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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบคุณลักษณะทางจิตของแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต  

ฉบับภาษาไทย โดยใช้ข้อค�าถามจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของซาเทียร์โมเดลจ�านวน  

75 ข้อ โดย Lee มีค�าตอบให้เลือก 7 ระดับ เนื้อหาประกอบด้วย Interpersonal dimension, Intrapsychic  

dimension และ Universal-spiritual dimension 

วิธีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการแปลเครื่องมือโดยใช้วิธีแปลแบบสมมาตร แปลย้อนกลับจาก

ภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษ และแปลย้อนกลับจากภาษาอังกฤษกลับมาเป็นภาษาไทย ประเมินความเข้าใจ

ในความหมายและความเหมาะสมของภาษาโดยผูป่้วยโรคตดิสรุาเพศชายและหญงิ 6 คน และผูเ้ข้ารบัการอบรม

ซาเทยีร์ 26 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ3 คน ทดลองใช้กบัผูป่้วยโรคตดิสรุาและคนทัว่ไป

ทั้งเพศชายและหญิง 6 คน ระยะที่สองเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ใช้กลุ่มตัวอย่าง 995 คน เพื่อ  

(1) ตรวจสอบคุณภาพของข้อค�าถาม (2) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการใช้กลุ่มเหมือน และ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (3) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีหาค่าความสอดคล้องภายใน

ผลการศึกษา: คุณภาพของแบบวัดด้านความตรงเชิงเนื้อหาพบว่า ความตรงเชิงเนื้อหารายข้อของแบบวัด 

มีค่าเท่ากับ 1.00 และความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 1.00 คุณภาพของแบบวัดที่ประเมิน

โดยกลุ่มผู้รับบริการ คือผู้ป่วยติดสุรา ผู้ป่วยติดสารเสพติด และผู้มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต (340 คน)  

กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข คือพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ (318 คน) และกลุ่มประชาชนทั่วไป (337 คน)  

รวมจ�านวน 995 คน พบว่า (1) ข้อค�าถามทีม่ค่ีาเฉลีย่เข้าใกล้จดุกลางของช่วง 7 คะแนน ม ี57 ข้อ มอี�านาจจ�าแนก

ดี 54 ข้อ และข้อค�าถามที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมทั้งฉบับ r ≥ 0.3 มี 22 ข้อ (2) ความตรงเชิงโครงสร้าง

โดยการใช้กลุม่เหมอืน (75 คน) พบม ี21 ข้อทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั การวเิคราะห์องค์ประกอบได้แบบวดัทีม่ ี21 ข้อ

ค�าถาม 4 องค์ประกอบคอื Spiritual dimension, Intrapsychic-Interpersonal dimension, Internal resources 

dimension, และ Interpersonal dimension โดยมีค่าร้อยละของความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ 47.19  

และ (3) สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 0.86

สรุป แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในระดับสูง จึงสามารถใช้เป็น

เครื่องมือวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต และการบ�าบัดแนวซาเทียร์ได้
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ABSTRACT

Objective: To develop and test the psychometric properties of the Life Congruence Scale Thai version. 
The 75-item, 7-point rating scale derived from the original Congruence Scale which was developed 
based on the Satir Model by Lee, consists of three components; Interpersonal dimension, Intrapsychic 
dimension and Universal-spiritual dimension. 
Materials and Methods: The study was conducted in two-phase. Phase 1 was the 3-step translation 
process, starting with a symmetrical translation approach for the original Congruence Scale, blind 
back-translation from Thai to English, and blind back-translation from English to Thai. The clarity and 
readability of the scale was determined by male and female alcohol-dependent patients (n = 6) and 
persons who participated in the Satir Model training (n = 26). Then, the scale was reviewed for content 
validity by three experts, and pre-testing was conducted by both gender of alcohol-dependent patients 
and the general population (n = 6). In Phase 2, psychometric properties of the scale were evaluated. 
Field testing was performed with 995 persons for (1) item analysis, and (2) construct validity, evaluated 
by using known group approach and factor analysis, (3) reliability coefficient alpha. 
Results: The values of the item-level content validity index and scale-level content validity index  
were 1.00 and 1.00, respectively. The psychometric properties of the scale were evaluated by 340 
alcohol-dependent patients; substance-dependent patients; and patients receiving mental health 
chinic, 318 nurses and nurse aids, and 337 members of the general population (total sample = 995); 
the findings showed the following; (1) an item mean close to the center of the range of 7 was found 
in 57 items, while 54 items showed good item discrimination power. There were 22 item that had 
item-total correlation at least 0.3; r > 0.3 (2) construct validity derived from the known group approach 
(n = 75) showed 21-items correlated to each other. Exploratory factor analysis revealed that there were 
four components with 21-item of the scale; Spiritual dimension, Intrapsychic-Interpersonal dimension, 
Internal resources dimension, and Interpersonal dimension, and the percent of variance accounted 
for 47.19, (3) reliability using cronbach alpha coefficient was 0.86 consists of 21 item which.
Conclusion: The Life Congruence Scale has high validity and high reliability. Which could be used in 
the research about life congruence and satir therapy. 
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บทน�า
 ความสอดคล้องกลมกลืน (congruence) เป็น

เป้าหมายส�าคญัของการบ�าบดัตามแนวซาเทยีร์ (Satir’s 

model) ซึง่เป็นการบ�าบดัเพือ่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก โดยแนวคิดซาเทียร์ 

เชื่อว ่าหากบุคคลได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ตนเอง

ปรารถนาซึ่งเป็นสิ่งสากลที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ได้แก่ 

