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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ความร่วมมือในการรักษาเป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการรักษา (Taylor, 
2003) อยา่งไรก็ตาม พบว่าผู้ ป่วยโดยส่วนใหญ่ไมไ่ด้ร่วมมือในการรักษาตลอดเวลา (Marks, 
Murray, Evans, Willig, Woodall, & Sykes, 2005) ดงันัน้ความเข้าใจในเร่ืองความร่วมมือในการ
รักษาจงึมีความส าคญั 
 มีความเช่ือในการบ าบดัรักษาวา่ การท่ีผู้ ป่วยไมร่่วมมือเป็นความผิดของผู้ ป่วย แตต่อ่มา
ได้มีการส ารวจวา่ท าไมผู้ ป่วยจงึไมพ่งึพอใจ ผลกลบัพบว่าสาเหตหุลกัคือ ผู้ ป่วยไมพ่งึพอใจตอ่การ
บ าบดั(Garrity, 1981) และมีความรู้สกึไม่ดีตอ่เจ้าหน้าท่ี องค์กร หรือการบ าบดั (ปรัชญา เวสารัชน์, 
2521 อ้างถึงใน ราณี เชาวนปรีชา, 2538) ถ้าผู้ ป่วยพงึพอใจและมีเจตคตท่ีิดีตอ่การบ าบดั จะท าให้
มีแนวโน้มท่ีผู้ ป่วยร่วมมือในการบ าบดัมากยิ่งขึน้ (Pascoe, 1983) ดงันัน้จงึนา่สนใจว่ากลุม่ผู้ ป่วย
ยาเสพตดิจะมีความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจ เจตคต ิและความร่วมมือของผู้ ป่วยหรือไม่ 
 อยา่งไรก็ดี Yi (1991) ได้รวบรวมงานวิจยัด้านความพงึพอใจของผู้บริโภคแล้วสรุปไว้วา่ 
ความพงึพอใจของผู้บริโภคอาจมีองค์ประกอบเดียวหรือหลายองค์ประกอบ และถ้ามีองค์ประกอบ
แล้ว องค์ประกอบของความพงึพอใจจะแตกตา่งกนั เม่ือกลุม่ของผู้ ป่วยแตกตา่งกนั (Lebow, 
1983) ดงันัน้ การทดสอบวา่ความพงึพอใจมีองค์ประกอบภายในหรือไมส่ าหรับผู้ ป่วยยาเสพติด 
เป็นสิ่งท่ีงานวิจยันีส้นใจศกึษาอีกเร่ืองหนึง่ นอกจากนีย้งัศกึษาด้วยถึงประโยชน์ในการน าผลท่ีจาก
การวิจยัไปประยกุต์ใช้  
 ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้งานวิจยันีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาองค์ประกอบของความพงึ
พอใจท่ีมีตอ่การบ าบดัยาเสพตดิของผู้ ป่วยยาเสพติด และ (2) เพ่ือท านายความร่วมมือในการ
บ าบดัของผู้ ป่วย ด้วยความพงึพอใจ และเจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพตดิ 
 
ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 
 
 การทบทวนทฤษฎีและแนวคิดแยกเป็น 6 หมวดได้ดงันี ้
 หมวดท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาเสพตดิ ผู้ ป่วยยาเสพติด และการรักษาผู้ ป่วยยาเสพตดิ 
 หมวดท่ี 2 ความร่วมมือในการบ าบดั 
 หมวดท่ี 3 ความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
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 หมวดท่ี 4 เจตคติตอ่การบ าบดัยาเสพติด 
หมวดท่ี 5 ความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งเจตคตแิละความพงึพอใจ 

 หมวดท่ี 6 ปัจจยัเพิ่มเตมิท่ีส่งผลตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย 
 
หมวดท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาเสพตดิ ผู้ ป่วยยาเสพติด และการรักษาผู้ ป่วยยาเสพตดิ 
 
ความหมายของยาเสพติด 
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ได้ให้นิยามค าวา่ยาเสพตดิ ไว้ดงันี ้

 

 ยาเสพตดิ หมายถึง ยาหรือสารเคมีซึง่เมื่อเสพหรือฉีดเข้าสูร่่างกายติดตอ่กนัชัว่
ระยะเวลาหนึง่ก็จะตดิ ก่อให้เกิดพิษเรือ้รัง ท าให้ร่างกายและจิตใจเสือ่มโทรม เช่น ฝ่ิน 
กญัชา เฮโรอีน ยานอนหลบั สรุา 
 

 เม่ือได้ทราบวา่ยาเสพติดคืออะไรแล้ว งานวิจยัในครัง้นีจ้ะกลา่วถึงยาเสพตดิโดยทัว่ไป 
โดยไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงวา่ต้องเป็นยาเสพตดิท่ีผู้ เสพจะได้รับโทษตามกฎหมายเทา่นัน้ ยงัหมายถึง
ยาเสพตดิบางประเภทท่ีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย ผู้ เสพสามารถเสพได้อย่างถกูกฎหมาย เชน่ สรุา  
 ยาเสพตดิมีหลากหลายประเภท องค์การอนามยัโลกได้แบง่ประเภทของยาและสารเสพ
ตดิไว้ใน International Classification of Disease and Related Problems หรือเรียกยอ่ว่า ICD-
10 (WHO, 1992a) ได้แบง่เป็น 10 กลุม่คือ 
 

1. สรุา (Alcohol) 
2. กลุม่อนพุนัธ์ฝ่ิน (Opioids) เชน่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน 
3. กลุม่กญัชา (Cannabinoids) 
4. ยาระงบัประสาท และยานอนหลบั (Sedatives or hypnotics) มี 2 กลุม่คือ กลุม่ยา

บาบทิเูรต (Barbiturate) และกลุม่ยาท่ีไมใ่ชบ่าบทิเูรต เช่น เบนโซไดอาซิพีน (Benzodiazepine) 
5. โคเคน (Cocaine) 
6. กลุม่ยากระตุ้นประสาท (Stimulants) เชน่ ยากลุม่แอมเฟตามีน (Amphetamines)  

คาเฟอีน (Caffeine) 
7. กลุม่ยาหลอนประสาท (Hallucinogens) เชน่ แอลเอสดี (LSD) เห็ดเมา ผงเทพธุลี 

(Phencyclidine: PCD) ยาเค (Ketamine) กระทอ่ม 
8. กลุม่ยาสบู (Tobacco) 
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9. สารระเหย (Volatile solvents) เชน่ กาว ยาทาเล็บ น า้มนัไฟแช็ค ทินเนอร์ แลกเกอร์ 
เบนซิน 

