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ข้อมูลทัวไปของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพ จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ศาสนา การ ศึกษา 

อาชีพ อายทีุเริมต้นใช้สารเสพติด  สาเหตทีุใช้สารเสพติด เหตผุลทีเข้าบําบดัรักษา สารเสพติดหลกัทีเข้าบําบดัรักษา และ

บคุคลทีสมาชิกขอคําปรึกษาหรือความช่วยเหลือ 

ข้อมลู  จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    ชาย 120 88.2 

          หญิง 16 11.8 

          รวม 136 100.0 

สถานภาพ       โสด 117 86.0 

                      คู ่ 7 5.2 

                      หยา่ร้าง 4 2.9 

                     เลกิร้าง 7 5.2 

                      มา่ย 1 0.7 

                     รวม 136 100.0 

ศาสนาพทุธ 123 90.4 

          คริสต์ 3 2.2 

          อิสลาม 10 7.4 

          รวม 136 100.0 

   การศึกษา       ไมไ่ด้เรียน – ประถมศกึษา 17 12.5 

                        มธัยมศกึษาตอนต้น 53 39.0 

                        มธัยมศกึษาตอนปลาย 44 32.3 

                        ปวช. ขนึไป 22 16.2 

                        รวม 136 100.0 

   อาชีพข้าราชการ 
          ลกูจ้างราชการ 

          ลกูจ้างเอกชน 

          ค้าขาย 

          เจ้าของกิจการ 

          ทําสวน 

          รับจ้างทวัไป 

          นกัเรียน/นกัศกึษา 

          วา่งงาน           

          รวม 

3 

1 

8 

6 

6 

4 

11 

46 

51 

136 

2.2 

0.7 

6.0 

4.4 

4.4 

2.9 

8.1 

33.8 

37.5 

100.0 
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ข้อมลทวัไปู  จาํนวน ร้อยละ 

       อายทีุเริมตน้ใชส้ารเสพติด   10-14 ปี 53 39.0 

                                                15-19 ปี 67 49.3 

                                                20-24 ปี 9 6.6 

                                                25-29 ปี 6 4.4 

                                                30-34 ปี 1 0.7 

                                                  รวม 

 

136 

    X = 15.64 

100.0 

       สาเหตุทีใชส้ารเสพติด  เพือนชวน 22 16.2 

                                         อยากลอง 66 48.5 

                                         เพือความสนกุ 28 20.6 

                                         มีเรืองไมส่บายใจ 17 12.5 

                                         ทําให้หายป่วย 1 0.7 

                                         ใช้ในการทํางาน 2 1.5 

                                          รวม 136 100.0 

 เหตผุลทีเข้าบําบดัรักษา สขุภาพไมดี่ 7 5.1 

                                     ไมมี่เงินซือยาเสพติด 1 0.7 

                                      กลวัถกูจบั 8 5.9 

                                      ทางบ้านบงัคบัหรือขอร้อง 19 14.0 

                                      อยากเลกิเอง 101 74.3 

                                       รวม 136 100.0 

  สารเสพติดหลกัทีเข้าบําบดัรักษา       เหล้า 2 1.5 

                                                         ยาบ้า 98 72.1 

                                                         กญัชา 

                                                        เฮโรอีน 

                                                       สารระเหย 

                                                          รวม 

1 

34 

1 

136 

0.7 

25.0 

0.7 

100.0 



 70 
บคุคลทีสมาชิกขอคําปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ(ตอบมากกวา่ 1 ข้อ) 

      ทงับิดา - มารดา           
         บิดาฝ่ายเดียว 

         มารดาฝ่ายเดียว 

         สามี/ภรรยา 

         ญาติ/พีน้อง 

         เพือน 

         เจ้าหน้าทีศนูย์ชมุนบําบดั 

 

51 

3 

29 

2 

47 

74 

51 

 

37.5 

2.2 

21.3 

1.5 

34.6 

54.4 

37.5 

         อืน ๆ (ไม่ปรึกษาใคร) 8 5.9 
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ท ีสธ 0307.2/451               ศนย์บาํบัดรักษายาเสพตดิภาคใตู้  

          186 หมู ่8 ตําบลเกาะแต้ว 

          อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

 

3  กรกฎาคม 2543 

 

เรือง     ขออนมุตัิแตง่ตงัผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูและขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

เรียน     ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น 

 

