
Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความ
โดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 

 
THE DEVELOPMENT OF INTEGRATIVE GROUP COUNSELING MODEL BASE 

ON PATH ANALYSIS TO ADOLESCENT STUDENTS’S LONELINESS 
 

แสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ1 เพ็ญนภา  กุลนภาดล2 และประชา  อินัง3 

Sangdao  Wattanaskulkiat1,  Pennapha Koolnaphadol2, and Pracha I-Nang3 

 
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี

2 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววโิรฒ ประสานมิตร  
3 หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Psychology Gorakhapur University, India 

1Doctor of Philosophy Program in Counseling Psychology, Burapha University, Chonburi 
2Doctor of Philosophy Program in Counseling Psychology, Srinakharinwirot University Prasarnmit 

3Doctor of Philosophy in Psychology, Gorakhapur University, India 
Email: sangdao.dao@gmail.com 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น 2) พัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น การ
วิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น ประชากร  ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง จ านวน 186,736 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง จ านวน 612 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่มีต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
ประชากร ได้มาจากการน าค่าเฉลี่ยคะแนนความโดดเดี่ยวในระยะที่ 1 น ามาจัดเรียงคะแนน จากมาก
ไปหาน้อย คัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่นที่มีค่าเฉลี่ยความโดดเดี่ยวมาก จ านวน 10 คน และมีความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมรับการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และระยะที่ 3 
ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
ประชากร  ได้จากขั้นตอน ดังนี้ 1) นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวน 612 คน ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก 2) น า
ข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นมาจัดเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย  และคัดเลือกนักศึกษา
วัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ จ านวน 20 คน สุ่มเข้ากลุ่ม 
เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากนักศึกษาวัยรุ่นที่มี
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คะแนนความโดดเดี่ยวมาก จ านวน 20 คน และสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น มีค่าความเที่ยง
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และ 2) รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson ระหว่างตัวแปร การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ้ า  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. โมเดลเส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 0.576, df = 1.00, 2 /df = 0.576, P-value = 0.448, 
GFI=1.00, RMSEA =0.000, RMR =0.004)  

2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น พัฒนาจาก
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเป็น
การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลัก และเทคนิคตาม
แนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
เทคนิคตามแนวคิดกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และเทคนิคตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม  เทคนิค
ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์  
เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีประสบการณ์นิยม 
เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส  

3. นักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการมีคะแนนความโดดเดี่ยว
ระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลลดลงต่ ากว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ค าส าคัญ 
 การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  ปัจจัยเชิงสาเหตุ  ความโดดเดี่ยว  วัยรุ่น 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to study the factors that affected adolescent 

students’ loneliness. 2) to develop an integrative group counseling model to students 
adolescent loneliness, and 3) to evaluate the effectiveness of the integrative group 
counseling model to adolescent students loneliness. This research consisted of 3 phase: 
Phase 1 study the factors that affect adolescent students’ loneliness. Population are 
adolescent students, age 18-25 years old studying in 14 Rajabhat Universities in the Central 
region composed of 186,736 adolescent students.  The sample were 612 adolescent 
students selected by multi-stage random sampling from population. Phase 2 Develop an 
integrative group counseling model.  The sample of this study was 10 adolescent students 
derived from high score of loneliness adolescent students. Phase 3 Study the results of the 
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implementation of the integrative group counseling model.  The population of this study 
were the 4 Rajabhat University in Central Thailand of Rajaphat University.  The sample was 
20 adolescent students from Valaya Alongkorn Rajabhat University high scores of loneliness 
adolescent students and the volunteered adolescent students. They were randomly 
assigned into two groups, classified as an experiment group and control group. Each group 
consisted of 10 adolescent students. The experiment group participated in integrative group 
counseling model while the control group did not receive any counseling. The research 
instruments were 1) a loneliness scale with reliability coefficient (alpha) of 0.93 its construct 
validity and 2) the integrative group counseling model to loneliness with the IOC range from 
0.67-1.00. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and path analysis 
and repeated measurement ANOVA. 