10. ใช้ยาหลายตวั และวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตประสาทอ่ืนๆ (Multiple drug use and use of 
psychoactive substances) 

ยาเสพตดิทัง้ 10 ประเภทออกฤทธ์ิแตกตา่งกนั บ้างมีฤทธ์ิร้ายแรง เชน่ เฮโรอีน ขณะท่ีบาง
ชนิดมีฤทธ์ิไมร้่ายแรง เชน่ คาเฟอีน แตว่า่ถ้าเสพมากๆ อาจสง่ผลเสียตอ่ร่างกาย เม่ือได้ทราบถึงยา
เสพตดิพอสงัเขปแล้ว ตอ่ไปจะกลา่วถึงลกัษณะการเสพ และลกัษณะของผู้ เสพยาเสพตดิ 
 
ประเภทของผูติ้ดยาเสพติด 
 ได้มีผู้แบง่ประเภทของผู้ตดิยาเสพตดิไว้หลายรูปแบบ เชน่ DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 2000), ICD-10 (World Health Organization, 1992) หรือกระทรวง
สาธารณสขุ (2546) แตว่า่ลกัษณะการแบง่จะคล้ายๆ กนั คือแบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้

1. ผู้ เสพยา (Substance use) มีลกัษณะ ก) ใช้ยาเสพติดเป็นครัง้คราว ข) พฤติกรรม
เปล่ียนแปลงแตย่งัสามารถด าเนินชีวิตตามปกตไิด้ ค) มีการใช้ยาแม้รู้ว่าจะก่อให้เกิดปัญหา 

2. ผู้ตดิยา (Substance dependence) มีลกัษณะ ก) มีประวตักิารใช้ยาเสพติดอยา่ง
ตอ่เน่ืองตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป ข) มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยาเสพตดิและมีอาการผิดปกตเิม่ือขาดยา 
มีความต้องการใช้อยู่ตลอดเวลา ไมส่ามารถหยดุหรือควบคมุการใช้ยาได้ ค) พฤตกิรรมการด าเนิน
ชีวิตเปล่ียนแปลงและไมส่ามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 

โดยทัว่ไปแล้ว การบ าบดัรักษาผู้ ป่วยยาเสพตดิมีทัง้การบ าบดัผู้ เสพยา และผู้ติดยา ผู้ เสพ
ยา เชน่ ผู้ เสพยาเสพตดิจนร่างกายได้รับอนัตราย เสพยาเกินขนาด แตอ่าจควบคมุพฤตกิรรมของ
ตนเองโดยไมเ่สพตอ่เน่ืองได้ ขณะท่ีผู้ตดิยาจะต้องเสพตอ่เน่ือง ซึง่อาจต้องได้รับการบ าบดั เพ่ือ
ชว่ยให้ไมพ่ึง่พายาตอ่ไป เม่ือได้ทราบถึงประเภทของผู้ ป่วยแล้ว ตอ่ไปจะกล่าวถึงลกัษณะการ
บ าบดัผู้ ป่วยยาเสพตดิ (อาจเป็นได้ทัง้ผู้ เสพ และผู้ติด) ในประเทศไทย 
 
การบ าบดัและฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดในประเทศไทย 
 ลกัษณะการบ าบดัในประเทศไทย อาจจ าแนกผู้ ป่วยได้ตามสถานท่ีพกัอาศยัของผู้ ป่วยคือ 
ผู้ ป่วยในซึง่เป็นผู้ ป่วยท่ีอาศยัอยูใ่นโรงพยาบาล และผู้ ป่วยนอกซึง่เป็นผู้ ป่วยท่ีพกัอาศยัอยูน่อก
โรงพยาบาล แตก่ารบ าบดัอาจจ าแนกได้ตามขัน้ตอนการบ าบดั 3 ขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ืองกนั คือ ผู้ ป่วย
บ าบดัด้วยยา ผู้ ป่วยฟืน้ฟ ูและผู้ ป่วยตดิตาม (สถาบนัยาเสพตดิธญัญารักษ์, ไมพ่บปีท่ีพิมพ์)  
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1. ผู้ ป่วยบ าบดัด้วยยา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ตดิยงัมีอาการทางยาเสพตดิ มีภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้สารเสพติด มีอาการขาดยา ระยะนีแ้พทย์และพยาบาลต้องให้การดแูลอยา่งใกล้ชิด 
และบ าบดัตามอาการจนกว่าอาการท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดินีจ้ะหมดไป แล้วสง่ตวัไปยงัขัน้ตอ่ไป 

2. ผู้ ป่วยฟืน้ฟ ูเป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ ป่วยสมคัรใจเข้าบ าบดั แต่หากผู้ ป่วยไมต้่องการรับการ
บ าบดัในขัน้นี ้จะข้ามไปสูผู่้ ป่วยติดตามเลย ขัน้ตอนนีเ้น้นการฟืน้ฟปู้องกนัไมใ่ห้กลบัไปเสพซ า้ โดย
แบง่เป็นวิธีฟืน้ฟแูบบผู้ ป่วยนอก และวิธีฟืน้ฟแูบบผู้ ป่วยใน ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน 

3. ผู้ ป่วยตดิตาม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล ไปใช้ชีวิตตามปรกต ิการ
ตดิตามการรักษามีทัง้หมด 7 ครัง้ในรอบ 1 ปี จดุประสงค์เพ่ือการประเมินสภาพร่างกาย การตรวจ
การกลบัไปเสพซ า้ และชว่ยเหลือผู้ ป่วยเม่ือเกิดปัญหาหลงัจากออกโรงพยาบาล (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2546) 

ในการวิจยัครัง้นี ้จะมุง่เน้นเฉพาะผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟ ูผู้ ป่วยประเภทนีโ้ดยสว่นใหญ่ 
(ประมาณ 90 %) จะเป็นผู้ ป่วยท่ีกรมคมุประพฤตสิง่ผู้ ท่ีเคยเสพยาเสพติดมาบ าบดั ผู้ ป่วยเหลา่นี ้
ไมมี่อาการขาดยาแล้ว ส่วนท่ีเหลือเป็นผู้ ป่วยสมคัรใจ ซึง่อาจรักษาตอ่เน่ืองมาจากผู้ ป่วยบ าบดั
ด้วยยา หรือผู้ ป่วยท่ีไมมี่อาการขาดยา แตส่มคัรใจเข้ามารับการฟืน้ฟู 