ความรกั ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง การยอมรบั อสิรภาพ 

หรือความเป็นเจ้าของ บุคคลจะมีความสอดคล้อง

กลมกลนืของชวีติมากขึน้ สามารถเป็นผูเ้ลอืกทีด่ขีึน้ รบัรู้

ความมคีณุค่าในตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้1,2 

 “ความสอดคล้องกลมกลืน” ตามแนวคิดของ

ซาเทียร์โมเดล หมายถึง การมีความสอดคล้องกันใน

ความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณและความเป็นสากล 

ที่เป็นภาวะตระหนักรู ้ในตนเอง มีความเชื่อมโยงกับ 

พลังชีวิตที่เกื้อหนุนให้มนุษย์เติบโตและพัฒนา ผู้ที่มี

ความสอดคล้องกลมกลืนจึงมีลักษณะชื่นชมตนเอง  

รับรู ้คุณค่าของตนเอง มีอิสระในการเชื่อมโยงกับ 

พลังชีวิตของตัวเอง มีอิสระในการเชื่อมโยงกับผู ้อื่น 

เต็มใจที่จะไว้วางใจตนเองและผู้อื่น และเปิดรับการมี 

ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัผูอ้ืน่2 “ความสอดคล้องกลมกลนื”  

ตามการนิยามของลี1 ผู้พัฒนาแบบวัดความสอดคล้อง

กลมกลนืตามแนวคดิของซาเทยีร์โมเดล  ให้ความหมายว่า  

เป็นภาวะของความตระหนกัรู ้(awareness) การเปิดรบั  

(openness) การเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นอยู่ภายในตัวเอง  

(intrapsychic) และผู ้อื่น (interpersonal) และ 

ความเป ็นสากลรวมทั้งพลังที่อยู ่ เหนือธรรมชาติ  

(universal and transcendent) 

 ประเทศไทยเริ่มน�าแนวคิดซาเทียร์มาใช้ในการ

บ�าบัดทางจิตสังคมผู้มีปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆ เช่น 

ซมึเศร้า พยายามฆ่าตวัตาย ตดิสรุา ตดิสารแอมเฟตามนี  

รวมทั้งผู ้ป่วยจิตเภท และผู ้ติดเชื้อเอชไอวี ในช่วง 

10 ปีที่ผ ่านมาจึงมีการรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ 

ซาเทียร์โมเดลมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมใน

ประเทศไทยพบว่า การวัดผลลัพธ์ของการบ�าบัดตาม

แนวซาเทียร์ในผู้ป่วยติดสุรา ส่วนใหญ่จะใช้แบบวัด

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแบบวัดการท�าหน้าที่

ครอบครวั เนือ่งจากยงัไม่มเีครือ่งมอืวดัความสอดคล้อง

กลมกลนืของชวีติ การมแีบบวดัหรอืเครือ่งมอืวดัทีส่ร้าง

จากกรอบแนวคดิทีส่อดคล้องกบัรปูแบบของการบ�าบดั 

และตวัแปรตามทีต้่องการวดั จะสามารถวดัคณุลกัษณะ

ที่ต้องการวัดได้อย่างแท้จริงและถูกต้อง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ3 

 ในกระบวนการพัฒนาแบบวัดความสอดคล้อง

กลมกลนืตามแนวคดิของซาเทยีร์โมเดลต้นฉบบัโดยลมีี

การตรวจสอบความตรงของแนวคดิทีใ่ช้สร้างข้อค�าถาม

ทั้ง 75 ข้อ (concurrent validity) โดยผู้เข้าร่วมอบรม  

ซาเทียร์จ�านวน 32 คน ด้วยวิธีหาค่าความสัมพันธ์กับ

แบบวัด Satisfaction with Life Scale (SWLS) และ 

แบบวัด Outcome Questionnaire (OQ) ได้ข้อค�าถาม

ที่มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (r ≥ 0.3) จ�านวน 

38 ข้อ และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง (construct  

validity) โดยการวิเคราะห์ปัจจัย หมุนแกนแบบ  

quartimax rotation โดยเก็บข้อมูลจากผู ้ เข ้ารับ 

การอบรมซาเทียร์ 86 คน ได้แบบวัดความสอดคล้อง

กลมกลืนที่มี 4 องค์ประกอบ คือ intrapsychic and 

interpersonal dimension, spiritual dimension,  

creative dimension, และ communal dimension1 

 แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืน จึงต้องการ

การทดสอบคุณภาพในด้าน การวิเคราะห์หาความเป็น

มิติเดียวกันของข้อค�าถาม (item analysis) การทดสอบ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) การตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ที่มากกว่า  

1 วิธีการ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) รวมทั้ง

เพื่อให้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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จึงควรใช้กลุ ่มตัวอย่างจ�านวนประมาณ 1,000 คน  

หรืออย่างน้อย 10 คนต่อ 1 ข้อค�าถาม4 รวมทั้งต้องการ

การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยติดสุราหรือ

ติดสารเสพติด กลุ่มผู้ให้บริการทางสุขภาพ และกลุ่ม

ประชาชนทั่วไป เพื่อให้แบบวัดดังกล่าวสามารถใช้ได้

อย่างกว้างขวาง และผู้ตอบสามารถตอบข้อค�าถามได้

ตรงตามความเป็นจริง 

  ดังนั้น แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต 

ฉบับภาษาไทยจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อใช้

เป็นเครือ่งมอืประเมนิผลลพัธ์ของการบ�าบดัแนวซาเทยีร์  

โดยเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งด้านความตรงเชิง

โครงสร้างและด้านความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อวิเคราะห์หาโครงสร้างของแบบวัดความ

สอดคล้องกลมกลืนของชีวิตในบริบทของสังคมไทย

 2. เพือ่ทดสอบความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่

ของแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต 

วิธีการศึกษา
 หลังจากผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากลี (Lee) ให้

แปลแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนจ�านวน 75 ข้อ 

(congruence scale) เป็นภาษาไทยแล้ว ได้ด�าเนนิการ 

พัฒนาแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต 

ฉบับภาษาไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้5-7

 ขั้นตอนการแปลแบบวัด (ดูแผนภูมิที่ 1)