The research results were as follows: 
1. The path model loneliness is in accordance with empirical data (2  = 0.576, 

df = 1.00, 2 /df = 0.576, p = 0.448, GFI = 1.00, RMSEA = 0.000, RMR = 0.004)  
2. The integrative group counseling model to students adolescent loneliness was 

developed from the concepts and techniques of group counseling, Rational emotive 
behavior group counseling is core theory, Gestalt group counseling, Reality group counseling, 
Behavior group counseling, Existential group counseling, Person-centered theory, Adlerian 
counseling and psychotherapy, Cognitive therapy, Experiential family theory and Solution-
focused brief therapy.  

3. The loneliness of the experimental group after participating in the 
integrative group counseling model and after the follow-up were significantly lower 
than that of the control group at .05 level.  
 
Keywords 
 Integrative group counseling model, Path analysis, Loneliness, Adolescent 
students 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ความโดดเดี่ยวเป็นความรู้สึกทางลบของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทาง
สัมพันธภาพในสังคม (Kassa, 1998) ความโดดเดี่ยวเป็นภาวะอารมณ์ท่ีเป็นผลมาจากความปรารถนา
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างบุคคล แต่ความปรารถนานี้ไม่บรรลุผล (Baron & Byrne, 
1997) ท าให้เกิดการรับรู้ที่ไม่เป็นสุข (Baron & Byrne, 2004) เกิดความรู้สึกว่างเปล่า มีการพลัด
พราก เมื่อขาดการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม (Hoffman, 1991) ความโดดเดี่ยวเป็นปัญหาทาง
สังคม ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Adersson & Stevens, 1993; Windriver, 
1993; Donaldson & Watson, 1996) ความโดดเดี่ยว ท าให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและ
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จิตใจสอดคล้องกับการศึกษา Newbern & Krowchuck (1994) ได้ศึกษาเกี่ยวความโดดเดี่ยว พบว่า 
ผลกระทบความโดดเดี่ยว ส่งผลร่างกาย เกิดความเบื่อหน่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดท้อง 
มึนงง ปวดเวียนศีรษะ น้ าหนักลด การนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป  และมีสุขภาพที่ไม่ดี ตลอดจนส่งผล
ของภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล (Prince et al, 1997; Wilkinson & Pierce, 1997; Otto, 
2002) ความโดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์กับความบกพร่องทางการรับรู้ เมื่อเกิดความโดดเดี่ยวขึ้นแล้ว 
เมื่อไม่ได้รับการช่วยเหลือ จะเป็นภาวะเสี่ยงที่ท าให้เกิดการฆ่าตัวตายได้ (Gomez & Gomez, 1993)  

กรมสุขภาพจิตได้ระบุถึง "วัยรุ่น" เสี่ยงโรคซึมเศร้า 3 ล้านกว่าคน คาดป่วยแล้วกว่า 1 ล้าน
คน ห่วงเข้าถึงการรักษาน้อย เหตุเป็นเพราะอาการป่วยดูยาก โดยจากรายงานของกรมสุขภาพจิต 
ประเทศไทยมีผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นไทย มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงร้อยละ 44 หรือมีประมาณ 
3 ล้านกว่าคนจากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8 ล้านคน และมีอัตราป่วยเป็นโรคนี้ร้อยละ 18 คาดว่า
ขณะนี้ทั่วประเทศมีวัยรุ่นป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแล้วกว่า 1 ล้านคน แต่ยังเข้าถึงบริการน้อย เนื่องจาก
ลักษณะอาการทางอารมณ์และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ป่วยซึมเศร้าจะไม่เหมือนอาการของผู้ใหญ่ คือ 
อาจมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ท าร้ายตัวเองหรือคนอ่ืน มีอารมณ์ก้าวร้าวหรือแปรปรวนง่าย หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ใช้ยาเสพติด หรืออาจแยกตัว ไม่กล้าเข้าสังคม ท าให้ผู้ปกครอง ครู เข้าใจผิดคิด
ว่าเป็นปัญหานิสัยเกเร จึงท าให้วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าจ านวนมากไม่ได้รับการช่วยเหลือและน าไปสู่
ปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีความรุนแรงขึ้นตามมา เช่น ฆ่าตัวตาย ท าร้ายคนอ่ืน ติดยา เรียนไม่จบ 
(Triruangworawat, 2017)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น มีสาเหตุมาจากปัจจัยจากภายในบุคคล และจาก
ปัจจัยภายนอกบุคคล หรือด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
โดดเดี่ยวของวัยรุ่น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ 1. ปัจจัยภายในบุคคล (Intra-personal factors) ประกอบไปด้วย 1.1 
บุคลิกภาพเปิดเผย (Extraversion) 1.2 บุคลิกภาพหวั่นไหว (Neuroticism) 2. ปัจจัยภายนอกบุคคล 
(Inter-personal factors) ประกอบไปด้วย 2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว (Family relationships) 
2.2 สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน (Peer relationships) 2.3 การสนับสนุนทางสังคม (Social support) 
ปัจจัยส่งผ่าน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การปรึกษา
กลุ่มเชิงบูรณาการ (Integrative group counseling) โดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคต่อความโดด
เดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเป็นการปรึกษา
กลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลัก  และเทคนิคตามแนวทฤษฎี
การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เทคนิคตาม
แนวคิดกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เทคนิคตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับ
การปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์ เทคนิคทฤษฎีการปรึกษา
กลุ่มแบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีประสบการณ์นิยม และเทคนิคการปรึกษา
ครอบครัวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัสต่อความความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไร  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