 
หมวดท่ี 2 ความร่วมมือในการบ าบดั (Treatment adherence) 
 
 ความร่วมมือของผู้ ป่วย (Adherence) อาจเรียกได้อีกอย่างวา่การเช่ือฟังของผู้ ป่วย 
(Compliance) หมายถึง การกระท าตามค าแนะน าของผู้ ให้การบ าบดัของผู้ ป่วย เชน่ การ
รับประทานยา การงดรับประทานอาหารบางประเภท การออกก าลงักาย เป็นต้น (Taylor, 2003) 
 ความร่วมมือของผู้ ป่วยสง่ผลตอ่การประเมินประสิทธิภาพในการบ าบดัรักษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งโรคท่ีมีอาการแบบเรือ้รัง เชน่ โรคเบาหวาน ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของผู้ ป่วยในการ
รับประทานยา และเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต นอกจากนีค้วามร่วมมือของผู้ ป่วยยงัสง่ผลทางการเงิน
ด้วย ถ้าผู้ ป่วยไมไ่ด้ให้ความร่วมมือต้องท าให้การบ าบดัใช้เวลานานขึน้ การรักษาหายช้ามากขึน้ 
ท าให้คา่ใช้จา่ยย่อมสงูขึน้ด้วย (Demyttenaere, 1997) 
 อยา่งไรก็ตาม บางครัง้ผู้ ป่วยท่ีร่วมมือดี อาจไมไ่ด้แสดงพฤตกิรรมร่วมมือทกุครัง้ ดงันัน้ 
Demyttenaere (1997) ได้ก าหนดระดบัความร่วมมือของผู้ ป่วยเอาไว้อย่างคร่าวๆ ว่า ถ้าผู้ ป่วย
แสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้ 75 – 100 % ถือวา่การเช่ือฟังอยูใ่นเกณฑ์ดี 25 – 75 % ถือวา่การเช่ือฟัง
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และต ่ากวา่ 25 % ถือวา่ความร่วมมืออยูใ่นเกณฑ์แย่ 
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สถิติของความร่วมมือของผูป่้วย 
 Kaplan & Simon (1990 อ้างถึงใน Taylor, 2003) ได้พบวา่การไมร่่วมมือของผู้ ป่วย
แตกตา่งกนัไปตัง้แต ่15 % ถึง 93 % และพบวา่ความร่วมมือในระยะสัน้และระยะยาวแตกตา่งกนั 
ความร่วมมือในระยะสัน้จะมีลกัษณะเป็นรูปโค้งตวัเจ (J-curved) คือความร่วมมือคอ่ยๆ เพิ่มมาก
ขึน้ แตร่ะยะเวลาผา่นไปรูปโค้งระฆงัคว ่าจะเกิดขึน้ เน่ืองจากการเช่ือฟังได้ลดลง อยา่งไรก็ตามการ
เช่ือฟังในตอนแรกจะเป็นตวัท านายท่ีดีในการเช่ือฟังระยะยาว (ถึงแม้ว่าการเช่ือฟังในระยะยาวจะ
ลดลง) (Demyttenaere, 1997) 
 
การวดัความร่วมมือของผูป่้วย 
 ปัญหาเร่ืองการวดัการเช่ือฟังมีปัญหาในการวดัอยู ่2 ปัญหา (Demyttenaere, 1997) คือ 
 1. ปัญหาเร่ืองการเช่ือฟังพบวา่มีปัญหาในการบ าบดัจริง (Clinical practice) มากกวา่
การศกึษาทางคลินิก (Clinical studies) ท่ีศกึษาเร่ืองการเช่ือฟัง หรือเรียกอีกอย่างวา่ ผลเสือ้ขาว 
(White coat effect; Blackwell, 1992 อ้างถึงใน Demyttenaere, 1997) และนอกเหนือจากนี ้ตวั
ท านายการเช่ือฟังในการศกึษาด้านคลินิก สามารถท านายได้ดีกวา่การศกึษาในการบ าบดัจริง  
 2. ปัญหาเร่ืองความเท่ียงและความตรงของการวดั เชน่ การวิจยัของ Gerbert, Stone, 
Stulbarg, Gullion, & Greenfield (1988 อ้างถึงใน Taylor, 2003) พบวา่เจ้าหน้าท่ีให้บริการบ าบดั
จะประเมินความร่วมมือของผู้ ป่วยในการรับประทานยาสงูกวา่ความเป็นจริง นอกจากนีผู้้ ป่วยยงั
ประเมินความร่วมมือของตนเองสงูกวา่ความเป็นจริงและไมมี่ความเท่ียงอีกด้วย (Demyttenaere, 
1997; Turk & Meichenbaum, 1991 อ้างถึงใน Taylor, 2003) วิธีการนบัยาก็เป็นอีกวิธีหนึง่ใน
การวดัความร่วมมือของผู้ ป่วย แตท่วา่ก็มีอคติอยู ่กลา่วคือผู้ ป่วยอาจน าเม็ดยาออกจากซอง หรือ
ผู้ ป่วยอาจกินยาท่ีได้รับจากการสัง่ยาครัง้ก่อน และนอกจากนีย้งัไมรู้่วา่ผู้ ป่วยได้รับประทานยา
ปริมาณตามค าสัง่ของแพทย์หรือเภสชักรหรือไม ่(Taylor, 2003) ด้วยเหตนีุเ้องวิธีการทางอ้อมจงึ
น ามาใช้ในการวดั เชน่ การตรวจปริมาณสารเคมีของผู้ ป่วย ผลการรักษา การใช้ระบบตดิตามการ
รับประทานยา (Medication Event Monitoring System: MEMS; Kurse & Weber, 1990 อ้างถึง
ใน Demyttenaere, 1997) ซึง่เป็นระบบตรวจจบัเวลาเปิดปิดการบรรจยุา วิธีการเหล่านีแ้ม้วา่จะ
วดัได้ตรงมากกวา่กวา่วิธีวดัท่ีกลา่วมาข้างต้น (Dunbar-Jacob, 1993) แตก็่มีอคตอิยู ่เชน่ 
ผลการรักษามีปัจจยัหลายอยา่งท่ีสง่ผลนอกเหนือจากความร่วมมือ (Taylor, 2003) 
 ตอ่ไปจะกล่าวถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วยท่ีกลา่วไว้ในวตัถปุระสงค์ของ
งานวิจยั คือ ความพงึพอใจของผู้ ป่วย และเจตคตขิองผู้ ป่วย 
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หมวดท่ี 3 ความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
 