     ด้วยคณะผู้ วิจัยจากศูนย์บําบัดยารักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา กําลังดําเนินการวิจัยเรือง “การศึกษา 

อัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

ส่วนภูมิภาค” มีวตัถปุระสงค์เพือเป็นข้อมลูประกอบในการหาแนวทาง วางแผน ปรับปรุงกิจกรรมในการบําบดัรักษาใน 

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสงูขึน และพฒันาผู้ ป่วยติดสารเสพติดให้มีอตัมโนทศัน์ทีดี สามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคมได้

อย่างปกติสขุ ซึงข้อมลูทีได้จากสถานพยาบาลของท่านมีความสําคญัต่อการวิจยัครังนีเป็นอย่างยิง ทางคณะผู้วิจยัจึงใคร่

ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมลูสมาชิกทุกคนของชุมชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพ พร้อมทงัขออนมุตัิแต่งตงั คุณกุลนรี 

หาญพฒันชยักรู  พยาบาลวิชาชีพ 7 ประจําศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลู 

 

 จงึเรียนเพือโปรดพิจารณาอนมุตัิและดําเนินการตอ่ไปด้วยจะเป็นพระคณุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายกวี ชีวะเสรีชล) 

นายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรม 

ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 

 

 

 

 

 

งานสงัคมสงเคราะห์  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัสงขลา 

โทรศพัท์ (074) 467-453, 467-468 

โทรสาร (074) 467-480 
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ที สธ 0307.2/450               ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 

          186 หมู ่8 ตําบลเกาะแต้ว 

          อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

 

3  กรกฎาคม 2543 

 

เรือง     ขออนมุตัิแตง่ตงัผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูและอนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

เรียน     ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 

    ด้วยคณะนีผู้ วิจัยจากศูนย์บําบัดยารักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา กําลังดําเนินการวิจัยเรือง “การศึกษา 

อัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

ส่วนภูมิภาค” มีวตัถุประสงค์เพือเป็นข้อมลูประกอบในการหาแนวทาง วางแผน ปรับปรุงกิจกรรมในการบําบดัรักษา 

ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพสงูขึน และพฒันาผู้ ป่วยติดสารเสพติดให้มีอตัมโนทศัน์ทีดี สามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคม 

ได้อย่างปกติสุข ซึงข้อมลูทีได้จากสถานพยาบาลของท่านมีความสําคัญต่อการวิจัยครังนีเป็นอย่างยิง ทางคณะผู้ วิจัย 

จึงใคร่ขออนญุาตเก็บข้อมลูจากสมาชิกทกุคนของชมุชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพของโรงพยาบาลธัญญารักษ์  พร้อม

ทงัขออนมุตัิแตง่ตงับคุคลดงัรายนามตอ่ไปนีของโรงพยาบาลธญัญารักษ์เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลู 

 1. คณุนิภาวรรณ    บญุทบัถม  ตําแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 7 ประจําศนูย์ชมุชนบําบดั 1 

 2. คณุวรรณา        วงษ์ปา       ตําแหน่ง พยาบาลเทคนิค 6 ประจําศนูย์ชมุชนบําบดั 1 

  3. คณุรัตนา  ดีปัญญา       ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 ประจําตกึสารระเหยบน 

  4. คณุสดิาพร       พงศ์ประไพ    ตําแหน่ง พยาบาลเทคนิค 6 ประจําศนูย์ชมุชนบําบดัหญิง

  

 จงึเรียนเพือโปรดพิจารณาอนมุตัิและดําเนินการตอ่ไปด้วยจะเป็นพระคณุ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายกวี ชีวะเสรีชล) 

นายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรม 

ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 
 

งานสงัคมสงเคราะห์  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัสงขลา 

โทรศพัท์ (074) 467-453, 467-468 

โทรสาร (074) 467-480 
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ที สธ 0307.2/352      ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 

186 หมู ่8 ตําบลเกาะแต้ว 

อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

 

3  กรกฎาคม 2543 

 

เรือง     ขออนมุตัิแตง่ตงัผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูและอนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

เรียน     ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

 
      ด้วยคณะผู้ วิจัยจากศูนย์บําบัดยารักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา กําลงัดําเนินการวิจัยเรือง “การศึกษา 

อัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

ส่วนภูมิภาค” มีวตัถุประสงค์เพือเป็นข้อมลูประกอบในการหาแนวทาง วางแผน ปรับปรุงกิจกรรมในการบําบดัรักษา 

ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพสงูขึน และพฒันาผู้ ป่วยติดสารเสพติดให้มีอตัมโนทศัน์ทีดี  สามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคม 

ได้อย่างปกติสขุ ซึงข้อมลูทีได้จากสถานพยาบาลของท่านมีความสําคญัต่อการวิจัยครังนีเป็นอย่างยิง   ทางคณะผู้วิจัย 

จึงใคร่ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากสมาชิกทุกคนของชุมชนบําบัดฟืนฟูสมรรถภาพ พร้อมทังขออนุมัติแต่งตังคุณสายใจ  

หมีดเสน็  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ประจําศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัปัตตานี เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลู 

  

 จงึเรียนเพือโปรดพิจารณาอนมุตัิและดําเนินการตอ่ไปด้วยจะเป็นพระคณุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายกวี ชีวะเสรีชล) 

นายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรม 

ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 

 

 

 

 

 

งานสงัคมสงเคราะห์  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด  จงัหวดัสงขลา 

โทรศพัท์ (074) 467-453, 467-468 

โทรสาร (074) 467-480 
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ที สธ 0307.2/353      ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 

186 หมู ่8 ตําบลเกาะแต้ว 

อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

 

3  กรกฎาคม 2543 

 

เรือง     ขออนมุตัิแตง่ตงัผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูและอนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

เรียน     ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
      ด้วยคณะผู้ วิจัยจากศูนย์บําบัดยารักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา กําลงัดําเนินการวิจัยเรือง “การศึกษา 

อัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

ส่วนภูมิภาค” มีวตัถุประสงค์เพือเป็นข้อมลูประกอบในการหาแนวทาง วางแผน ปรับปรุงกิจกรรมในการบําบดัรักษา 

ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพสงูขึน และพฒันาผู้ ป่วยติดสารเสพติดให้มีอตัมโนทศัน์ทีดี  สามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคม 

ได้อย่างปกติสขุ ซึงข้อมลูทีได้จากสถานพยาบาลของท่านมีความสําคญัต่อการวิจัยครังนีเป็นอย่างยิง   ทางคณะผู้วิจัย 

จึงใคร่ขออนุญาตเก็บข้อมลูจากสมาชิกทุกคนของชุมชนบําบดัฟืนฟูสมรรถภาพ พร้อมทงัขออนมุตัิแต่งตงัคุณพฤกติยา  

พนัธ์พืช  พยาบาลวิชาชีพ 4 ประจําศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลู 

  

 จงึเรียนเพือโปรดพิจารณาอนมุตัิและดําเนินการตอ่ไปด้วยจะเป็นพระคณุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายกวี ชีวะเสรีชล) 

นายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรม 

ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้ 

 

 

 

งานสงัคมสงเคราะห์  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดภาคใต้    จงัหวดัสงขลา 

โทรศพัท์ (074) 467-453, 467-468 

โทรสาร (074) 467-480 
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ชดุคําถาม  
แบบสอบถาม 

เรือง  การศกึษาอัตมโนทัศน์ของสมาชกิชุมชนบาํบัดระยะฟืนฟสมรรถภาพู  
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศนย์บาํบัู ดรักษายาเสพตดิส่วนภมภิาคู  

 
คาํชีแจง 
 แบบสอบถามนีสร้างขึนเพือศึกษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาค คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิงในการเป็นแนวทาง 

ในการวางแผนปรับปรุงกิจกรรมในการบําบดัรักษาในชมุชนบําบดัให้มีประสิทธิภาพสงูขึน พร้อมทงัประโยชน์ในการพฒันา

สมาชิกชมุชนบําบดัให้มีอตัมโนทศัน์ทีดี สามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีปกติสขุ 

 แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น 2 ตอนด้วยกนั คือ ตอนที 1 เป็นเรืองราวเกียวกบัข้อมลูทวัไปของสมาชิกชุมชน

บําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพ ตอนที 2 เป็นแบบวดัอตัมโนทศัน์ ทางผู้ วิจัย ขอให้ท่านตอบทุกตอน ทุกข้อ ด้วยความ 

จริงใจ และตรงกับสภาพความจริงของท่าน โดยท่านไม่ต้องระบุชือ - สกุล ลงในแบบสอบถาม ซึงคําตอบของท่าน 

ถือเป็นความลบั และจะไมส่ง่ผลเสียหายตอ่ทา่นโดยเดด็ขาด  

  