218 

2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเพ่ือลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่นได้หรือไม่ อย่างไร  

3. นักศึกษาวัยรุ่นที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการจะมี
ความโดดเดี่ยวลดลง และความโดดเดี่ยวมีความคงทนหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น  

 
3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษา 

วัยรุ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้แบ่งการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคกลาง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง จ านวน 186,736 คน (Office of 
the Higher Education Commission, 2017) 

2. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง และค านวณ
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากหลักการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
640 คน ซึ่งเพียงพอต่อการวิจัยในครั้งนี้ วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้  

2.1 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย ได้ 14 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
เพ่ือน ามาสุ่มเป็นตัวอย่าง  

2.2 ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่าย จาก 14 กลุ่มมหาวิทยาลัย ได้มา 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.3 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัยที่สุ่มและค านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก
หลักการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 640 คน ได้แบบวัดที่
สมบูรณ์จ านวน 612 คน 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยว ได้แก่ 
 1. ปัจจัยภายในบุคคล  
  1.1 บุคลิกภาพแบบเปิดเผย  
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  1.2 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  
 2. ปัจจัยภายนอกบุคคล  
  2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว  
  2.2 สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน  
  2.3 การสนับสนุนทางสังคม  
 ตัวแปรส่งผ่าน คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  

ตัวแปรตาม คือ ความโดดเดี่ยว  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
1. น าแบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้วัดความโดดเดี่ยวของ

นักศึกษาวัยรุ่นใน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคกลาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างแล้วสร้างแบบวัดฉบับสมบูรณ์  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่มีต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น โดยมีวิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับขั้น ดังนี้ 

การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
ทฤษฎี กรอบแนวคิด เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษา โดยผู้วิจัยมีล าดับขั้นการพัฒนารูปแบบ ต่อไปนี้  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความโดดเดี่ยว และศึกษาแนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยาการปรึกษา รูปแบบกระบวนการปรึกษากลุ่ม การบูรณาการปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการพัฒนา  

2. ผู้วิจัยด าเนินการพิจารณาทฤษฎีและเทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษาที่มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับการพัฒนา ตามหลักพ้ืนฐาน แนวคิดของแต่ละทฤษฎีและเทคนิค มาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น และ
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มสร้างรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.67-1.00 น ารูปแบบการปรึกษากลุ่ม
เชิงบูรณาการเพ่ือลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นไปทดลองใช้กับนักศึกษาวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ซึ่งพอเพียงต่อการเข้าร่วมการปรึกษา
กลุ่ม ตามหลักการเลือกกลุ่มควรมีสมาชิกในการปรึกษากลุ่มไม่ควรเล็กและขนาดใหญ่เกินไปจึงจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (Trotzer, 1989) 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยว
ของนักศึกษาวัยรุ่น ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร ได้จากข้ันตอน ดังนี้ 
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1.1 นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวน 612 คน ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.50-3.49 (Wright & Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) 

1.2 ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่ายมา 1 มหาวิทยาลัย จาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

1.3 น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นมาจัดเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย และ
คัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (Wright & Masters, 
1982; Wright & Stone, 1979) เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ จ านวน 20 คน สุ่มเข้ากลุ่ม 
(Random assignment) เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (Wright & 
Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวน 20 คน และสุ่ม
อย่างง่าย โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน  เพ่ือเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิง
บูรณาการ เกณฑ์คุณสมบัติมีดังนี้ อายุระหว่าง 18-25 ปี และมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการ
ปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยว

ของนักศึกษาวัยรุ่น ดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น คือ การได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  
2. ตัวแปรตาม คือ ความโดดเดี่ยว  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ 
วิธีการด าเนินการทดลอง 
1. ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มอย่างง่ายมา 1 มหาวิทยาลัย ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 
(Wright & Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) เข้ากลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้  

1.1 น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวในขั้นตอนการศึกษาความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น จัดล าดับคะแนน และคัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่น ที่มีค่าคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.50-3.49 (Wright & Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) เข้ารับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  

1.2 น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น มาจัดเรียงคะแนนและคัดเลือก
นักศึกษาวัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (Wright & Masters, 1982; 
Wright & Stone, 1979) เข้าร่วมกลุ่ม น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น มาจัดเรียงคะแนนจาก
มากไปหาน้อย และคัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การ จ านวน 20 คน สุ่มเข้ากลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน  
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2. ด าเนินการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยว
ของนักศึกษาวัยรุ่น  ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัยและการรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่าง 20 สิงหาคม 2561 ถึง 24 กันยายน 2561 
 
ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 

1.1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ 
โดดเดี่ยวกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลที่สร้างขึ้น ด้วยการวิเคราะห์
เส้นทางของปัจจัยเชิงสาเหตุ ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 จากภาพที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยเชิงสาเหตุ (Path analysis) ผู้วิจัยได้ท า
การปรับรูปแบบโดยพิจารณา จากดัชนีปรับรูปแบบท าให้รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ได้แก่ แสดงผลการตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโดดเดี่ยวกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค -สแควร์ที่
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (2  = 0.576, df = 1.00, 2 /df = 0.576, p = 
0.448) ค่าดัชนี GFI = 1.00, RMSEA = 0.000 มีค่าต่ ากว่า 0.05 และค่าดัชนี RMR =0.004 มีค่าต่ า
กว่า 0.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ถือว่า
รูปแบบนั้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่าโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความโดดเดี่ยวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อความ
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โดดเดี่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อความโดดเดี่ยวมีจ านวน 5 
ปัจจัย  และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความโดดเดี่ยวมีจ านวน 1 ปัจจัย   
 ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น 
 ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ในลักษณะการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี
และเทคนิคทางการปรึกษา พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม โดย
ขั้นตอนการปรึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุป จ านวน 12 ครั้ง 
ครั้งละ 90 นาที ซึ่งมีผลการพัฒนาดังละเอียดต่อไปนี้  

1. ขั้นน า เป็นขั้นตอนของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษากับสมาชิก
กลุ่มและระหว่างสมาชิกด้วยกัน ผู้วิจัยด าเนินการตามแนวทางทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบผู้รับบริการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นหลัก โดยใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การพูดคุยที่อบอุ่น จริงใจ มีการใช้
อารมณ์ขันขันเหมาะสมกับช่วงวัย ผ่อนคลายบรรยากาศ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เพ่ือให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความผ่อนคลาย สามารถระบายความคิด ความรู้สึก ความเชื่อของตนเองได้อย่างอิสระ พร้อม
ที่จะพูดถึงความคิด ความรู้สึกอย่างเต็มใจ ให้การยอมรับในความเป็นบุคคล  ความร่วมรู้สึกแท้จริง ให้
ความเข้าใจ สนใจสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกกลุ่ม ได้ยอมรับและมองตนอย่างเด่นชัดตามความ
เป็นจริง น าไปสู่การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ บทบาท ข้อตกลงในการ
เข้ากลุ่ม วันเวลา สถานที่ในการปรึกษา การรักษาความลับ การใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การใช้
ทักษะการตั้งค าถาม การทวนความ การสร้างความกระจ่าง การให้ข้อเสนอแนะ การสรุปความ เพ่ือ
น าไปสู่การตระหนักในความส าคัญและเกิดความร่วมมือในการลดความโดดเดี่ยวร่วมกัน  