 1. แปลข้อค�าถามในแบบวัดความสอดคล้อง

กลมกลืนฉบับภาษาอังกฤษของลีให้เป็นภาษาไทย 

(forward translation) โดยใช้การแปลแบบสมมาตร 

(symmetric translation approach) คือยึดความ 

เท่าเทียมกันระหว่างภาษาอังกฤษของแบบวัดต้นฉบับ

และแบบวัดชุดภาษาไทยในด้านความหมาย เนื้อหา 

และแนวคิด รวมทั้งค�านึงถึงความสอดคล้องกับบริบท

ของคนไทย ด�าเนินการโดยทีมวิจัย 1 คน ร่วมกับ 

จติแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบ�าบดัแนวซาเทยีร์จ�านวน 

1 คน หลงัจากนัน้ตรวจสอบความถกูต้องของความหมาย 

ความเหมาะสมของภาษาในแบบวัดความสอดคล้อง

กลมกลืนของชีวิตฉบับภาษาไทยโดยทีมวิจัยที่เหลือ  

1 คน

 2. แปลย้อนกลบั (blind backward translation) 

จากภาษาไทยมาเป็นภาษาองักฤษโดยอาจารย์ทางด้าน

จติวทิยาผูเ้ชีย่วชาญการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และไม่เคยเห็นแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืน 

ชุดต้นฉบับมาก่อน 

 3. ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม

ของแบบวดัชดุทีแ่ปลย้อนกลบักบัชดุต้นฉบบัก่อนส่งให้

อาจารย์คนไทยที่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อท�าการ

แปลย้อนกลับจากแบบวัดที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

ให้เป็นภาษาไทย 

 หลังจากนั้น ทีมวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของ

ความหมาย ความเหมาะสมด้านภาษา และความเข้าใจ 

ง่ายของข้อค�าถามแต่ละข้อ ก่อนน�าไปทดลองใช้  

(pre-testing ครัง้ที ่1) กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูป่้วยตดิสรุา 

เพศชาย 3 คน และหญิง 3 คน และผู้ที่เข้ารับการอบรม

หลกัสตูรซาเทยีร์จ�านวน 26 คน เพือ่ประเมนิความเข้าใจ 

ในความหมาย และความเหมาะสมของภาษา และ 

มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยและทีมวิจัย

เพื่อยืนยันว่าผู้ตอบเข้าใจความหมายแต่ละข้อตรงตาม

สิ่งที่ต้องการวัด

 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ผูว้จิยัท�าการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 4 ด้าน

คือ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ตรวจสอบคุณภาพ

ของข้อค�าถาม ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และ

ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ 

 1)  การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (content 

validity)
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  1.1) ทีมวิจัยส ่งแบบวัดความสอดคล้อง

กลมกลืนของชีวิตฉบับภาษาไทย และแบบวัดต้นฉบับ

ให้ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ชีย่วชาญการถ่ายทอดและการบ�าบดั 

ตามแนวคดิซาเทยีร์จ�านวน 3 คน ประกอบด้วยจติแพทย์  

2 คน และนักสังคมสงเคราะห์ 1 คน เพื่อตรวจสอบ 

ข้อค�าถามเปรียบเทียบกับชุดต้นฉบับ และแนวคิดที่ใช้

สร้างข้อค�าถาม พจิารณาตดัสนิความตรงของข้อค�าถาม 

โดยเลือกจากตัวเลือก 4 ระดับ คือ เกี่ยวข้องมาก 

เกีย่วข้องพอควร หรอืเกีย่วข้องแต่ต้องปรบัแก้ เกีย่วข้อง

เล็กน้อยหรือไม่สามารถประเมินได้ถ้าไม่ปรับแก้ และ 

ไม่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�าคะแนนที่ได้มาค�านวณดัชนี

ความตรงเชงิเนือ้หา (content validity index) และปรบั

แบบวัดให้เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

   1.2) ทดลองใช้แบบวดั (pre-testing ครัง้ที ่2)  

กับผู้ป่วยติดสุราเพศชายและหญิงจ�านวน 4 คน และ 

คนทั่วไปจ�านวน 2 คน 

  1.3) ปรบัปรงุแบบวดัตามข้อมลูทีไ่ด้จากการ

ทดลองใช้ เพื่อให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 2) การตรวจสอบคุณภาพของข ้อค�าถาม  

เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นมิติเดียวกันของข้อค�าถาม 

ใช้ 3 วิธีคือ

  2.1) หาค่าเฉลีย่ของข้อค�าถาม (item’s mean) 

  2.2) หาอ�านาจในการจ�าแนกของข้อค�าถาม 

(item discrimination power) โดยใช้เทคนิคร้อยละ 25 

แบ่งกลุ่มผู้มีคะแนนสูงและกลุ่มผู้มีคะแนนต�่า 

  2.3) หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนน

รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (item-total correlation 

coefficients) และพิจารณาค่า Chronbach’s alpha 

เมื่อลบข้อค�าถามนั้นออก

 3) ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง (construct 

validity) โดย 2 วิธีคือ

  3.1) การใช้กลุ ่มเหมือน (known group  

approach) คือพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดสุรา/ 

สารเสพติดในศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่  

(45 คน) และในศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน 

(30 คน) 

  3.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor 

analysis) หมุนแกนแบบวาริแม๊กซ์ (varimax rotation)

 4)  ตรวจสอบความเชื่ อมั่ นของเครื่ องมือ  

(reliability) โดยการหาค่าความสอดคล้องภายใน 

(Chronbach’s alpha coefficient)

  Step1 แปลเครื่องมือจากภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ) เป็นภาษาไทย

 Phase 1 Step2 แปลเครื่องมือจากภาษาไทย (จาก step1) เป็นภาษาอังกฤษ

 การแปลเครื่องมือ Step3 แปลเครื่องมือจากภาษาอังกฤษ (จาก step2) เป็นภาษาไทย

   - ทดลองใช้เครื่องมือ (Pre-testing 1) (n = 32)

  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Reviewing items/content validity) (n = 3)

 Phase 2  ทดลองใช้เครื่องมือ (Pre-testing 2) (n = 6)

 การทดสอบเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ (Field testing) (n = 995)

   Item analysis: item mean, item discrimination power, item-total correlation   

   Known group approach for construct validity 

   Factor analysis for construct validity 

   Internal consistency for reliability 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตฉบับภาษาไทย



คุณลักษณะทางจิตของแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตตามแนวคิด
ซาเทียร์ ฉบับภาษาไทย

สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 57 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มีนาคม 255580