 
ตอนที 1  ข้อมลูทวัไปของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพ 

คาํชีแจง  แบบสอบถามในสว่นนีประกอบด้วยข้อความ 15 ข้อ ขอให้ทา่นตอบทกุข้อ โดยเติมข้อความลงในช่องวา่ง หรือ

ทําเครืองหมาย / ลงใน  หน้าข้อความทีตรงกบัความจริงของท่าน 

 
1. ขณะนีทา่นรับการบําบดัอยูที่ 

 ศนูย์ชมุชนบําบดั 1 โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 ศนูย์ชมุชนบําบดั 2 โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 ศนูย์ชมุชนบําบดั 3 โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 ศนูย์ชมุชนบําบดัหญิง  โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัเชียงใหม่ 

  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น 

  ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัสงขลา 

 ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 
2. ทา่นเข้ามาบําบดัรักษาในชมุชนระยะฟืนฟสูมรรถภาพในครังนีนบัเป็นเวลา…. ปี……เดือน 

3. เพศ    ชาย      หญิง 

4. ปัจจบุนัทา่นอาย…ุ……..ปี 

5. ทา่นนบัถือศาสนา 

 พทุธ     คริสต์ 

 อิสลาม     อืน ๆ ระบ…ุ………………………. 
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6. สถานภาพสมรส 

 โสด     คู่ 

 หยา่ร้าง     เลกิร้าง 

 หม้ายเพราะคูส่มรสถงึแก่กรรม  อืน ๆ ระบ…ุ……………………….. 
7. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

 ประถมศกึษา (ป.1 – ป.6)   มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  อาชีวศกึษา (ปวช, ปวท,ปวส,) 

 ปริญญาตรี    สงูกวา่ปริญญาตรี 

 อืน ๆ ระบ…ุ…… …………….. 
8. อาชีพ 

 ข้าราชการ     รัฐวิสาหกิจ 

 ลกูจ้างหน่วยงานราชการ   ลกูจ้างเอกชน 

 ค้าขาย     เจ้าของกิจการสว่นตวั 

 ทําสวน / ทําไร่ / ทํานา    รับจ้างทวัไป (รายวนั) 

 ประมง     วา่งงาน 

 นกัศกึษา/นกัเรียน    อืน ๆ ระบ…ุ…………………… 
9. รายได้ตอ่เดือน 

 ไมมี่รายได้     ตํากวา่ 1,000 บาท 

 ตงัแต ่1,001-5,000 บาท   ตงัแต ่5,001-10,000 บาท 

 ตงัแต ่10,001 บาทขนึไป 
10. เมือทา่นมีปัญหา สว่นมากจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากใคร (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 ทงับิดาและมารดา    บิดาฝ่ายเดียว 

 มารดาฝ่ายเดียว    สามี / ภรรยา 

 ญาติพีน้อง     เพือน 

 เจ้าหน้าทีศนูย์ชมุชนบําบดั   อืน ๆ ระบ…ุ…………………….. 
11. ทา่นใช้ยาเสพติดครังแรกเมืออาย…ุ…………ปี 

12. สาเหตสํุาคญัทีทา่นไปใช้ยาเสพติดจนกระทงัติดยาเสพติด (ระบขุ้อทีสําคญัเพียงข้อเดียว) 

 เพือนชวน     อยากทดลอง 

 เพือความสนกุสนาน   มีเรืองไมส่บายใจ 

 ทําให้หายป่วย    อืน ๆ ระบ…ุ……………………… 
13. ทา่นเคยใช้ยาเสพติดเป็นระยะเวลานานเทา่ไร 

 ไมเ่กิน  2 ปี    3 – 5 ปี 

 6 – 8 ปี     9 ปีขนึไป 
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14. ยาเสพติดตวัหลกัทีทา่นมาบําบดัรักษาในครังนี 

 เหล้า     บหุรี 

 ยาบ้า     กญัชา 

 เฮโรอีน     สารระเหย (กาว ทินเนอร์ แลกเกอร์) 

 อืน ๆ ระบ…ุ……………………… 
15. เหตผุลสําคญัทีทา่นเข้ามารับการรักษาในครังนี (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