2. ขั้นด าเนินการ เป็นขั้นตอนของการลดความโดดเดี่ยว โดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
ซึ่งผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาที่มีความสอดคล้องกับคุณปัจจัยที่มีต่อความโดดเดี่ยว โดย
ทฤษฎีกลุ่มที่น ามาใช้นั้นประกอบไปด้วย ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเป็นการปรึกษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลัก และเทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษา
กลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เทคนิคตามแนวคิด
กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และเทคนิคตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์ เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีประสบการณ์นิยม เทคนิคการปรึกษาครอบครัว
ทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส  

3. ขั้นสรุป ก่อนการยุติการปรึกษาแต่ละครั้ง ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ได้พัฒนากระบวนการปรึกษากลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ อภิปรายคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อตนเอง และระหว่าง
สมาชิกกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มบอกว่าตนเองได้รับอะไร และได้ให้อะไรแก่สมาชิกกลุ่มบ้าง เปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยมีการสรุปเพ่ิมเติม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิด 
ซักถาม ประเด็นปัญหาที่สงสัย หรือไม่ชัดเจน จากนั้นผู้วัยท าการนัดหมาย วันเวลา ในการปรึกษากลุ่ม
ครั้งถัดไป และให้สมาชิกกลุ่มท าการประเมินผลการปรึกษาแต่ละครั้งหลังยุติการปรึกษา   

ระยะที่ 3 ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์การวิจัยกึ่งการทดลอง ด้วยแบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ที่มีการวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล  

1.1 เปรียบเทียบความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และหลังการติดตามผล ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติอย่างน้อย 1 คู ่(F = 51.529, df = 1.136, Sig. = .000) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated Measure ANOVA) (n = 10) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ภายในกลุ่ม      
ช่วงเวลา 4.491 1.136 3.954 51.529** .000 
ความคลาดเคลื่อน .784 10.221 .077   

หมายเหตุ  Mauchly’s = .239, 2 = 11.453, df = 2, Sig. = .003 
 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษาวัยรุ่น ระดับความโดดเดี่ยวมาก มีคะแนนเฉลี่ย
ความโดดเดี่ยว 3.21 หลังการทดลองนักศึกษาวัยรุ่น ระดับความโดดเดี่ยวน้อย มีคะแนนเฉลี่ยความโดด
เดี่ยวลดลงเป็น 2.48 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการ
ทดลองกับหลังการติดตามผล พบว่า นักศึกษาวัยรุ่น ระดับความโดดเดี่ยวน้อย มีคะแนนเฉลี่ยความโดด
เดี่ยวหลังการติดตามผล ลดลงเป็น 2.33 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่ม
ทดลองระหว่างหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า นักศึกษาวัยรุ่นมีคะแนนเฉลี่ยความโดด
เดี่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อน

การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เป็นรายคู่ โดยวิธี Bonferroni (n = 10) 
 

ระยะ 
ผลต่างคะแนนเฉลี่ยความโดดเด่ียว 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 
ก่อนการทดลอง  .738* .884* 
หลังการทดลอง   .146* 
หลังการติดตามผล   - 

*p < .05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นท าเป็นรายคู่ของกลุ่ม
ทดลอง ในระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อ
ความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโดดเดี่ยว 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุน
ทางสังคม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Richard, Jessica & Kali (2001) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่ากับตนเองกับ
มิติของบุคลิกภาพห้าแบบ (Big Five personality dimensions) โดยรวมแล้วบุคลิกภาพห้าแบบของความ
แปรปรวนในการเห็นคุณค่าในตนเองสูง คิดเป็น 34% คนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมโนธรรม หรือบุคลิกภาพการมีสติตระหนักรู้ และ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ระหว่างการเห็น
คุณค่าในตนเอง กับบุคลิกภาพห้าแบบ บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางสังคมให้กับตัวเอง และเป็นตัวส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าแบบกับการเห็น
คุณค่าในตนเองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Małgorzata, Anna & Yarrow (2014) มีการศึกษาการ
เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตัวส่งผ่านระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและการเห็นคุณค่าในร่างกาย : การวิเคราะห์
เส้นทาง ผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าทั้งชายและหญิงมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวส่งผ่านสัมพันธภาพกับ
รูปแบบ 3 ลักษณะบุคลิกภาพและความภูมิใจในร่างกาย ของแบบบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ในระดับที่
สูงขึ้น บุคลิกภาพความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพแบบเปิดเผย สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงขึ้น และความภูมิใจในร่างกาย มีสูงขึ้นเป็นตามล าดับ การเห็นคุณค่าในตนเองถูกรวมไว้ในโมเดลรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ กับความภูมิใจในร่างกาย อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นถึงตัว
แปรส่งผ่านอย่างเต็มรูปแบบ ส าหรับความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ และความภูมิใจใน
ร่างกาย โดยมีความสัมพันธ์นี้ถูกส่งผ่านโดยการเห็นคุณค่าในตนเองมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Nawarat (2013) ศึกษาการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะ
ซึมเศร้าในระหว่างตั้งครรภ์ของนักศึกษาวัยรุ่นไทย ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงลบและอิทธิพลโดยรวมเชิงลบต่อตัวแปรภาวะซึมเศร้า มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล -0.30 
และ -0.27  