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการทดสอบภาคสนาม (field 

testing) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1)  กลุม่ผูป่้วยตดิสรุา/สารเสพตดิ และผูม้ปัีญหา

สุขภาพจิต เป็นผู ้ป่วยติดสุรา/สารเสพติด ที่เข้ารับ 

การบ�าบดัรกัษาในโรงพยาบาลสวนปรงุ ศนูย์บ�าบดัรกัษา 

ยาเสพติดเชียงใหม่ และศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติด

แม่ฮ่องสอน จ�านวน 234 คน และเป็นผู้มารับบริการ

คลนิกิสขุภาพจติในโรงพยาบาลชมุชน  ในจงัหวดัเชยีงใหม่  

จ�านวน 46 คน

 2)  กลุ ่มบุคลากรสาธารณสุข เป็นพยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์บ�าบัด

รกัษายาเสพตดิเชยีงใหม่ และศนูย์บ�าบดัรกัษายาเสพตดิ 

แม่ฮ่องสอน จ�านวน 225 คน และเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้

ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง จ�านวน 98 คน 

 3)  กลุม่ประชาชนทัว่ไป ใน 25 อ�าเภอในจงัหวดั

เชียงใหม่ จ�านวนประมาณ 1,640,000 คน 

 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยการสุ่มแบบโควตา 

(quota sampling) เพือ่ให้ได้ตวัอย่างจ�านวน 1,000 คน 

โดยแบ่งสัดส่วนของตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 340, 

320 และ 340 และใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก 

(แผนภูมิที่ 2) 

กลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน

 34% = 340 คน 32% = 320 คน (เก็บจริง 323 คน) 34% = 340 คน 

 ผู้ป่วยติดสุรา/ติดสารเสพติด/ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  บุคลากรสาธารณสุข  ประชาชนทั่วไป 

 

 ประชากรผู้ป่วย  ประชากรพยาบาลวิชาชีพ  สุ่ม จาก 25 อ�าเภอในจังหวัดเชียงใหม่

 รพ.สวนปรุง  ศูนย์บ�าบัดฯชม.  ศูนย์บ�าบัดฯมส.  รพ.สวนปรุง  ศูนย์บ�าบัดชม.  ศูนย์บ�าบัดฯมส.

 34 คน 150 คน  50 คน  150 คน  45 คน  30 คน   

 สุ่มคลินิกสุขภาพจิตที่มีใน รพช.ใน จ.เชียงใหม่  ประชากรผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ. สวนปรุง  

 

  รพ.สันป่าตอง   รพ.สันทราย   98 คน   

       ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 320 ชุด (99.1%)  

 40 คน   20 คน 

        

    อ.สปต  อ.สันทราย  .สกพ อ.เชียงดาว  อ.ฝาง  อ. มือง

 รพ.เชียงดาว   รพ.สันก�าแพง ต.ทุ่งสะโตก  ต.หนองหาร  ต.บวกค้าง  ต.เชียงดาว  ต. เวียง  ต.พระสิงห์ 

 26 คน   20 คน  สุ่ม  สุ่ม  สุ่ม  สุ่ม  สุ่ม  สุ่ม

 ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 337 ชุด (ร้อยละ 99.1)  หมู่ 11  หมู่ 3  หมู่ 3  หมู่ 2  หมู่ 4  ชุมชนพวกแต้ม 

    57 คน  57 คน  57 คน  57 คน  56 คน  56 คน

          

      ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 338 ชุด (ร้อยละ 99.4) 

       Intended sample  =  1,000 คน 

       Actual sample =   995 คน (ร้อยละ 99.5)

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง มีข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานะทางสุขภาพ และ

แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต เป็นแบบวัด 

ที่ผู ้วิจัยแปลมาตามขั้นตอนของการแปลเครื่องมือ 

ข้ามวัฒนธรรม5-7 มีข้อค�าถามจ�านวน 21 ข้อ เป็นข้อ

ค�าถามทางบวก 13 ข้อ และข้อค�าถามทางลบ 8 ข้อ  

มีค�าตอบให้เลือก 7 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย ไม่มีความเห็น (ก�้ากึ่ง) 

เห็นด้วยเล็กน้อย เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เกบ็รวบรวมข้อมลู ในเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม  

พ.ศ. 2554 โดยการประสานผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพจติ

ในโรงพยาบาลชุมชนเป้าหมาย ประสานนักจิตวิทยา

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบ�าบัดแนวซาเทียร์ใน 

ศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ประสานพยาบาล

ด้านสขุภาพจติและจติเวชในศนูย์บ�าบดัรกัษายาเสพตดิ

แม่ฮ่องสอน และประสานผู้ช่วยนักวิจัยในโรงพยาบาล

สวนปรุง เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 

การวิจัย วิธีการตอบแบบสอบถาม และสิทธิของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยให้การลงนามยินยอมด้วยความ

สมัครใจ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�านวน 995 ชุด 

 การวเิคราะห์ข้อมลู ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู

และประมวลผลข้อมูล ดังนี้

 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ ่มตัวอย่าง น�ามา

แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 

 2) การวิเคราะห์หาความเป็นมิติเดียวกันของ 

ข้อค�าถาม ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย สถิติ independent t-test 

และวิธีหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 3) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (validity) ของ

เครื่องมือ ใช้การค�านวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

(content validity index) การหาความตรงเชงิโครงสร้าง 

(construct validity) โดยใช้สถิติ independent t-test  

และวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก (principle  

component analysis) โดยหมุนแกนแบบ varimax 

rotation

 4) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (reliability) ของ

เครือ่งมอื ใช้วธิหีาค่าความสอดคล้องภายในโดยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

 จริยธรรมการวิจัย

 การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจาณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลสวนปรุง 

ตามเอกสารรับรองเลขที่ 19/2553 ก่อนด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

รายละเอยีดของการพทิกัษ์สทิธิใ์ห้กลุม่ตวัอย่างรบัทราบ  

และสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมการศึกษานี้ได้โดย 

ไม่มผีลกระทบใดๆ หลงัจากนัน้ให้กลุม่ตวัอย่างทีย่นิยอม 

เข้าร่วมการศึกษาลงนามยินยอมด้วยความสมัครใจ 

ผลการศึกษา
  1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากแผนภูมิที่ 2 และตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นผู ้ป ่วยติดสุรา/สารเสพติด