 สขุภาพไมดี่    หาซือยาเสพติดยาก 

 ไมมี่เงินซือยาเสพติด   กลวัถกูจบั 

 ทางบ้านบงัคบัหรือขอร้อง  อยากเลกิเอง 

 อืน ๆ ระบ…ุ……………………… 
 

ตอนที 2   แบบวดัอตัมโนทศัน์ 
คาํชีแจง 
 1. แบบสอบถามนีต้องการให้ทา่นประเมินตวัทา่นในด้านตา่งๆตงัแตล่กัษณะรูปร่างหน้าตา ลกัษณะนิสยั 

ความคิด ความรู้สกึบางประการ คําตอบแต่ละข้อไมมี่ถหูรือผิด คําตอบทีดีทีสดุคือคําตอบทีตรงกบัความคิด ความรู้สกึตาม

สภาพทีแท้จริงของทา่น ขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริงของทา่น 

 2.  แบบสอบถามตอนที 2 นีมีจํานวนข้อความทงัหมด 100 ข้อความ ขอให้ท่านตอบทุกข้อ 

 3. ทา่นอา่นแตล่ะข้อความอยา่งรอบคอบแล้วให้เขียน  ในช่องทีตรงกบัความคิด ความรู้สกึของทา่นมากทีสดุ 
 เลข 1 ไมถ่กูทงัหมด    หมายถงึ เมือข้อความนนัไมต่รงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของทา่นเลย 

 เลขที 2 ไมถ่กูเป็นสว่นใหญ่    หมายถงึ   เมือข้อความนนัตรงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของทา่นเพียงเลก็น้อย 

 เลขที 3 ถกูบ้างผิดบ้าง    หมายถงึ  เมือข้อความนนัตรงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของทา่นเพียงครึงหนงึ 

 เลขที 4 ถกูเป็นสว่นใหญ่    หมายถงึ  เมือข้อความสว่นใหญ่ตรงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของทา่นมากกวา่ครึง 

 เลขที 5 ถกูหมด     หมายถงึ  เมือข้อความสว่นใหญ่ตรงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของทา่นมากทีสดุ 
 4. ถ้าทา่นอยากจะเปลียนคําตอบหลงัจากทีทําไปแล้ว ให้เขียนเครืองหมาย  ทบัคําตอบเดิมแล้วเขียน  ลง

ในช่องคําตอบใหม ่

 5. คําตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการการวิจยัครังนีและจะไมเ่ป็นผลเสียหายตอ่ท่านโดยเดด็ขาด 
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ข้อความ 

ไมถ่กู 

ทงัหมด 

1 

ไมถ่กูเป็น 

สว่นใหญ่ 

2 

ถกูบ้าง 

ผิดบ้าง 

3 

ถกูเป็น 

สว่นใหญ่ 4 

ถกูหมด  

 

5 

1. ฉนัมีร่างกายแข็งแรง………………………………. ……… ………… ……… ………… ……… 

2. ฉนัชอบให้ตวัเองมองดดีูและสะอาดตลอดเวลา….. ……… ………… ……… ………… ………. 

3. ฉนัเป็นเป็นคนมีเสน่ห์น่าสนใจ……………………. ……… ………… ……… ………… ………. 

4. ฉนัเจ็บนนัปวดนีอยูต่ลอดเวลา……………………. ……… ………… ……… ………… ………. 

5. ฉนัคิดวา่ฉนัเป็นคนสะเพร่า……………….………. ……… ………… ……… ………… ………. 

6. ฉนัป่วยตลอดเวลา………………………………… ……… ………… ……… ………… ………. 

7. ฉนัไมอ้่วนหรือผอมจนเกินไป……………………… ……… ………… ……… ………… ………. 

8. ฉนัไมส่งูหรือเตียจนเกินไป………………………… ……… ………… ……… ………… ……… 

9. ฉนัพอใจรูปร่างลกัษณะของฉนัดงัทีเป็นอยู่………. ……… ………… ……… ………… ………. 

10. ฉนัไมรู้่สกึสบายเทา่ทีควร………………………... ……… ………… ……… ………… ………. 

11. ฉนัอยากเปลียนบางสว่นของร่างกายของฉนั……. ……… ………… ……… ………… ………. 

12. ฉนัควรจะเป็นทีสนใจของเพศตรงข้ามมากกวา่นี.. ……… ………… ……… ………… ………. 

13. ฉนัดแูลสขุภาพของฉนัเป็นอยา่งดี………………. ……… ………… ……… ………… ………. 

14. ฉนัรู้สกึสบายดีเป็นสว่นมาก…………….……….. ……… ………… ……… ………… ……… 

15. ฉนัพยายามวางตวั ตลอดจนรักษาบคุลิกภาพให้น่าด ู

อยูเ่สมอ……………………………………... 

