักยภาพ จึงส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน 

4
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สงัคม และประเทศชาต ิและเดก็ในวยัทีเ่สีย่งต่อ

การประสบปัญหาสงัคมคอืช่วงวัยรุน่ โดยเฉพาะ

วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) (ดวงกมล 

เวชบรรยงรตัน์. 2549 : 35-37) ซึง่เป็นช่วงทีก่�าลงั

ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ถ้าการด�าเนินชีวิตใน

ช่วงนีผ่้านไปอย่างราบรืน่ กม็กัจะเข้าสูค่วามเป็น

ผู้ใหญ่ด้วยดี 

 จากเหตผุลดงักล่าวผูวิ้จยัต้องการศกึษา

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนในบริบทของ

สังคมไทย และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น

ที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่ส่วนใหญ่ย้าย

ถิ่นฐานมากับผู้ปกครองจากจังหวัดต่างๆ ใน

ประเทศไทย จึ งมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ประกอบกับวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดการ

ดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองจึงท�าให้ขาด

ทักษะด้านต่างๆ ในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี

พฒันาการทกุด้านอย่างสมบรูณ์ ซึง่องค์รวมแห่ง

ตน (Indivisible Self) มีความครอบคลุมมิติการ

เสรมิสร้างวยัรุน่ในทกุด้าน จงึเป็นแนวคดิส�าคญั

ทีส่ามารถน�าไปพฒันาวยัรุน่ได้อย่างเป็นรปูธรรม

และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่ท�าให้

วัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็น

บุคคลที่สามารถด�าเนินชีวิตด้วยความเป็นตัว

ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เยาวชนซ่ึง

จะเป็นอนาคตของชาติ ได้เสริมสร้างความอยู่ดี

มสุีขในชวิีตของตนเองให้เป็นคนทีม่ศีกัยภาพใน

การเรียน การท�างาน และการด�าเนินชีวิตอย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์รวม

แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

 1. องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตนของ

วัยรุ่นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 2. องค์รวมแห่งตนของของวัยรุ ่นใน

โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาองค์ประกอบขององค์รวม 

แห่งตน และศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่น 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ 

ด�าเนนิการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

โดยได้ศึกษาแนวคิดของไมเยอร์และสวีเน 

(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) อัตลักษณ์ทาง

เพศ (Gender Identity) อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(Cultural Identity) และการดูแลตนเอง  

(Self-Care) 2) ตวัตนการจดัการปัญหา (Coping Self) 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเชื่อ

บนพืน้ฐานความจรงิ (Realistic Belief) การจดัการ

ความเครียด (Stress Management) การให้

คณุค่าตนเอง (Self-Worth) และการมงีานอดเิรก 
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(Leisure) 3) ตัวตนทางสังคม (Social Self)  

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ มิตรภาพ 

(Friendship) และความรัก (Love) 4) ตัวตน 

ที่สร้างสรรค์ (Creative Self) ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ คือ การคิด (Thinking) อารมณ์ 

(Emotions) การควบคุม (Controls) อารมณ์ขัน

เชิงบวก (Positive Humor) และงาน (Work) 5) 

ตัวตนทางกายภาพ (Physical Self) ประกอบด้วย 

2 องค์ประกอบ ได้แก่ โภชนาการ (Nutrition) 

และการออกก�าลังกาย (Exercise) 

การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	 เป็นวัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 108 โรงเรียน จ�านวน 

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

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

โดยขัน้ตอนที ่1 ใช้การสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ 

(Cluster Random Sampling) จาก 6 กลุ่มเขต 

ตามการแบ่งเขตการปกครอง (ส�านกัการศกึษา. 