ที่ เข ้ารับการบ�าบัดรักษาในโรงพยาบาล สวนปรุง  

ศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ และศูนย์บ�าบัด

รักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 233 คน เป็น 

ผู้มารับบริการคลินิกสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน  

ในจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง จ�านวน 104 คน เป็นพยาบาล 

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์บ�าบัด 

รักษายาเสพติดเชียงใหม่  และศูนย ์บ�าบัดรักษา 

ยาเสพติดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 223 คน เป็นผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง จ�านวน 97 

คน และเป็นประชาชนทั่วไปใน 6 อ�าเภอในจังหวัด

เชียงใหม่ จ�านวน 338 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 995 คน  
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มีอายุระหว่าง 15-71 ปี อายุเฉลี่ย 37 ปี (SD = 12.11) 

เป็นเพศชายและหญิงจ�านวนใกล้เคียงกัน การศึกษา

ในระดับปริญญาตรีและประถมศึกษามีจ�านวน 

ใกล้เคยีงกนั และระดบัอนปุรญิญามจี�านวนใกล้เคยีงกบั 

มัธยมศึกษา อาชีพรับราชการและอาชีพรับจ้างพบ 

มากที่สุด สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีโดยไม่มีโรคประจ�าตัว 

รองลงมาคือ อยู่ระหว่างรับการรักษาพยาบาล 

 2. คุณลักษณะทางจิตของแบบวัดความ

สอดคล้องกลมกลืนของชีวิต

  2.1  ความตรงเชิงเนื้อหา 

  การค�านวณดชันคีวามตรงเชงิเนือ้หาครัง้ที ่1  

ของรายข้อ (I-CVI) มีค่าเท่ากับ 0.93 และของภาพรวม

ของเครื่องมือทั้งชุด (S-CVI) มีค่าเท่ากับ 0.93 หลังจาก 

ปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ ิและสอบถาม

ผู ้ทรงคุณวุฒิบางรายในข้อที่ได้ปรับแก้แล้วเพื่อให้

คะแนนใหม่ การค�านวณครั้งที่ 2 ได้ค่า I-CVI เท่ากับ 

1.00 และค่า S-CVI เท่ากับ 1.00 

  2.2  ความเป็นมิติเดียวกันของข้อค�าถาม

  ข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ 4.0 (3.5-5.5) 

มีจ�านวน 57 ข้อ เมื่อน�ามาวิเคราะห์หาอ�านาจในการ

จ�าแนกของข้อค�าถามโดยใช้เทคนิคร้อยละ 25 แบ่ง

กลุ่มผู้มีคะแนนสูงและกลุ่มผู้มีคะแนนต�่า ได้กลุ่มละ  

249 คน ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าที  

(independent t-test) พบข้อค�าถามจ�านวน 54 ข้อ  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่าง

กลุ่มที่มีคะแนนสูงกับกลุ่มที่มีคะแนนต�่า (p < 0.05) 

ส่วนการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อ

กับคะแนนรวมทั้งฉบับ ได้ข้อค�าถามจ�านวน 22 ข้อที่มี 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (r ≥ 0.3) โดย

พจิารณาค่า Chronbach’s alpha เมือ่ลบข้อค�าถามนัน้ออก 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบภาคสนาม (n = 995)

ข้อมูล จ�านวน ร้อยละ
เพศ  ชาย : หญิง 468 : 527 47 : 53
การศึกษา

 ประถมศึกษา 231 23.2
 มัธยมศึกษา 188 18.9
 อนุปริญญา/ปวส/ปวช 194 19.5
 ปริญญาตรี 262 26.3
 ปริญญาโท 120 12.1

อาชีพ
 รับราชการ  351  35.3
 รับจ้าง  336  33.8
 ว่างงาน  89  8.9
 ท�าสวน/ท�านา/ท�าไร่  63  6.3
 อื่นๆ เช่น ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รัฐวิสาหกิจ  156  15.7

สถานะทางสุขภาพ
 อยู่ระหว่างรับการรักษาพยาบาล  233  23.4
 แข็งแรงดีโดยไม่มีโรคประจ�าตัว  389  39.1
 แข็งแรงดีแม้ว่าจะมีโรคประจ�าตัว  213  21.5
 เจ็บป่วยเล็กน้อยโดยไม่ต้องรักษา  143  14.3
 อื่นๆได้แก่ เจ็บป่วยเล็กน้อยซื้อยามากินเอง  17  1.7
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  2.3  ความตรงเชิงโครงสร้าง

  การใช้กลุม่เหมอืน (known group approach)  

เพือ่วเิคราะห์ข้อค�าถามทัง้ 22 ข้อ ระหว่างกลุม่พยาบาล

ที่ปฏิบิติงานในศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่  

(45 คน) กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์บ�าบัดรักษา

ยาเสพติดแม่ฮ่องสอน (30 คน) พบว่า ข้อค�าถามที่มีค่า

เฉลี่ยไม่แตกต่างกันมีจ�านวน 21 ข้อ 

  การวเิคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 

โดยใช้ข้อค�าถามที่เหลือจ�านวน 21 ข้อ เริ่มจากการ 

ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้การวิเคราะห์

ปัจจัย พบว่าค่า Kaiser-Mayor-Olkin (KMO) เท่ากับ 

0.875 ซึง่เข้าใกล้ 1 แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างมจี�านวนเพยีง

พอที่จะใช้วิเคราะห์ และ Bartlett’s test of sphericity  

มค่ีา Sig = .000 แสดงว่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค�าถาม 

เป็นเส้นตรง4 จากนั้นท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบโดย

วิธีการสกัดองค์ประกอบแบบ principle components 

analysis ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบ varimax rotation 

ซึง่เป็นวธิทีีน่ยิมใช้มากทีส่ดุ โดยท�าให้ข้อค�าถามบางข้อ 

ที่เดิมอยู่ในหลายองค์ประกอบให้อยู่ในองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่งอย่างเด่นชัด ท�าให้มีจ�านวนตัวแปร