2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น เป็นรูปแบบการ
ปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ในลักษณะการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคทางการปรึกษา พัฒนา
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม โดยขั้นตอนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้น
ด าเนินการ และขั้นสรุป จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที รูปแบบการปรึกษา การพัฒนาเป็นรูปแบบการ
ปรึกษาเป็นแบบกลุ่มมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน กระบวนการ
ปรึกษากลุ่มถือเป็นพื้นที่ในการแสดงออกสิ่งที่เป็นกังวลหรือรับรู้มาในแง่มุมต่าง ๆ พลังกลุ่มจะช่วยให้
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สมาชิกค้นพบหนทางในการเข้าใจตนเองและยอมรับตนเองในที่สุด (Corey, 2012) การให้การปรึกษากลุ่ม 
เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้รับการปรึกษาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ได้รู้จักตนเอง รู้จักปรับตัวและพัฒนาตนเอง กล้าแสดง
ความรู้สึกที่แท้จริง เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเจตคติและพฤติกรรมของตนเอง และสามารถน าทักษะที่ได้
จากกลุ่มไปปรับปรุงตนเอง ผู้วิจัยใช้การบูรณาการปรึกษา โดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค เพ่ือลดความ
โดดเดี่ยวของวัยรุ่น โดยรูปแบบการปรึกษาเชิงบูรณาการ เป็นแบบแผนการบูรณาการแนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีการปรึกษาที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือมีความสอดคล้องกับปัญหามาใช้ร่วมกันในการปรึกษา           
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจใน
เรื่องราวต่าง ๆ ของตนเอง รวมทั้งกระจ่างในความคิด ท าให้ผู้รับการปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้ง
พัฒนาตนเองได้ (Lapwotrh, Sill, & Fish, 2001) และบูรณาการช่วยให้การปรึกษามีประสิทธิภาพและผู้รับ
การปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ไปในทิศทางที่ผู้รับการปรึกษา          
พึงประสงค์มากที่สุด (Corey, 2009) สรุปได้ว่า กระบวนการปรึกษาที่มีขั้นตอนการปรึกษาครอบคลุมการ
สร้างสัมพันธภาพการปรึกษา กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการสรุปผล จะช่วยให้แต่ละชั่วโมงการปรึกษามี
ประสิทธิภาพสามารถลดความโดดเดี่ยวได้ 

3. ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นผู้วิจัย
น าเสนอการอภิปรายผลถึงผลของรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น ดังนี้  