2559: ออนไลน์) ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดจ�านวน

โรงเรยีนตามสัดส่วน (Proportional Allocation) 

ของจ�านวนโรงเรียนในกลุ ่มเขตต่อจ�านวน

โรงเรียนทั้งหมด โดยผู ้วิจัยก�าหนดโรงเรียน 

ท่ีจะด�าเนินการเก็บข้อมูลจ�านวน 10 โรงเรียน  

ขัน้ตอนที ่3 ใช้การสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

(Lottery) เลือกชือ่โรงเรยีนในแต่ละกลุม่เขตแบบ

ใส่คืน ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รายชื่อโรงเรียนท้ัง  

10 โรงเรียน ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

โดยเลือกห ้องเรียนจ�านวน 2 ห ้องเรียน  

จากจ�านวนห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียน ได้ท้ังหมด 20 ห้องเรียน 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 940 คน โดยขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าต่อจ�านวนตัวแปรสังเกตได้ 

ในโมเดลควรมีสัดส ่วนอยู ่ที่  10-20 :  1 

(Schumacker; & Lomax. 1996: 20)

 เคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัย	 ได้แก่  

แบบวัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึ้นจากการ

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ประกอบกบั

การส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นโดยการสมัภาษณ์กลุม่ 

(Group Interview) กับวัยรุ่น และการสนทนา

กลุม่ (Focus Group) กบั ผูป้กครอง ผูป้ฏบิตังิาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

วัยรุ ่น ครูผู ้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

แล้วสังเคราะห์ข ้อมูลจัดท�าเป็นชุดแบบวัด 

ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) ผ่านการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน การตรวจสอบความเชือ่มัน่ 

(Reliability) โดยน�าไปทดลองใช้กบักลุ่มนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง และน�ามาวิเคราะห์

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค 

(Alpha Coefficient of Craonbach) ผลการ

ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้านความเชือ่มัน่ 

พบว่าแบบวัดองค์รวมแห่งตนทั้งฉบับมีความ

เชื่อมั่นในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .93 

และแบบวัดแต่ละตอนมีความเชื่อมั่นในระดับ

สูงเช่นเดยีวกนั โดยมค่ีาสัมประสิทธิ ์.93 จากน้ัน

6
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ท�าการวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจาก

ทั้งหมด 110 ข้อ คัดเหลือ 63 ข้อเป็นชุดแบบ 

วัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครฉบับจริง

การเกบ็รวบรวมข้อมลู เกบ็ข้อมลูวจิยั

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก

โรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานครที่ ได ้จาก 

การสุม่ตวัอย่างจ�านวน 10 โรงเรยีน (20 ห้องเรยีน) 

ได้ชุดแบบวัดทั้งสิ้น จ�านวน 919 ชุด

ผลการวิจัย	

การศึกษาองค์ประกอบขององค์รวม 

แห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ด ้วยการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ผู้วิจัยได้น�า

องค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน ซึง่มตีวัแปรชีว้ดั 

จ�านวน 17 ตัว มาท�าการหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อน�ามาใช้เป็นสถิติ 

พื้นฐานส�าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขององค์รวม

แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 

0.21 - 0.64 โดยทุกตัวแปรชี้วัดมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

งานอดิเรก (LEIS) กับ งาน (WORK) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.64 ส่วนการ

ดูแลตนเอง (SEFC) กับการออกก�าลังกาย 

(EXER) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าสุด

เท่ากบั 0.21 การตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยได้

ท�าการตรวจสอบ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity 

Matrix) โดยใช้สถิติทดสอบของ บาร์ทเลท 

(Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของ

กลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (Measure 

of Sampling Adequacy: MSA) และค่าพิสัย

ความพอเพยีงของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง (MSA) 

พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้องค์รวม

แห่งตนไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความ

สัมพนัธ์กนัเพยีงพอท่ีจะสามารถน�ามาวเิคราะห์

องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

= 8478.69 df = 136 p = .00) เมื่อพิจารณา 

รายตวัแปรชีว้ดั พบว่า ค่าความพอเพยีงของการ

เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยรวม (MSA) เท่ากบั 0.95 และ

ค่าพสิยัความพอเพยีงของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

โดยภาพรวม (MSA) มีค่าเท่ากับ 0.93-0.97 

แสดงว่า ตัวแปรชี้วัดองค์รวมแห่งตนที่น�ามา

ศกึษานัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัเพยีงพอทีจ่ะน�ามาใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อนัดบัสอง ผูว้จิยัได้น�าองค์ประกอบและ ตวับ่งชี้

มาท�าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

อันดับสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการ

วัดองค์รวมแห่งตนไม่มีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจัยจึงด�าเนินการปรับ

โมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์

ระหว่างความคลาดเคล่ือนขององค์ประกอบ  

จนข้อมูลมีความความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคล ้อง 

ของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ในดชันกีลุม่สมับรูณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ 

( ) เท่ากับ 92.96, df = 78, p =.11,  
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(Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของ

กลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (Measure 

of Sampling Adequacy: MSA) และค่าพิสัย

ความพอเพียงของการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง (MSA) 

พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้องค์รวม

แห่งตนไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความ

สมัพนัธ์กนัเพยีงพอทีจ่ะสามารถน�ามาวเิคราะห์

องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

= 8478.69 df = 136 p = .00) เมื่อพิจารณา 

รายตวัแปรชีว้ดั พบว่า ค่าความพอเพยีงของการ

เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยรวม (MSA) เท่ากับ 0.95 และ

ค่าพิสยัความพอเพียงของการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง

โดยภาพรวม (MSA) มีค่าเท่ากับ 0.93-0.97 

แสดงว่า ตัวแปรชี้วัดองค์รวมแห่งตนที่น�ามา

ศกึษานัน้มคีวามสมัพันธ์กนัเพียงพอทีจ่ะน�ามาใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อนัดบัสอง ผูว้จิยัได้น�าองค์ประกอบและ ตวับ่งชี้

มาท�าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

อันดับสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการ

วัดองค์รวมแห่งตนไม่มีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจัยจึงด�าเนินการปรับ

โมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์

ระหว่างความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบ  

จนข้อมูลมีความความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคล ้อง 

ของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตนกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ในดชันกีลุม่สมับรูณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ 

( ) เท่ากับ 92.96, df = 78, p =.11,  
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ค่า GFI = 0.99, ค่า AGFI = 0.98, ค่า RMSEA 

= 0.01, ค่า SRMR = 0.01 ส่วนในดัชนีกลุ่ม

เปรยีบเทยีบ พบว่า ค่า CFI = 1.00 เมือ่พิจารณา

ตามเกณฑ์ความสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์

ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิและดชันอีืน่ๆ ยงัชีใ้ห้เหน็

ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่าโมเดล 

ที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายโมเดลการวัด

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร ม ี5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

ตัวตนการให้ความส�าคัญ ตัวตนการจัดการ

ปัญหา ตวัตนทางสงัคม ตวัตนทีส่ร้างสรรค์ และ

ตัวตนทางกายภาพ

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสองของโมเดลการวัดองค์รวมแห่งตน  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.77 - 0.98 โดยทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวตน 

การให้ความส�าคัญมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.98 มีความแปรผัน 

ร่วมกับองค์รวมแห่งตนอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 

96) รองลงมาคือ ตัวตนทางสังคมและตัวตน 

ทีส่ร้างสรรค์ มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากันเท่ากับ 0.94 มีความแปรผันร่วมกับองค์

รวมแห่งตนอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 89) ส่วนตัว

ตนการให้ความส�าคัญและตัวตนทางกายภาพ 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  

0.89 และ 0.77 มีความแปรผันร่วมกับองค์รวม

แห่งตนอยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 78 และ 59) และ

สามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบและ

ตัวแปรชี้วัดได้ดังนี้ 

องค์ประกอบตัวตนการให้ความส�าคัญ

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.54 - 0.73 โดย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 

0.73 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการให้ความ

ส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 54) รองลง

มาคือ จิตวิญญาณและอัตลักษณ์ทางเพศ  

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.64 

และ 0.61 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการให้

ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42 

และ 37) ส่วนการดูแลตนเอง มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 0.54 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนการให้ความส�าคัญอยู่ใน