น้อยที่สุด และมีค่า factor loading มากในแต่ละ 

องค์ประกอบ4 เกณฑ์การเลือกองค์ประกอบ ได้แก่  

 (1)  องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (eigenvalue) 

มากกว่า 1 ซึง่บ่งบอกถงึความสามารถขององค์ประกอบ

ว่าอธบิายความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปรได้มาก พบว่า 

ม ี4 องค์ประกอบทีม่ค่ีาไอเกนมากกว่า 1 โดยมค่ีาร้อยละ 

ของความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ 47.19 

 (2)  กราฟ scree plot มีจุดหักมุมชัดเจนที่ 

องค์ประกอบ 3 แต่ค่า eigenvalue ขององค์ประกอบ 4  

ลดลงจากองค์ประกอบ 3 ไม่มาก และยังคงมีค่า  

eigenvalue มากกว่า 1 จึงสนับสนุนการเลือก 4  

องค์ประกอบ 

 (3) แยกข้อค�าถามที่อยู ่ในหลายองค์ประกอบ  

โดยพิจารณาจากค่า factor loading (มีค่า ≥ 0.3) ของ

แต่ละข้อค�าถามว่ามีค่ามากที่สุดอยู่ที่องค์ประกอบใด  

ก็จัดให้อยู่ในองค์ประกอบนั้น โดยสรุป ผลการศึกษา 

พบว่า  องค์ประกอบทีเ่หมาะสมในแบบวดัความสอดคล้อง 

กลมกลืนของชีวิต มี 4 องค์ประกอบจาก 21 ข้อค�าถาม 

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 47.19 องค์ประกอบ 

ดงักล่าวได้แก่ spiritual dimension (8 ข้อ) intrapsychic- 

interpersonal dimension (7 ข้อ) internal resources 

dimension (4 ข้อ) และ interpersonal dimension  

(2 ข้อ) (ตารางที่ 2) 

   2.4  ความเชื่อมั่นของแบบวัด 
  พบว่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนของชีวิตทั้งฉบับ (21 ข้อ, n = 995) 
มีค่าเท่ากับ 0.80 สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ spiritual  
dimension (8 ข้อ) เท่ากบั 0.78 สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของ 
intrapsychic-interpersonal dimension (7 ข้อ) เท่ากบั 
0.76 สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ internal resources  
dimension (4 ข้อ) เท่ากบั 0.67 และสมัประสทิธิแ์อลฟ่า
ของ interpersonal dimension (2 ข้อ) เท่ากับ 0.65 
  ผู้วิจัยได้น�าแบบวัดทั้ง 21 ข้อมาทดสอบกับ
ผู้ป่วยโรคติดสุราจ�านวน 10 คน ได้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของแบบวัดเท่ากับ 0.86 ใช้เวลาในการตอบแบบวัด
เฉลี่ย 10.20 นาที (SD = 2.74) range = 5-15 นาที
  2.5 การแปลผลคะแนน ใช้วธิหีาอนัตรภาคชัน้  
โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 6 ระดับ 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของแบบวดัความสอดคล้องกลมกลนืของชวีติด้วยวธิกีารหมนุแกนแบบวารแิม๊กซ์ (n = 995)

องค์ประกอบ
น�้าหนักตัวประกอบ  

(Factor loading)
องค์ประกอบ 1: Spiritual dimension 

ฉนัมพีลงัชวีติทีจ่ะน�าไปสูค่วามสอดคล้องกลมกลนืในตนเอง 0.72
แทนที่จะกระท�าไปโดยอัตโนมัติ ฉันฝึกตัวเองให้เป็นผู้เลือก 0.70
ฉันให้ค�าชื่นชมตัวเอง 0.62
ฉนันบัถอืตวัเองส�าหรบัความมคีณุค่าภายใน ซึง่ไม่สามารถถกูท�าลายได้ 0.57
ฉันเป็นคนน่ารักอย่างที่ฉันเป็น 0.57
ฉนัมภีาพลกัษณ์ด้านบวกของศาสดาในศาสนาของฉนั 0.56
ฉันสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ 0.46

ฉนัรูว้ธิทีีจ่ะอยูก่บัตวัเองในสถานการณ์ทีน่่าหงดุหงดิ 0.38

องค์ประกอบ 2: Intrapsychic-interpersonal dimension
ฉันมีความขัดแย้งในตัวเอง 0.69
ฉันสงสัยเกี่ยวกับตัวเอง 0.67
ฉันผิดหวังในตัวเอง 0.66
ฉันรู้สึกเครียดเวลาอยู่กับคนอื่น 0.66
ฉันรู้สึกว่าต้องเป็นความผิดของฉันเอง เมื่อมีใครบางคนไม่ชอบฉัน 0.66
ฉันมักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคย มากกว่าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ 0.53
ฉันโทษตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด 0.52

องค์ประกอบ 3: Internal resources dimension
ฉันแก้ไขความขัดแย้งกับผู้อื่นได้อย่างน่าพอใจ 0.66
การเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมมีความส�าคัญต่อฉัน 0.48
ฉันตระหนักรู้อยู่เสมอว่าอะไรเกิดขึ้น 0.42
ฉันมีพลังและสนุกกับการด�าเนินชีวิต 0.36

องค์ประกอบ 4: Interpersonal dimension
ฉันบอกไม่ได้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรกับวิธีที่เขาใช้เมื่อเกิดความขัดแย้ง 0.70
ฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น 0.49
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ตารางที่ 3 สรุปลักษณะของแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต (Life Congruence Scale)

แบบวัด/
ชนิดของแบบวัด/

แนวคิดที่ใช้สร้างแบบ
วัด

กลุ่ม
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ของการวัด

ระยะเวลาที่ใช้
ตอบแบบวัด

ประเภทของ
ผู้ตอบแบบวัด

จ�านวนข้อ
ค�าถาม

วิธีการรวบรวม
ข้อมูล

แบบวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนของชีวิต 
(Life-Congruence 
Scale)