 

……… 

 

………… 

 

……… 

 

………… 

 

………. 

16. ฉนัเลน่กีฬาได้ไมดี่……………………………….. 

17. บอ่ยครังทีฉนัซุม่ซา่ม…………………………….. 

………

……… 

…………

……….... 

………

……… 

…………

……….... 

………. 

……….. 

18. ฉนันอนไมค่่อยหลบั……………………………… ……… ………… ……… ………… ……… 

19. ฉนัเป็นคนทีดีคนหนงึ…………………………….. ……… ………… ……… ………… ……… 

20. ฉนัเป็นคนเสือมใสศรัทธาในศาสนา…………….. ……… ………… ……… ………… ……… 

21. ฉนัเป็นคนซือสตัย์………………………………... ……… ………… ……… ………… ……… 

22. ฉนัเป็นคนล้มเหลวทางศีลธรรจรรยา……………. ……… ………… ……… ………… ……… 

23. ฉนัเป็นคนเลว……………………………………. ……… ………… ……… ………… ………. 

24. ฉนัเป็นคนไมค่อ่ยมีศีลธรรม...................………. 

25. ฉนัรู้สกึวา่เป็นคนดีมีศีลธรรมพอควร……………. 

26. ฉนัเคร่งในศาสนาเมือฉนัต้องการ……………….. 

27. ฉนัพอใจในการบําเพญ็ตวัทางศาสนาหรือตามศรัทธา 

       ของฉนั ………………………………….. 

28. ฉนัอยากให้ฉนัเป็นคนทีไว้เนือเชือใจมากกวา่นี…. 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

……… 

.............. 

.............. 

.............. 

 

.............. 

………… 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

……… 

.............. 

.............. 

.............. 

 

.............. 

………… 

............ 

.........… 

.........… 

 

.........… 

……… 

29. ฉนัควรจะไปวดัหรือโบสถ์ให้มากกวา่นี………….. ……… ………… ……… ………… ……… 

30. ฉนัไมค่วรพดูปดให้มากขนาดนี (หมายความวา่   

       ฉนัพดูปดอยูเ่สมอ)………………………………    

 

……… 

 

………… 

 

……… 

 

………… 

 

……… 
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ข้อความ 

ไมถ่กู

ทงัหมด 

1 

ไมถ่กูเป็น 

สว่นใหญ่ 

2 

ถกูบ้าง 

ผิดบ้าง 

3 

ถกูเป็น 

สว่นใหญ่ 4 

ถกูหมด  

 

5 

31. ฉนัปฏิบตัิตวัตามหลกัศาสนาอยูเ่ป็นประจําวนั…. ……… ………… ……… ………… ……… 

32. ฉนัทําแตส่งิทีถกูต้องเป็นสว่นใหญ่………………. ……… ………… ……… ………… ……… 

33. ฉนัพยายามแก้ไขเมือรู้วา่ตวัฉนักําลงัทําสงิไมดี่…. ……… ………… ……… ………… ……… 

34.บางครังฉนัใช้วิธีการทีไมถ่กูต้องเพือความก้าวหน้า ……… ………… ……… ………… ……… 

35. บางครังก็ทําสงิทีเลวมาก………………………… ……… ………… ……… ………… ……… 

36. ในการทําสงิทีถกูต้องนนั ฉนัทําได้ยาก …………. ……… ………… ……… ………… ……… 

37. ฉนัเป็นคนร่าเริง………………………………….. ……… ………… ……… ………… ……… 

38. ฉนัสามารถควบคมุตวัเองได้ดีมาก……………… ……… ………… ……… ………… ……… 

39. ฉนัเป็นคนใจเยน็และไมพ่ิถีพิถนั………………… ……… ………… ……… ………… ……… 

40 ฉนัเป็นคนทีมีแตค่วามเกลียดชงัผู้ อืน……………. ……… ………… ……… ………… ……… 

41. ฉนัรู้สกึเป็นคนไมมี่คา่…………………………… ……… ………… ……… ………… ……… 

42. ฉนักําลงัจะเสียสติ……………………………….. ……… ………… ……… ………… ……… 

43. ฉนัพอใจในตวัฉนัดงัทีเป็นอยูนี่………………….. ……… ………… ……… ………… …….… 

44. ฉนัเก่งเทา่ทีฉนัอยากจะเก่ง…………….………... ……… ………… ……… ………… ………. 