ความหมายของความพึงพอใจ 

จากการรวบรวมนิยามของความพงึพอใจแล้ว ผู้วิจยัขอแบง่แนวคิดเก่ียวกบันิยามของ
ความพงึพอใจเป็น 2 ประเภทคือ 

1. แนวคิดของความพงึพอใจเป็นการประเมินภาพรวมของเป้าหมาย เชน่ 
ทศันคติและความพงึพอใจนัน้สามารถที่จะใช้แทนกนั เพราะทัง้สองค า หมายถึง ผลที่

ได้จากการท่ีบคุคลเข้าไปมีสว่นร่วมในสิง่นัน้ โดยทศันคติทางบวกจะแสดงถึงสภาพความ
พงึพอใจและทศันคติทางลบจะแสดงถึงสภาพความไมพ่อใจในสิง่นัน้ (Vroom, 1964 อ้าง
ถึงใน สภุาวดี จิระชีวะนนัท์, 2545) 

ความพงึพอใจ หมายถงึ คณุภาพ สภาพ หรือระดบัของความชอบ ความพอใจ ซึง่
เป็นผลจากความสนใจตา่งๆ และทศันคติของบคุคลตอ่สิง่นัน้ (Good, 1973 อ้างถึงใน 
ราณี เชาวนปรีชา, 2538) 

ความพงึพอใจเป็นเจตคติ เช่น ความพงึพอใจของผู้ ป่วย ขึน้อยูก่บัข้อมลูสองจ าพวก 
คือ ความเข้มแขง็ของความเช่ือ และการประเมิน (Linder-Pelz, 1982b) 

ความพงึพอใจเป็นการให้คา่ความรู้สกึของคนเราที่สมัพนัธ์กบัโลกทศัน์ ท่ีเก่ียวกบั
ความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สกึของบคุคลที่มีตอ่สภาพแวดล้อมจะตา่งกนั 
เช่น ความรู้สกึ ดี-เลว พอใจ-ไมพ่อใจ สนใจ-ไมส่นใจ เป็นต้น (วิมลสทิธ์ิ หรยางกรู, 2526 
อ้างถงึใน ราณี เชาวนปรีชา, 2538) 

2. แนวคิดของความพงึพอใจเป็นการประเมินผลท่ีได้โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีตัง้เอาไว้ 
ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึ หรือความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกบัทศันคติของตน ท่ีเกิด

จากประสบการณ์ที่ผู้ รับบริการเข้าไปในสถานทีใ่ห้บริการนัน้ๆ และประสบการณ์นัน้เป็นไป
ตามความคาดหวงัของผู้ รับบริการ ซึง่ความพงึพอใจมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัปัจจยัที่
แตกตา่งกนั (Aday & Andersen, 1975 อ้างถึงใน สภุาวดี จิระชีวะนนัท์, 2545)  

ความพงึพอใจของผู้ ป่วย เป็นการตอบสนองการได้รับการดแูลทางสขุภาพในด้านท่ี
เดน่ชดั ของบริบท กระบวนการ และผลของการบ าบดั ที่ผู้ ป่วยได้รับประสบการณ์ ความ
พงึพอใจเป็นการประเมินทางตรงตอ่บริการท่ีได้รับโดยเปรียบเทียบระหวา่งประสบการณ์ที่
ได้รับกบัมาตรฐานแบบอตันยั (Subjective standards) ของบคุคล (Pascoe, 1983)  

ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึของบคุคลที่มีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ความรู้สกึพงึพอใจจะ
เกิดขึน้เมื่อบคุคลได้รับสิง่ที่ต้องการ หรือบรรลจุดุหมายในระดบัหนึง่ ความรู้สกึดงักลา่วจะ
ลดลงหรือไมเ่กิดขึน้ หากความต้องการหรือจดุหมายนัน้ไมไ่ด้รับการตอบสนอง (กมลศรี  
เตชะจ าเริญสขุ, 2536) 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรู้สกึหรือทศันคติของบคุคลที่มตีอ่สิง่ใดสิง่หนึง่หรือ
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรู้สกึพงึพอใจจะเกิดขึน้เมื่อความต้องการของบคุคลได้รับการ
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ตอบสนอง หรือบรรลตุามจดุมุง่หมายในระดบัหนึง่ ความรู้สกึดงักล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดขึน้ หากความต้องการหรือจดุมุง่หมายนัน้ไมไ่ด้รับการตอบสนอง (ราณี เชาวนปรีชา, 
2538) 

ความพงึพอใจ เป็นการแสดงออกซึง่ความสขุ สมหวงัของมนษุย์เมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นไปตามที่คาดหวงัไว้ 
(สภุาวดี จิระชีวะนนัท์, 2545) 

 
 ผู้วิจยัเห็นด้วยกบัแนวคิดของความพงึพอใจเป็นการประเมินผลท่ีได้โดยเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานท่ีตัง้เอาไว้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีได้กลา่วตอ่ไปในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ
ของผู้ ป่วย ท่ีพบว่าการประเมินความพงึพอใจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายท่ีอยูใ่นใจ หรือ
ความคาดหวงัท่ีอยูใ่นใจ และการรับรู้ผลงานท่ีได้รับ ซึง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองสว่นนีก้่อให้ความ
พงึพอใจ 
 
ลกัษณะของความพึงพอใจจากนิยาม 
 จากนิยามข้างต้น ผู้วิจยัขอสรุปลกัษณะของความพงึพอใจไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีลกัษณะเป็นการเปรียบเทียบ ความพงึพอใจเป็นการประเมินผลท่ีได้รับออกมา แล้ว
น าการประเมินเหลา่นัน้ไปเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ีได้ตัง้เอาไว้ เชน่ คาดหวังไว้วา่จะต้อง
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ฯลฯ 

2. มีเป้าหมายของความพงึพอใจ ความพงึพอใจต้องมีเป้าหมายอย่างชดัเจนในการ
ประเมิน และต้องระวงัมิให้บคุคลเข้าใจเป้าหมายไมต่รงกนั เชน่ การวดัความพงึพอใจของการ
บ าบดัยาเสพตดิ ซึง่ไมแ่นช่ดัวา่เป็นการบ าบดัในภาพรวม หรือเป็นโปรแกรมบ าบดัยาเสพตดิตา่งๆ 