3.1 นักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การมีคะแนนความโดดเดี่ยวหลังการทดลองลดลงกว่าก่อนได้รับการปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการปรึกษา    
กลุ่มเชิงบูรณาการ ผลการลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง โดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความโดดเดี่ยวหลังการทดลองลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ระยะหลังการติดตามผลลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
การที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความโดดเดี่ยวในระยะหลังการทดลองลดลงต่ ากว่าระยะก่อนการทดลอง และระยะ
ติดตามผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการทดลองผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการให้การปรึกษาที่
ครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ การสร้างสัมพันธภาพในการปรึกษา ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติการปรึกษา 
(Jacobs, Masson, & Harvill, 2006) การให้ความส าคัญการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มนั้น
มีความส าคัญมาก ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีการเข้าร่วมการปรึกษาครบทั้ง 12 ครั้ง อีกทั้งการใช้กระบวนการ
ปรึกษากลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคน นักศึกษา
วัยรุ่นได้ประโยชน์ เพราะสามารถฝึกทักษะใหม่ ๆ ได้ทั้งในขณะอยู่ในกลุ่ม และในชีวิตประจ าวันอย่าง
ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างตนเอง สมาชิกในกลุ่มและผู้นก
ลุ่มที่ร่วมกันเสนอแนะแบ่งปันประสบการณ์ เกิดสัมพันธภาพในการปรึกษากลุ่ม ที่มีทั้งการดูแล ยอมรับ 
เข้าใจ และสนับสนุน เป็นเหมือนการจ าลองสังคม ให้กับนักศึกษาวัยรุ่น ได้ฝึกฝนความสามารถในการอยู่
ร่วมกับกับผู้อ่ืนอีกด้วย (Hansen, Warner & Smith, 1980 cited in Wongtim, 2011) โดยเฉพาะการ
ปรึกษากลุ่มในวัยรุ่น ที่บางครั้งเป็นวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวต้องเผชิญชีวิตล าพัง หันหน้าพ่ึงใครไม่ได้ หรือบางครั้ง
ต้องตัดสินใจสิ่งส าคัญในชีวิต การปรึกษากลุ่มจึงเหมาะสมและให้ประโยชน์กับวัยรุ่นได้มา สอดคล้องกับ
แนวคิด Corey (2012) ที่ว่ากลุ่มจะเป็นสถานที่ที่ให้วัยรุ่นได้แสดงออกความรู้สึกสับสน ได้ส ารวจสิ่งที่สงสัย
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เกี่ยวกับตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกับเพ่ือนและมีเพ่ือนพร้อมที่จะรับฟัง กลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นเปิดเผย
ค่านิยม ความเชื่อ และเริ่มปรับเปลี่ยนค่านิยมบางอย่างที่ขัดขวางจิตใจ วัยรุ่นมีการสื่อสารกับเพ่ือนวัย
เดียวกันหรือต่างวัย ได้เรียนรู้แลบอย่างจากผู้น ากลุ่ม ได้อยู่ในบรรยากาศที่ปลอดภัย โดยมีเพ่ือนและผู้น า
กลุ่มให้การสนับสนุนให้ก าลังใจ พร้อมที่จะเข้าใจในสิ่งที่วัยรุ่น เกิดการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ

ประเมินความโดดเดี่ยวของประชาชนทั่วไปที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ ได้  แต่ เนื่องจากมีลักษณะเด่นในเรื่องการวัดความโดดเดี่ยว ของนักศึกษาวัยรุ่นเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง ก่อนน าไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบวัด วิธีการใช้ และการแปลความหมายของ
แบบวัดให้เข้าใจก่อนน าไปใช้  

1.2 รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปรึกษา
ลักษณะต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกับวัยรุ่น เนื่องจากรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทั้ง 12 ครั้ง มี
จุดเน้นในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง จึงมีความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง แต่ผู้ที่จะน าโปรแกรม
การปรึกษานี้ไปใช้ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้การปรึกษากลุ่ม ได้รับการฝึกปฏิบัติ 
ฝึกการใช้เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการให้การปรึกษากลุ่ม ก่อนที่
จะน าไปใช้และในการน าไปใช้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มแต่ละวัย ควรมีการค านึงถึงบริบทกลุ่ม
ตัวอย่าง พัฒนาการตามวัย ภาษาถ้อยค าให้เหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการปรึกษาครอบครัวกับความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น เพ่ือให้บรรลุผลใน 

การจัดการปัญหา และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญ และเกี่ยวข้องกับนักศึกษาวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นที่อารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน พิจารณาสัมพันธภาพของสมาชิกแต่ละคนภายในครอบครัว 

2.2 ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาความโดดเดี่ยว ร่วมกับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จะ
ช่วยให้วัดความโดดเดี่ยวได้ตรง และครอบคลุมมากขึ้น  

2.3 ควรมีการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการแบบออนไลน์ การวิจัยพบว่า การ 
เข้าร่วมการปรึกษาจ านวน 12 ครั้ง ท าให้วัยรุ่นอาจจะมีความเบื่อหน่าย อาจจะมีการขาดหายไป ไม่
ยินดีที่จะเข้าร่วมการปรึกษาจนครบ และเพราะเนื่องจากในยุคนี้นักศึกษาวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่กับ
เทคโนโลยี ดังนั้นการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการแบบออนไลน์ จึงเป็นการปรับให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มี
ความสะดวก และรวดเร็วต่อการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น   
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