45. ฉนัเป็นคนน่ารักพอควร………………………….. ……… ………… ……… ………… ………. 

46. ฉนัไมไ่ด้เป็นดงัทีฉนัอยากจะเป็น………………... ……… ………… ……… ………… ………. 

47. ฉนัเกลียดตวัเอง…………………………………. 

48. ฉนัอยากเป็นคนทีไมย่อมแพ้อะไรง่ายๆ…………. 

49. ฉนัสามารถจะดแูลตวัเองได้เสมอ ไมว่า่จะอยูใ่น 

      สถานการณ์ใดๆก็ตาม…………………………… 

50. ฉนัแก้ปัญหาตา่งๆของฉนัได้โดยง่าย……………. 

51. ฉนัยอมรับคําติเตียนได้โดยไมโ่กรธ……………… 

52. ฉนัเปลียนใจบอ่ยๆ………………………………. 

53. ฉนัมกัทําอะไรโดยไมค่ิดเสียก่อน………………… 

54. ฉนัพยายามหนีปัญหาตา่งๆของฉนั……………... 

55. ฉนัมีครอบครัวทีพร้อมจะช่วยเหลือฉนัเสมอ ไมว่า่ 

       ฉนัจะมีปัญหาอะไร……………………………... 

……… 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

………… 

.............. 

 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

………… 

……… 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

………… 

.............. 

 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

………… 

………. 

............ 

 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

 

………. 

56. ฉนัเป็นคนสําคญัของเพือนๆและครอบครัวของฉนั ……… ………… ……… ………… ………. 

57. ฉนัเป็นสมาชิกของครอบครัวทีมีความสขุ……….. ……… ………… ……… ………… ………. 

58. ฉนัเป็นคนทีญาติพีน้องไมรั่ก…………………….. ……… ………… ……… ………… ………. 

59. เพือนๆไมมี่ความเชือถือในตวัฉนั………………... ……… ………… ……… ………… ……… 

60. ฉนัรู้สกึวา่ญาติพีร้องไมไ่ว้ใจในตวัฉนั…………… ……… ………… ……… ………… ………. 
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ข้อความ 

ไมถ่กู

ทงัหมด 

1 

ไมถ่กูเป็น 

สว่นใหญ่ 
2 

ถกูบ้าง 

ผิดบ้าง 

3 

ถกูเป็น 

สว่นใหญ่ 4 

ถกูหมด  

 

5 

61. ฉนัพอใจในสมัพนัธภาพระหวา่งญาติพีน้องของฉนั........ ……… ………… ……… ………… ………. 

62. ฉนัปฏิบตัิต่อพอ่แมดี่พอควร (หรือเคยปฏิบตัิตวัดีกบั 

      พอ่แมถ้่าทา่นไมอ่ยูแ่ล้ว)……………………... 

 

……… 

 

………… 

 

……… 

 

………… 

 

………. 

63. ฉนัเข้าใจญาติพีน้องของฉนัเทา่ทีฉนัควรเข้าใจ…. ……… ………… ……… ………… ………. 

 64. ฉนัคิดมากเกินไปในสงิทีญาติพีน้องพดู………… ……… ………… ……… ………… ……… 

65.ฉนัควรจะไว้วางใจญาติพีน้องของฉนัให้มากกวา่นี ……… ………… ……… ………… ……… 

66. ฉนัควรจะรักญาติพีน้องของฉนัให้มากกวา่นี…….  

67. ฉนัพยายามทีจะซือตรงตอ่เพือนๆและญาติพีน้องของฉนั 

       อยู่เสมอ.............………………………... 

........... 

 

……… 

.............. 

 

………… 

........... 

 

……… 

.............. 

 

………… 

............ 

 

……… 

68. ฉนัช่วยงานทีบ้านพอควร........................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

69. ฉนัเอาใจใสญ่าติพีน้องอยา่งจริงจงั.........………. ……… ………… ……… ………… ……… 

70. ฉนัมกัทะเลาะกบัครอบครัวของฉนั..........………. ……… ………… ……… ………… ……… 

71. ฉนัยอมลงให้พอ่แมข่องฉนั (ถ้าพอ่แมไ่มอ่ยู ่ก็เคยทํา 

       เช่นนี)………………………………………… 

 

……… 

 

………… 

 

……… 

 

………… 

 