Norm-referenced 
measure

Satir Model

บุคคลที่มีอายุ 
≥ 15 ปี 

ประเมินความ
สอดคล้อง
กลมกลืนของชีวิต
 

5-15 นาที - คนทั่วไป
- ผู้ติดสุรา
- ผู้ติดสารเสพติด
- ผู้มีปัญหา  
  สุขภาพจิต
 

21 ข้อ 
Range = 21-147

Self-report 
หรือ Interview

การให้คะแนน
ข้อความทางบวก ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21 
ตอบ 1 ให้ 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6, 7 = 7
ข้อความทางลบ ได้แก่ ข้อ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 
ตอบ 1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 4 = 4, 5 = 3, 6 = 2 , 7 = 1

การแปลผลคะแนน
≥ 131 = มีความสอดคล้องกลมกลืนมากที่สุด
109-130 = มีความสอดคล้องกลมกลืนมาก
87-108 = มีความสอดคล้องกลมกลืนค่อนข้างมาก
65-86 = มีความสอดคล้องกลมกลืนค่อนข้างน้อย
43-64 = มีความสอดคล้องกลมกลืนน้อย
21-42 = มีความสอดคล้องกลมกลืนน้อยที่สุด

วิจารณ์
 แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตมี
จ�านวน 21 ข้อค�าถาม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
spiritual dimension, intrapsychic-interpersonal  
dimension, internal resources dimension, และ 
interpersonal dimension มีข้อความทางบวก 13 ข้อ  
มีข้อความทางลบ 8 ข้อ แบบวัดทั้งชุดมีความตรง 
เชิงเนื้อหาของรายข้อ (I-CVI) เท่ากับ 1 (ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 คน) ซึง่ถอืว่าข้อค�าถามนัน้มคีวามตรงทีร่ะดบันยัส�าคญั 
ทางสถติ ิ0.058 เมือ่ใช้กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูป่้วยตดิสรุา  
ผู้ป่วยติดสารเสพติด ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต พยาบาล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และประชาชนทั่วไป จ�านวน 995 คน 

พบว่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 0.80 
สะท้อนว่าแบบวัดนี้มีความคงเส้นคงวาภายใน หรือมี
ความสม�่าเสมอภายในสูง9 และสามารถใช้ได้กับบุคคล
ที่มีความหลากหลาย
 ความตรงเชิงโครงสร้างที่วิเคราะห์จาก factor 
analysis พบอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือทั้ง 4 องค์ประกอบ
ของแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต มีความ
สอดคล้องกับ “ความสอดคล้องกลมกลืน” ตามแนวคิด
ของซาเทียร์ โมเดล ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้สร้างข้อค�าถาม
ของแบบวัดนี้ แสดงให้เห็นว่าแบบวัดนี้สามารถวัด
คุณลักษณะที่ต้องการวัดได้อย่างแท้จริง 
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 องค์ประกอบ spiritual dimension, intrapsychic- 
interpersonal dimension, internal resources  
dimension, และ interpersonal dimension จึงควร
มีในบุคคลที่มีความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต และ 
ผูไ้ด้รบัการบ�าบดัตามแนวซาเทยีร์ควรมกีารเปลีย่นแปลง 
ในด้านการมีความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตมากขึ้น 
เริ่มจากการมีสัมพันธภาพกับตนเองและจิตวิญญาณ
เบือ้งสงูในด้านบวก (spiritual dimension) มคีวามเชือ่มโยง 
กับตนเองและผู ้อื่น (intrapsychic-interpersonal 
dimension) มีความเชื่อมโยงกับศักยภาพ/ขุมทรัพย์
ภายในตัวเอง (internal resources dimension) และ
มีความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและบริบท (interpersonal 
dimension) ส่งผลให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตและ
เผชิญปัญหาได้อย่างกลมกลืนเหมาะสมทั้งในบริบท
ของตนเอง (self) บริบทของผู้อื่น (other) และบริบท
รอบข้าง (context)2

 การมีสัมพันธภาพกับตนเองและจิตวิญญาณ
เบื้องสูงในด้านบวก (spiritual dimension) เป็น 
องค์ประกอบที่สะท้อนถึงการมีความกลมกลืน 4 ด้าน
คือ พลังชีวิต สิ่งที่ดีงาม ศาสดาในศาสนาที่นับถือ และ
ในตนเอง โดยบุคคลสามารถรับรู้/เชื่อมโยงกับพลังชีวิต  
จิตวิญญาณ แก่นแท้ และสาระส�าคัญของตนเองได้  
สามารถเชื่อมโยงกับความปรารถนาของตนเอง 
(yearnig) ซึ่งเป็นสิ่งสากลของมนุษย์ ได้แก่ ความรัก  
ความมีคุณค่าในตนเอง การยอมรับ หรือการเป็น 
ส่วนหนึ่ง1,2 เพื่อให้บุคคลสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสอดคล้องในตนเองและมีความสุข
 การเชื่อมโยงกับตนเองและผู้อื่น (intrapsychic-
interpersonal dimension) หมายถึง การตระหนัก 
ในผลกระทบซึง่กนัและกนัของจติใจในแต่ละส่วน ได้แก่ 
ความรูส้กึ ความรูส้กึต่อความรูส้กึ การรบัรูแ้ละความเชือ่  
และความคาดหวัง โดยการรับรู้และความเชื่อมักได้รับ 
การถ่ายทอดจากกฎของครอบครัว ส่วนความคาดหวัง 
เป็นความคาดหวังที่บุคคลมีต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งอาจ 
มผีลกระทบต่อข้างในตนเอง  และน�าไปสูค่วามไม่สอดคล้อง 

กลมกลืนในตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ภายในตัวเอง 
จะช่วยให้บุคคลเกิดความตระหนักในระดับต่างๆ ของ
จิตใจ เกิดการยอมรับ หาวิธีการใหม่ในการจัดการ 
ผลกระทบนัน้ เลอืกทีจ่ะมกีารรบัรูใ้หม่ และเปลีย่นแปลง
ความคาดหวังและความรู้สึกให้เป็นบวก มากกว่าที่ 
จะจ�ากดัตนเองให้วนเวยีนกบัอดตี การมคีวามสอดคล้อง
กลมกลืนในระดับ intrapsychic-interpersonal  
dimension จะสะท้อนถึงการมีความตระหนัก และ
ยอมรบัสิง่ทีเ่ป็นประสบการณ์ภายในของตวัเอง และหา
ทางเลือกใหม่เพื่อการเสริมสร้างพลังชีวิตให้ตัวเอง1,2,10 
 การเชือ่มโยงกบัขมุทรพัย์ภายในตวัเอง (internal 
resources dimension) หมายถึง ความสามารถในการ 
เชือ่มโยงกบัพลงัชวีติทีเ่กือ้หนนุให้บคุคลเตบิโตและพฒันา  
ส่งผลให้มีทักษะในการใช้ชีวิตเชิงบวก โดยซาเทียร์ 
โมเดลมคีวามเชือ่เกีย่วกบัคนว่า คนเราทกุคนม ี“internal 
resources” เพือ่ใช้จดัการปัญหาให้ประสบความส�าเรจ็ 
และเพือ่การเตบิโตพฒันา2 แต่เมือ่ใดทีบ่คุคลไม่สามารถ
เชือ่มโยงกบัพลงัชวีติ (life force/life energy) ของตวัเอง
ได้ บคุคลกจ็ะมภีาวะของความไม่สอดคล้องกลมกลนืใน
ชีวิต ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และน�าไปสู่ความเจ็บปวดในจิตใจ11

 การเชื่อมโยงกับผู้อื่นและบริบท (interpersonal 
dimension) เกี่ยวข้องกับวิธีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด 
ของตนเอง 4 ชนดิ ได้แก่ การสมยอม (placating) การต�าหนิ 
ผูอ้ืน่ (blaming) การใช้เหตผุลมาก (super-reasonable) 
และการเฉไฉ (irrelevant) ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ไม่มี
ความสอดคล้องกลมกลืน เพราะเป็นการสื่อสารที่ขาด 
องค์ประกอบของการมคีวามตระหนกัในความส�าคญัของ
ตนเอง ของผู้อื่น และของบริบทรอบข้าง องค์ประกอบนี้ 
จึงสะท้อนถึงความสอดคล้องกลมกลืนในมิติของ 
การตระหนักรู้ การให้ความส�าคัญ การยอมรับ และ 
การเชื่อมโยงกับตนเอง ผู้อื่น และบริบท1, 2 

 ผลการศกึษานี ้คล้ายคลงึกบัผลการศกึษาของลี1  
ที่วิเคราะห์องค์ประกอบแล้วได้แบบวัด congruence  
scale จ�านวน 4 องค์ประกอบ และมีองค์ประกอบ 
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ด้าน spiritual dimension และด้าน intrapsychic- 
interpersonal dimension ตรงกับผลการวิจัยครั้งนี้ 
ส่วนองค์ประกอบที่ 3 และ 4 ลีตั้งชื่อใหม่ว่า creative 
dimension และ communal dimension ซึง่อาจเกดิจาก
ข้อค�าถามทีส่กดัได้มลีกัษณะไม่ตรงกนั อกีทัง้ข้อค�าถาม
ในผลการศึกษาของลีมีจ�านวน 38 ข้อ และอาจเกิดจาก 
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
หลายวิธีร่วมกันท�าให้ได้แบบวัดที่มีข้อค�าถามสั้นลง 
แต่ครอบคลุมองค์ประกอบที่ต้องการวัด 
 ดงันัน้ แบบวดัความสอดคล้องกลมกลนืของชวีติ
ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน�าไปใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายได้ รวมทั้งสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับการบ�าบัดแนว 
ซาเทียร์ 
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แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต (Life Congruence Scale)

ทบทวนประสบการณ์ของตนเองทีเ่กดิขึน้ภายใน 1 สปัดาห์ รวมทัง้วนันี ้จากนัน้ท�าเครือ่งหมาย / ลงในช่องว่างทีต่รง

กับความเป็นตัวคุณ

ล�าดับ ข้อความ

ความคิดเห็น

1 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

2

ไม่เห็น

ด้วย

3

ไม่เห็น

ด้วย

เล็ก

น้อย

4

ไม่มีความ

เห็น (ก�้ากึ่ง)

5 

เห็นด้วย

เล็กน้อย 

6 

เห็น

ด้วย 

7 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

1 ฉันมีพลังชีวิตที่จะน�าไปสู่ความสอดคล้องกลมกลืนในตนเอง  

2 แทนที่จะกระท�าไปโดยอัตโนมัติ ฉันฝึกตัวเองให้เป็นผู้เลือก

3 ฉันให้ค�าชื่นชมตัวเอง  

4 ฉันนับถือตัวเองส�าหรับความมีคุณค่าภายใน ซึ่งไม่สามารถ

ถูกท�าลายได้

5 ฉันเป็นคนน่ารักอย่างที่ฉันเป็น

6 ฉันมีภาพลักษณ์ด้านบวกของศาสดาในศาสนาของฉัน

7 ฉันสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้

8 ฉันรู้วิธีที่จะอยู่กับตัวเองในสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิด

9 ฉันมีความขัดแย้งในตัวเอง

10 ฉันสงสัยเกี่ยวกับตัวเอง

11 ฉันผิดหวังในตัวเอง

12 ฉันรู้สึกเครียดเวลาอยู่กับคนอื่น

13 ฉันรู้สึกว่าต้องเป็นความผิดของฉันเอง เมื่อมีใครบางคนไม่

ชอบฉัน

14 ฉันมักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคย มากกว่าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ

15 ฉันโทษตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด

16 ฉันแก้ไขความขัดแย้งกับผู้อื่นได้อย่างน่าพอใจ

17 การเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมมีความส�าคัญต่อฉัน

18 ฉันตระหนักรู้อยู่เสมอว่าอะไรเกิดขึ้น

19 ฉันมีพลังและสนุกกับการด�าเนินชีวิต

20 ฉันบอกไม่ได้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรกับวิธีที่เขาใช้เมื่อเกิด

ความขัดแย้ง

21 ฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น