ระดับต�่า (ร้อยละ 30)

องค์ประกอบตัวตนการจัดการปัญหา 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 

0.61 - 0.81 โดยการให้คณุค่าตนเองมค่ีาน�า้หนัก

องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.81  

มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหา

อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 65) รองลงมาคือ 

งานอดิเรก

 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ 0.79 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนการ

จดัการปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62) 

ส่วนความเชื่อบนพื้นฐานของความจริงและการ

จัดการความเครียดมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากันเท่ากับ 0.61 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนการจัดการปัญหาอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 38) องค์ประกอบตวัตน

ทางสงัคมมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0.77 - 0.79 โดยความรักมีค่าน�้าหนัก

8
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องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนทางสังคมอยู่ในระดับปาน

กลาง (ร้อยละ 62) ส่วนมติรภาพมค่ีาน�า้หนกัองค์

ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 0.77 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนทางสังคมอยู่ในระดับปาน

กลาง (ร ้อยละ 60) องค์ประกอบตัวตนที่

สร้างสรรค์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

อยู่ระหว่าง 0.70 - 0.82 โดยการคิดมีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.82 มีความแปรผัน

ร่วมกบัตวัตนทีส่ร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู (ร้อยละ 

68) รองลงมาคือ งาน การควบคุม และอารมณ์ 

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.80 

0.78 0.71 มีความแปรผันร ่วมกับตัวตนที่

สร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63 60 

51) และอารมณ์ขันเชิงบวกมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 0.70 มีความ

แปรผันร่วมกับตัวตนที่สร้างสรรค์อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ร้อยละ 49) องค์ประกอบตัวตนทาง

กายภาพมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0.74 - 0.77 โดยโภชนาการมค่ีาน�า้หนกั

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.77 มีความแปรผัน

ร่วมกับตัวตนทางกายภาพอยู่ในระดับสูงปาน

กลาง (ร้อยละ 59) และการออกก�าลังกาย มี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 

0.74 มีความแปรผันร่วมกับตัวตนทางกายภาพ

อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 54) 

ในด้านการศึกษาองค์รวมแห่งตนของ

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์

รวมแห่งตนอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) 

เท่ากบั 3.67 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.54 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน

ตวัตนการให้ความส�าคญั มค่ีาเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 

3.86 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.52 

รองลงมาคอื ด้านตวัตนทางสงัคม มค่ีาเฉลีย่ (

) เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.66 ด้านตัวตนที่สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย (

) เท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.63 ด้านตัวตนการจัดการปัญหา มีค่า

เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 0.59 และด้านตวัตนทางกายภาพ 

มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.78 ตามล�าดับ 

อภิปรายผล

 การวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์รวม

แห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลองค์รวมแห่งตน โดยทดสอบความ

กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง (Second 

Order) พบว่า โมเดลการวดัองค์รวมแห่งตนไม่มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึง

ด�าเนินการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของ

องค์ประกอบ จนโมเดลการวดัองค์รวมแห่งตนมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของโมเดล

การวัดองค์รวมแห่งตนได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสองขององค์รวมแห่งตน ค่าไค-ส

แควร์ ( ) มีค่าเท่ากับ 92.96 ค่า df มีค่า
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เท่ากบั 78 ค่านยัส�าคญัทางสถติ ิ(p) มค่ีาเท่ากบั 

.11 จะเหน็ได้ว่าค่าไค-สแควร์ ( ) ไม่มนียั

ส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมาย 

ได้ว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับ

โมเดลการวัด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากค่าดัชนี 

วดัระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99  

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) มีค ่าเท่ากับ 0.98 และค่าดัชนีวัด 

ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 

1.00 ยิ่งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) และค่าดชันวีดัความสอดคล้องเปรยีบเทยีบ 

(CFI) มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับ

พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556: 15-16) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าต�่ามาก ยิ่งมี