3. มีการประเมินตอ่เน่ืองจากพึงพอใจ ไปจนกระทัง่ไมพ่งึพอใจ (มีลกัษณะทางลบ) 
ถึงแม้วา่บางนิยามได้ให้มิตขิองความพงึพอใจท่ีแตกตา่งออกไป คือ พงึพอใจ และไมมี่ความ 
พงึพอใจ (มีลกัษณะเป็นกลาง; เชน่ ราณี เชาวนปรีชา, 2538; กมลศรี เตชะจ าเริญสขุ, 2536)  แต่
จากทฤษฎีด้านความพงึพอใจของผู้ ป่วย (Lawler, 1973 อ้างถึงใน Pascoe, 1983; Pascoe, 1983) 
และทฤษฎีความพงึพอใจของลกูค้า (Day, 1977; Hunt, 1977b อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้
กลา่วเอาไว้วา่ ถ้าบคุคลประเมินผลงานท่ีรับรู้วา่ด้อยกวา่ความคาดหวงัภายในใจมากๆ สง่ผลให้
เกิดความไมพ่งึพอใจท่ีแสดงลกัษณะการประเมินทางลบขึน้ ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ในสว่น
ทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจของผู้ ป่วย 

4. ความคงทนของความพงึพอใจขึน้อยูก่บัเป้าหมายของความพงึพอใจ ความพงึพอใจ
ของผู้ ป่วยในระดบัมหภาคจะคงทนมากกวา่ความพงึพอใจของผู้ ป่วยในระดบัจลุภาค ซึง่ถกู
ทดสอบจากการทดลองโดยให้ผู้ ป่วยท่ีผ่านโปรแกรมการบ าบดัหนึง่ ประเมินความพงึพอใจทัง้



 8 

แบบมหภาคและแบบจลุภาค พบว่าเกิดความเปล่ียนแปลงในระดบัจลุภาค แตไ่มพ่บการ
เปล่ียนแปลงในระดบัมหภาค (Caplan & Sussman, 1966; Counte, 1979; Pascoe, Attkisson, 
& Roberts, 1983 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) 
 
ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป่้วย 
1. แนวคิดด้านความเช่ือและอารมณ์เป็นตวัแทนความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
 Linder-Pelz (1982b) ได้เสนอเอาไว้วา่ความพงึพอใจของผู้ ป่วย ขึน้อยู่กบัข้อมลูสองส่วน 
คือ ความเข้มข้นของความเช่ือเก่ียวกบัการบริการ (Belief strength) และการประเมินความเช่ือ
เหลา่นัน้ (Evaluation) แล้วน าการตอบทัง้สองมาคณูกนั แล้วรวมคะแนนข้อตา่งๆ เป็นความพงึ
พอใจของผู้ ป่วย ซึง่เหมือนกบัการวดัตามทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล (Fishbein & Ajzen, 1980) 
โดยประเมินจากแง่มมุตา่งๆ ในการรับบริการ เชน่ ผลของการบริการ ราคา ความสะดวก เป็นต้น 
 โมเดลของ Linder-Pelz ถกูวิพากษ์โดย Pascoe (1983) วา่ ถึงแม้ความเช่ือของบคุคลจะ
เป็นสว่นหนึง่ของความพงึพอใจของผู้ ป่วยก็ตาม แตค่วามพงึพอใจจะได้รับอิทธิพลจาก
สถานการณ์ในปัจจบุนัมากกวา่ เน่ืองจาก ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีคงทน แตค่วามพึงพอใจตาม
ธรรมชาตไิมไ่ด้คงทน และ Pascoe เสนอเพิ่มเตมิว่า องค์ประกอบด้านปัญญาและอารมณ์นา่จะ
เป็นปัจจยัของความแตกตา่งระหวา่งบคุคลท่ีร่วมท านายความพงึพอใจมากกวา่ 
 
2. แนวคิดโมเดลทางเลือก 
 Lawler (1973 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้เสนอโมเดลทางเลือกในการอธิบายเร่ือง
ความพงึพอใจของผู้ ป่วย ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเตมิเตม็ (Fulfillment theory) และ
ทฤษฎีความแตกตา่ง (Discrepancy theory) ขึน้ โดยทฤษฎีเตมิเตม็ได้อธิบายวา่ ความพงึพอใจ
เป็นปริมาณของสิ่งตา่งๆ ท่ีบคุคลได้รับมา โดยไมค่ านงึถึงวา่บคุคลจะรู้สกึวา่เขาควรหรือต้องการ
ได้รับหรือไม ่

สว่นทฤษฎีแตกตา่ง เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงฐานของความคาดหวงัท่ีบคุคลได้ตัง้เอาไว้ใน
ใจ และความพงึพอใจเป็นความแตกตา่งระหว่างผลท่ีได้ออกมาจริง และฐานของความคาดหวงันัน้  

อยา่งไรก็ตาม Lawler ได้กลา่วไว้วา่ทฤษฏีทัง้สองมีจดุออ่นในด้านเหตผุลและหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ ทฤษฎีเตมิเตม็มองผลท่ีได้รับเพียงอยา่งเดียว โดยไมค่ านงึถึงผลทางจิตวิทยาท่ีบคุคลมี 
เชน่ มาตรฐานภายในตวับคุคล สว่นทฤษฎีแตกตา่งจะเห็นได้ชดัว่า สิ่งใดท่ีผิดไปจากฐานท่ีบคุคล
ตัง้ไว้ ก่อให้เกิดความไมพ่งึพอใจ ซึง่สิ่งท่ีแตกตา่งออกไปจากฐานท่ีตัง้ไว้ ไมจ่ าเป็นต้องก่อให้เกิด
ความไมพ่งึพอใจเสมอไป การได้รับมากกวา่ฐานท่ีได้ตัง้เอาไว้ ก่อให้เกิดความพงึพอใจอยา่งมาก 
นอกจากนี ้Linder-Pelz (1982a) ได้พบเพิ่มเตมิวา่ถ้าตัง้มาตรฐานไว้สงู แล้วได้รับตามท่ีได้ตัง้
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เอาไว้ จะพงึพอใจมากท่ีสดุ ขณะท่ีถ้าตัง้มาตรฐานไว้ต ่าแล้ว ยงัไมไ่ด้รับตามมาตรฐานท่ีตัง้เอาไว้ 
จะไมพ่งึพอใจมากท่ีสดุ 
 