……… 

72. ฉนัไมไ่ด้ประพฤติตวัดงัทีญาติพีน้องอยากให้ทํา…        ……… ………… ……… ………… ……… 

73. ฉนัให้ความเป็นมิตรกบัทกุคน.................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

74. ฉนัเป็นทีนิยมในหมูเ่พือนหญิง................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

75. ฉนัเป็นทีนิยมในหมูเ่พือนชาย.................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

76. ฉนัโกรธทกุสงิทกุอยา่งในโลกนี...............………. ……… ………… ……… ………… ……… 

77. ฉนัไมส่นใจเรืองของคนอืน.....................……….. ……… ………… ……… ………… ……… 

78. ฉนัเป็นมิตรกบัคนอืนยาก.......................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

79. ฉนัเข้าสงัคมเก่งเทา่ทีฉนัต้องการ.............………. ……… ………… ……… ………… ……… 

80. ฉนัพอใจในลกัษณะทีฉนัปฏิบตัิตอ่ผู้ อืน...………. ……… ………… ……… ………… ……… 

81. ฉนัพยายามเอาใจคนอืน แต่ก็ไมไ่ด้ทํามากจนเกินไป.... ……… ………… ……… ………… ……… 

82. ฉนัควรจะสภุาพกบัผู้ อืนให้มากขนึ...................... ……… ………… ……… ………… ……… 

83. ฉนัไมเ่ก่งทางด้านสมาคมเลย..................……… ……… ………… ……… ………… ……… 

84. ฉนัควรจะเข้ากบัผู้ อืนให้ดกีวา่นี...............……… ……… ………… ……… ………… ……… 

85. ฉนัพยายามทีจะเข้าใจความคิดเหน็ของผู้ อืน....... ……… ………… ……… ………… ……… 

86. ฉนัมองสว่นดีในทกุคนทีฉนัรู้จกั...............……… ……… ………… ……… ………… ……… 

87. ฉนัเข้ากบัผู้ อืนได้ดี.................................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

88. ฉนัไมรู้่สกึเป็นกนัเองกบัผู้ อืน...................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

89. ฉนัไมอ่ภยัใครง่าย ๆ..............................………. ……… ………… ……… ………… ……… 
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ข้อความ 

 

ไมถ่กู 

ทงัหมด 

1 

ไมถ่กูเป็น 

สว่นใหญ่ 

2 

ถกูบ้าง 

ผิดบ้าง 

3 

ถกูเป็น 

สว่นใหญ่ 

4 

ถกูหมด 

 

5 

90. ฉนัรู้สกึอดึอดัใจทีจะพดูกบัคนแปลกหน้า.……….     ……… ………… ……… ………… ……… 

91. ฉนัไมไ่ด้พดูความจริงเสมอไป.................……….. ……… ………… ……… ………… ……… 

92. นานๆครัง ฉนัจะนกึถงึสงิทีไมดี่ทีไมค่วรจะพดูถงึ.. ……… ………… ……… ………… ……… 

93. ฉนัโกรธเป็นบางครัง..............................……….. ……… ………… ……… ………… ……… 

94. บางครังเมือรู้สกึไมส่บาย ฉนัออกจะฉนุเฉียวหรือหงดุหงิด ……… ………… ……… ………… ……… 

95. ฉนัไมช่อบทกุคนทีรู้จกัฉนั......................……….. ……… ………… ……… ………… ……… 

96. ฉนันินทาบ้างเป็นครังคราว.....................………. ……… ………… ……… ………… ……… 

97. นานๆครัง ฉนัก็ขําในเรืองลามก.............……….. ……… ………… ……… ………… ……… 

98. บางครังฉนัอยากดา่เทพยดาฟ้าดิน..........………. ……… ………… ……… ………… ……… 

99. ในการละเลน่ ฉนัอยากชนะมากกวา่แพ้...………. ……… ………… ……… ………… ……… 

100. นานๆครัง ฉนัก็ผลดัวนัประกนัพรุ่ง......………… ……… ………… ……… ………… ……… 
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เกียวกับผ้วจิัู ย 
 

1. นางสาวจรรยา เจตนสมบรูณ์ ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) นกัสงัคมสงเคราะห์ประจําศนูย์บําบดั 

             รักษายาเสพตดิ จงัหวดัสงขลา อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 

2. นางพรรัตน์ กยุรัตน์ พยาบาลวชิาชีพประจําศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิ จงัหวดัสงขลา อําเภอเมือง จงัหวดั   

             สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