ค ่าใกล ้ศูนย ์มากเท ่าไร แสดงว ่าโมเดลมี 

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึง 

การพิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 

มีค่าเท่ากับ 0.01 และค่าดัชนีรากมาตรฐาน 

ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) 

มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าที่ต�่ามากใกล้ศูนย์  

แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชงิประจกัษ์ ดงัทีพ่ลูพงศ์ สขุสว่าง (2556: 15-16) 

ได้กล่าวว่า ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 

และค่าดชันรีากมาตรฐานของค่าเฉลีย่ก�าลงัสอง

ของส่วนที่เหลือ (SRMR) ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 

แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าโมเดลองค์รวม 

แห่งตนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยโมเดลองค์รวมแห่งตน มี 5 องค์ประกอบ 

ประกอบด้วยตัวตนการให้ความส�าคัญ ตัวตน

การจัดการปัญหา ตัวตนทางสังคม ตัวตน 

ที่สร้างสรรค์ ตัวตนทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของไมเยอร์และสวีเน (Myers and 

Sweeney. 2008: 47-59)

2. ค่าเฉล่ียจากคะแนนของแบบวัด 

องค์รวมแห่งตนของวัยรุ ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

( ) เท่ากับ 3.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.54 ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน

พบว่ามีค ่าเฉลี่ย ( ) อยู ่ในระดับมาก คือ 

มค่ีาเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.86 – 3.55 และส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.78 

แสดงว่าวยัรุน่ในโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

มอีงค์รวมแห่งตนในทกุด้าน โดยด้านทีส่งูสดุคอื

ด้านตัวตนการให้ความส�าคัญ และด้านที่ต�่าสุด

คอืด้านตวัตนทางกายภาพ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก

วัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับ

การพัฒนาในด้านการให้ความส�าคัญต่อตนเอง 

โดยการตระหนักรู ้ความเป ็นอยู ่ของชีวิต  

การเสริมสร้างความปลอดภัยในตนเอง และ 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ

บุญโรม สุวรรณพาหุ (2556) ได้ศึกษาสุขภาวะ

ของวยัรุน่ : กรอบมโนทศัน์และเครือ่งมอืประเมนิ

ทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน

เอกสารและงานวิจัยเร่ืองกรอบมโนทัศน์และ

เครือ่งมอืประเมนิสขุภาวะในวยัรุน่ ผลการศกึษา

พบเอกสารที่ตรงตามเกณฑ์ 32 เรื่อง มีประเด็น

ส�าคัญ คือ สุขภาวะเป็นสภาวะท่ีบุคคลรับรู ้
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ตนเองอย่างเป็นองค์รวมว่าตนมสีขุภาพร่างกาย

ที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีการด�ารงชีวิตอย่าง

เป็นสุข สุขภาวะประกอบด้วยหลายมติเิชือ่มโยง

กันอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และ 

จิตวิญญาณ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสุข

ภาวะพบว่ามี 3 แนวคิดหลักคือ โมเดล สุขภาวะ 

กงล้อของสุขภาวะ และสุขภาวะแบบองค์รวม

แนวพุทธ และสอดคล้องกับเจฟฟรี่ ไดลานี่ และ

ทามารา (Jeffry L. Moe, Dilani M. Perera-Diltz;  

& Tamara Rodriguez. 2012.) ได้ศึกษา 

เกีย่วกบัสขุภาพแบบองค์รวมซึง่เป็นวธิกีารปฏบิตัิ

ท่ีดีที่สุดส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิต โดยมองว่าในศตวรรษที่ 21 นี้