3. แนวคิดประยกุต์จากความพงึพอใจของลกูค้า 

Pascoe (1983)มองวา่ความพงึพอใจเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ถึงเป้าหมาย 
และมาตรฐานของเป้าหมายท่ีได้ตัง้เอาไว้ โดยมีกลไก 2 รูปแบบท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง คือ กลไกความ
แตกตา่ง (Contrast mechanism) คือ ผู้ ป่วยประเมินการรับรู้ และมาตรฐานของตน ถ้าการรับรู้
ของตนสงูกวา่หรือเทา่กบัมาตรฐานท่ีได้ตัง้เอาไว้จะมีแนวโน้มพงึพอใจ และถ้าการรับรู้ของตนเอง
ต ่ากว่ามาตรฐานท่ีได้รับ จะไมพ่งึพอใจ ขณะท่ีกลไกการปรับเปล่ียน (Assimilation mechanism) 
เป็นกลไกท่ีผู้ ป่วยปรับการรับรู้ของตนเอง เข้ากบัมาตรฐานท่ีตนได้ตัง้เอาไว้ ถ้าการรับรู้ของตนเอง
ต ่ากว่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อย มีแนวโน้มท่ีจะปรับการรับรู้วา่เท่ากบัมาตรฐานทัง้ท่ีความเป็นจริง
แตกตา่งกนั มนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะใช้กลไกการปรับเปล่ียนมากกว่า (Nguyen, Attkisson, & 
Stegner, 1983) ยิ่งมาตรฐานท่ีตัง้เอาไว้คลมุเครือมากเท่าไร ยิ่งมีแนวโน้มใช้กลไกการปรับเปล่ียน
มากขึน้ (Pascoe, 1983) การประเมินความพงึพอใจในการบ าบดั มีแนวโน้มท่ีมาตรฐานจะ
คลมุเครือ ท าให้การประเมินความพงึพอใจมกัจะพบวา่ผู้ ป่วยจะไมร่ะบวุา่ไมพ่ึงพอใจ 
 
การวดัความพึงพอใจของผูป่้วย 
 การวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วยมีลกัษณะเฉพาะตวัของตวัเอง จดุตา่งๆ ท่ีควรพิจารณาใน
การวดัความพงึพอใจได้รวบรวมเอาไว้ดงันี ้
 
1. เป้าหมายของความพงึพอใจ  

เป้าหมายของการวดัสามารถแบง่ได้อยา่งง่ายๆ เป็น 2 ส่วนด้วยกนั (Pascoe, 1983) คือ
ระดบัมหภาค (Macro) และระดบัจลุภาค (Micro) ในระดบัมหภาค เป็นความพงึพอใจตอ่บริการ
ด้านสาธารณสขุในภาพรวม กลุม่เป้าหมายของการวดันี ้คือ ประชาชนทัว่ไป เชน่ ค าถามท่ีวา่ 
“ทา่นพงึพอใจตอ่ความสะดวกในการเดนิทางไปใช้บริการสาธารณสขุมากเท่าใด” เป็นต้น ขณะท่ี
การวดัในระดบัจลุภาค เป็นการประเมินความพงึพอใจของบคุคลท่ีมีตอ่การบ าบดัท่ีจ าเพาะ และ
ข้อกระทงในการวดัต้องเฉพาะเจาะจงตอ่การบ าบดันัน้ เป้าหมายของการวดันีคื้อ ผู้ รับบริการการ
บ าบดั ตวัอยา่งของข้อกระทง เชน่ “ทา่นพงึพอใจในผลของการบ าบดัมากเท่าใด” 

Hulka et al. (1970, 1971 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้เปรียบเทียบระหวา่งการวดั
ระดบัมหภาคและระดบัจลุภาค แล้วเสนอว่า โดยปกตกิารวดัระดบัมหภาคมกัสะท้อนถึงความพงึ
พอใจการบ าบดัท่ีตนเองได้รับ หรือการวดัความพงึพอใจระดบัจลุภาค นอกจากนี ้Davies & 
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Wares (1981 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ยงัได้เสนอเพิ่มเตมิวา่ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ความพงึพอใจทัง้สองระดบั เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ความพงึพอใจในระดบัจลุภาค จะมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงตอ่การบ าบดัจ าเพาะมากกวา่ การวดัระดบัมหภาคไมส่ามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความพงึพอใจในการบ าบดัท่ีเพิ่งได้รับมาได้ จากลกัษณะของการวดัทัง้สองแบบท่ีผ่านมา อาจท า
ให้กลา่วได้วา่ การวดัระดบัมหภาคเป็นการวดัความพงึพอใจทางอ้อม และการวดัระดบัจลุภาคเป็น
การวดัความพงึพอใจทางตรง 

นอกจากนี ้ยงัมีหลกัฐานการประเมินคะแนนของผู้ ป่วย ระหวา่งการประเมินแบบจลุภาค 
และการประเมินระดบัมหภาค โดยผู้ ป่วยจะประเมินในแบบวดัระดบัจลุภาควา่พงึพอใจมากกวา่
การประเมินความพงึพอใจระดบัมหภาค (Andersen, Kravits, & Anderson, 1971; Strickland, 
1972; Rivkin & Bush, 1974; Ware, Snyder, & Wright, 1977 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) และ
พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจทางตรงและทางอ้อมไมส่งูมากนกั (Gutek, 1978 อ้าง
ถึงใน Pascoe, 1983) ซึง่แสดงให้เห็นวา่ความพงึพอใจทางตรงและทางอ้อมอาจจะวดัโครงสร้าง
ตา่งกนั ด้วยเหตนีุก้่อนการสร้างมาตรวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วย ต้องค านงึถึงวา่เป้าหมายของ
การวดัเป็นการวดัแบบมหภาคหรือจลุภาค เป้าหมายของการวิจยัในครัง้นี ้คือการวดัแบบจลุภาค 
 
2. ความเท่ียงของมาตรวดั 
 ความเท่ียงแสดงให้เห็นถึงความคงท่ีของมาตรวดั ว่าวดัสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้คงท่ีหรือไม ่ความ
เท่ียงถือเป็นคณุสมบตัหินึง่ของมาตรวดั ยิ่งความเท่ียงสงูมากเทา่ไร การวดัยิ่งแมน่ย ามากขึน้ การ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ หรือเปรียบเทียบรายบคุคลยิ่งแมน่ย ามากขึน้ Anastasi & Urbina (1997) 
ได้รวบรวมวิธีการวดัความเท่ียง วา่สามารถประเมินได้ด้วยวิธีตา่งๆ คือ การทดสอบซ า้ (Test-
retest reliability) การสร้างมาตรวดัคูข่นาน (Alternate-Form Reliability) การหาความคงท่ี
ภายใน (Internal consistency) ด้วยการแบง่คร่ึง (Split-Half) หรือการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Coefficient Alpha) Ware (1978 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้ให้ข้อระมดัระวงัในการสร้างมาตร
วดัขึน้ว่า การสร้างมาตรวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วย ควรสร้างข้อกระทงทางบวก ให้เทา่กบัข้อ
กระทงทางลบ เน่ืองจากว่าถ้าไมท่ าให้ข้อกระทงทางบวกและทางลบให้เทา่กนัแล้ว อาจก่อให้เกิด
อคตใินการตอบสนองตอ่ข้อกระทง (Response bias) ซึง่เป็นเนือ้หาของข้อกระทงท่ีเหมือนบงัคบั
ให้ผู้ตอบต้องตอบในทางใดทางหนึง่ เชน่ “ฉนัเป็นคนดี” เป็นเสมือนการบงัคบัให้บคุคลตอบใน
ทางบวกเสมอ การสร้างข้อกระทงทางบวกและทางลบให้เทา่กนัเป็นการลดอคตสิว่นนี ้
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3. ความตรงของมาตรวดั 
 ความตรงเป็นคณุสมบตัขิองมาตรวดั ว่ามาตรวดัได้วดัในสิ่งท่ีต้องการจริงๆ ได้ดีมาก
เทา่ใด APA (1954 อ้างถึงใน Anastasi & Urbina, 1997) ได้แบง่วิธีการหาความตรงออกเป็น 3 วิธี
ด้วยกนั คือ ความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) วิธีหาความตรงจากเกณฑ์หรือการท านาย 
(Criterion-prediction validity) และวิธีหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ปัจจยัท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่ความตรงตา่งๆ เหลา่นี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
 3.1. การตอบวา่พงึพอใจในระดบัสงูของผู้ ป่วย Linn (1975 อ้างถึงใน Nguyen et al., 
1983) ได้ให้ข้อสรุปวา่ ไมว่่าจะใช้มาตรวดัความพงึพอใจใด สุม่ประชากรแบบใด หรือเป้าหมาย
ของการประเมินความพงึพอใจเป็นอย่างไร การตอบวา่พึงพอใจของผู้ ป่วยยงัคงอยูใ่นระดบัสงู 
ดงันัน้การตอบว่าพงึพอใจในระดบัสงูอาจเป็นเร่ืองปกตขิองโครงสร้างตวันี ้(Lebow, 1983) การ
อธิบายถึงสาเหตขุองการตอบความพงึพอใจในระดบัสงู สามารถอธิบายได้หลายสาเหต ุทัง้
ธรรมชาตขิองการตอบและอคตใินการตอบ ซึง่ผู้วิจยัสรุปไว้ดงันี  ้

1) ธรรมชาตขิองการตอบ เป็นค าอธิบายถึงลกัษณะตามธรรมชาตท่ีิสง่ผลให้มาตรวดั
ความพงึพอใจของผู้ ป่วยมีการตอบว่าพึงพอใจอยูใ่นระดบัสงู 

(1) ผู้ตอบใช้กลไกการปรับเปล่ียน (Assimilation mechanism) ในการประเมิน
ความพงึพอใจ ซึง่เกิดจากการปรับเปล่ียนการรับรู้ผลงานของตนให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัท่ี
ตนได้ตัง้เอาไว้ ดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้นในเร่ืองของแนวคิดกลไกความแตกตา่งและการปรับเปล่ียน
ในการอธิบายความพงึพอใจ 

(2) แรงผลกัดนัด้านความสอดคล้องทางปัญญา (Cognitive consistency 
pressures) กลา่วคือ พฤตกิรรมความร่วมมือ หรือการเข้าร่วมของผู้ ป่วย สง่ผลให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนความพงึพอใจ หรือเจตคตขิองตนท่ีมีตอ่การบ าบดัให้เป็นในทางบวกมากขึน้ เพ่ือลด
ความไมส่อดคล้องทางปัญญา (Cognitive dissonance) ลง (LeVois, Nguyen, & Attkisson, 
1981) 

2) อคตใินการตอบ อคตเิหล่านีส้ง่ผลกระทบตอ่ความตรงของมาตรวดั อคติตา่งๆ ท่ีอาจ
สง่ผลกระทบให้การตอบความพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงูมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การมีองค์ประกอบเดียวของมาตรวดั (Unidimension) หรือการมีหลาย
องค์ประกอบ (Multidimension) Pascoe (1983) ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า มาตรวดัท่ีมีลกัษณะเป็นการ
วดัมิตเิดียว อาจท าให้ไมไ่ด้ค านงึถึงปัจจยัหลายๆ สว่นท่ีท าให้เกิดความไมพ่งึพอใจของผู้ ป่วย ซึง่
ท าให้การตอบว่าพงึพอใจเฟ้อกวา่ความเป็นจริง 

(2) ค าในข้อกระทงในมาตรวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วยอาจท าให้เกิดอคตใินการ
ตอบสนองข้อกระทง (demand characteristics of items) โดย Ware (1978 อ้างถึงใน Pascoe, 
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1983) ได้ลองสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ ป่วยท่ีมีลกัษณะอคตใินการตอบสนอง พบวา่
ผู้ ป่วยเห็นด้วยกบัข้อความเหลา่นัน้ถึงร้อยละ 40-60 โดยไมค่ านงึถึงเนือ้หาในมาตรวดั แสดงให้
เห็นวา่อคตใินการตอบสนองเพิ่มการตอบสนองโดยไมไ่ด้ตัง้ใจของผู้ ป่วย ซึง่อาจแก้ไขได้โดยท าข้อ
กระทงทางบวกและทางลบให้เทา่กนัดงัท่ีกลา่วเอาไว้ในเร่ืองของความเท่ียง แตท่ว่า Gaston & 
Sabourin (1992) ได้ทดสอบหาผลของความคาดหวงัทางสงัคม ท่ีมีตอ่การวดัความพงึพอใจของ
ผู้ ป่วย พบวา่ไมมี่ความสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรวดัการตอบตามความคาดหวงัทางสงัคม และความ
พงึพอใจของผู้ ป่วย แสดงให้เห็นวา่ ยงัไมแ่นช่ดัวา่ความคาดหวงัของสงัคมในการตอบข้อกระทง 
หรือลกัษณะของข้อกระทง ส่งผลตอ่การประเมินความพงึพอใจอยา่งไร จ าเป็นต้องมีการศกึษา
ค้นคว้าวิจยัเพ่ือหาข้อสรุปตอ่ไป 

(3) อคตจิากบรรยากาศในการตอบ ผู้วิจยัได้รวบรวมบรรยากาศในการตอบท่ีอาจ
สง่ผลกระทบตอ่การประเมินในทางบวกของผู้ ป่วย คือ 