เป็นส่ิงที่ชาญฉลาดที่สุดของผู ้ให้ค�าปรึกษา 

ทีจ่ะบรูณาการความคดิในการวางแผนการดแูล

สุขภาพให้กับผู้รับการปรึกษาโดยการพัฒนา

แบบองค์รวม วิธีการให้ค�าปรึกษาในลักษณะ

ของ Indivisible Self เป็นหลักการของสุขภาพ

แบบองค์รวมใช้ได้กับความหลากหลายทาง 

เชื้อชาติและเพศต่างๆ เพื่อให้ผู้รับการปรึกษา 

มีสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีและสามารถมีอายุ

ยืนยาว มีร ่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

ที่สัมพันธ์กัน

ข้อเสนอแนะ

 1.  องค์รวมแห่งตนของวยัรุน่ในโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีองค ์ประกอบใน

ลักษณะของตัวตน (self) 5 องค์ประกอบ  

อย่างชัดเจน โดยการส่งเสริมและพัฒนาควร 

เริ่มต้นจากองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักมากที่สุด

ไปหาน้อยท่ีสุด เน่ืองจากองค์ประกอบท่ีม ี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดสามารถ 

ส่งเสรมิและพฒันาวยัรุน่ให้เข้าถงึการมอีงค์รวม

แห่งตนได้ง่ายกว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และพฒันาวยัรุ่นจงึควรให้ความส�าคญักบัตวัตน

การจัดการปัญหา เพื่อให้วัยรุ่นมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเองให้มีศักยภาพ ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพในสังคมต่อไป

2. การวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้องค์ความรู้

ใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์รวมแห่งตน

ของวยัรุน่และองค์รวมแห่งตนของวยัรุน่ในบรบิท

สังคมไทย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา

ประเด็นเกี่ยวกับองค์รวมแห่งตน หรือสนใจ 

น�าไปศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น 

  3. ผลการศกึษาท�าให้ได้ข้อมลูจากแบบ

วัดองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

กับวัยรุ่นในสังกัดสถานศึกษาอื่นๆ ได้

4. ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์

ต่อผู้ท�าหน้าที่พัฒนาวัยรุ่น โดยเฉพาะการน�าไป

ใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาด้วยการ 

ให้ค�าปรึกษากลุ่มที่มีการประยุกต์จากทฤษฎี

และเทคนิคการให้ค�าปรึกษา ตลอดจนหลักการ

ทางด้านจติวทิยาเพือ่เสรมิสร้างองค์รวมแห่งตน

ของวยัรุน่ให้สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างสมบรูณ์



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
113

บรรณานุกรม

คัมภีร์ ธิราวิทย์. (2555). การศึกษาปัจจัย

พหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่	 2	

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ.

ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์. (2549). วัยรุ่นกับ

ป ัญหาสังคม:	 เอกสารการสอน 

ชดุวชิาพฒันาการวยัรุน่และการอบรม. 

พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช.

บุญโรม สุวรรณพาหุ. (2556). สุขภาวะของวัย

รุ ่น : กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือ

ประ เมินทางจิตวิทยา .  วารสาร

พฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 (ฉบับที่ 2) : 

หน้า 127 – 137

พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2556). โมเดลสมการ

โครงสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

วัฒนาพาณิช.

ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2554). การศึกษาและ

พฒันาความผาสุกทางจติใจของนสิิต

นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั.	วทิยานพินธ์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

การให้ค�าปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ.

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2559). 

โครงสร้างโรงเรียนและสถิตินักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา. ค ้นเมื่อ 15 

มิถุนายน 2559, จาก http://www.

bmaeucation.go.th

Jeffry L. Moe, Dilani M. Perera-Diltz, and 

Tamara Rodriguez. (2012). Counseling for 

Wholeness	 :	 Integrating	 Holistic	

Wellness	Into	Case	Conceptualization	

and Treatment Planning. Ideas and 

Research You Can Use : VISTAS 

2012, volume 1

Myers, J. E., Sweeney, T.J. (2008). 

Counseling	 for	Wellness:	 Theory,	

reaearch, and practice. Alexandria. 

V A :  A m e r i c a n  C o u n s e l i n g 

Association.

Schumacker, R. E.; & Lomax, R. G. (1996). 

A	 Beginner’s	 Guide	 to	 Structural	

Equation	 Modeling. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum.