 แนวโน้มในการท าให้ตนเองได้รับความช่ืนชอบจากเจ้าหน้าท่ี จงึท าให้
เกิดการตอบว่าพงึพอใจมากกวา่ความเป็นจริง (LeVois, Nguyen, & Attkisson, 1981) 

 ผลจากการเอาใจใส ่(Hawthrone effect) ถ้าเจ้าหน้าท่ีให้ความเอาใจใส่
ก่อนการท ามาตรวดั สง่ผลให้เกิดการตอบวา่พงึพอใจมากกวา่ความเป็นจริง (LeVois, Nguyen, & 
Attkisson, 1981) 

 ความรู้สกึขอบคณุ (Grateful testimonials) ตอ่การบ าบดั หรือผู้ให้การ
บ าบดั อาจสง่ผลตอ่การตอบในทางบวกสงูเกินจริง (Campbell, 1969 อ้างถึงใน Nguyen et al., 
1983) 

 สถานท่ีท่ีใช้ในการตอบ Stewart & Wanklin (1978 อ้างถึงใน Pascoe, 
1983) ได้ทดสอบการประเมินมาตรวดัความพงึพอใจในสถานท่ีท่ีตา่งกนั คือ บ้าน และสถานบ าบดั 
พบวา่การประเมินความพงึพอใจแตกตา่งกนั 

(4) อคตจิากการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ซึง่จะกลา่วตอ่ไปในเร่ืองการหลีกเล่ียงอคตจิาก
การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

(5) วิธีในการตอบแบบประเมิน Noyes et al. (1974 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) 
ได้พบวา่การตอบด้วยวิธีการรายงานด้วยค าพดู จะมีลกัษณะการประเมินทางบวกมากกวา่การ
ตอบด้วยวิธีการบนัทกึ แม้ว่ามาตรวดัท่ีใช้ถามหรือให้รายงานเป็นมาตรวดัชดุเดียวกนัก็ตาม 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไมข้่อสรุปแนช่ดัวา่อคตเิหลา่นี ้มีผลกระทบอยา่งไรตอ่การตอบมาตรวดั
ความพงึพอใจ ถ้ามีแล้ว ขนาดของผลกระทบตอ่การประเมินความพงึพอใจของผู้ ป่วยเป็นเทา่ใด 
(Pascoe, 1983) 
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3.2. ความสามารถในการตอบมาตรวดัของผู้ ป่วย ผู้ ป่วยอาจไมส่ามารถประเมินคณุภาพ
ของการรักษาได้ แล้วท าให้การตอบมาตรวดัขึน้อยูก่บัความต้องการทางอารมณ์ (Emotion needs) 
หรือความพงึพอใจในชีวิตขณะนัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามพบหลกัฐานเชิงประจกัษ์วา่ผู้ ป่วยอาจสามารถ
ตดัสินความพงึพอใจได้ ซึง่ทดสอบโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ป่วยประเมินความพงึพอใจในด้านตา่งๆ 
ของการบ าบดัพร้อมกนั พบว่ามีความคดิเห็นเหมือนกนัสงู (Pascoe, & Attkisson, 1983; Smith, 
1972 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) 

 
3.3. การหลีกเล่ียงอคตจิากการสุม่กลุม่ตวัอยา่งสง่ผลกระทบตอ่ความตรงของมาตรวดัสงู 

อคตติา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

 ชว่งเวลาในการเก็บข้อมลูผู้ ป่วย ถ้าเก็บข้อมลูหลงัจากผา่นการบ าบดัไประยะหนึง่ 
ท าให้ผู้ ป่วยรู้ถึงรายละเอียดของการบ าบดั สามารถประเมินความพงึพอใจในการบ าบดัได้ แตว่า่มี
ผู้ ป่วยสว่นหนึง่ท่ีถอนตวัออกจากการบ าบดัแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ป่วยนอก ซึง่ผู้ ป่วยท่ีถอนตวั
ออกจากการบ าบดัมกัมีแนวโน้มไมพ่งึพอใจตอ่การบ าบดั ขณะท่ีถ้าเก็บข้อมลูในชว่งต้นของการ
บ าบดั เพ่ือลดปัญหาการถอนตวั ผู้ ป่วยก็ยงัไมไ่ด้รับประสบการณ์มากเพียงพอจนประเมินความพงึ
พอใจตอ่การบ าบดัได้อยา่งถกูต้องได้ (Larsen et al., 1979) 

 การเก็บข้อมลูโดยการสง่จดหมาย การโทรศพัท์ หรือการสง่จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ วิธีเหล่านีม้กัมีปัญหาเร่ืองอตัราการสง่คืนแบบสอบถาม ซึง่มกัจะต ่ามาก (Larsen 
et al., 1979) 

 การเก็บข้อมลูแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional method) ในการเก็บข้อมลูใน
ชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ ปัญหาท่ีเกิดอาจเป็นไปได้ท่ีว่าผู้ ป่วยไมไ่ด้มาตามนดัในชว่งเวลาดงักลา่ว 
(Larsen et al., 1979) และอตัราการท่ีผู้ ป่วยไมไ่ด้มาตามนดั เก่ียวข้องกบัความพงึพอใจด้วย 
(Pascoe, 1983) วิธีนีอ้าจแก้ไขได้โดยการยืดชว่งเวลาในการเก็บข้อมลู 

 การให้ความร่วมมือในการตอบของผู้ ป่วย อาจสง่ผลกระทบตอ่อคตจิากการสุม่
กลุม่ตวัอยา่งได้ด้วย ผู้ ป่วยท่ีไมใ่ห้ความร่วมมือ อาจมีลกัษณะพงึพอใจแตกตา่งจากผู้ ให้การ
ร่วมมือ (Pascoe, 1983) 

 ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการบ าบดั สว่นใหญ่แล้วอาจเป็นบคุคลท่ีเคยได้รับความพึง
พอใจจากโปรแกรมนีม้าแล้ว จงึได้เข้าร่วมโปรแกรมอีกครัง้หนึง่ ซึง่บคุคลเหลา่นีมี้แนวโน้มในการ
ตอบความพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงู เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีไมไ่ด้เลือกใช้โปรแกรมการบ าบดันี ้สิ่งนีอ้าจ
สง่ผลกระทบตอ่ความตรงในการวดัความพงึพอใจของมาตรวดัความพงึพอใจระดบัจลุภาค 
(LeVois, Nguyen, & Attkisson, 1981)  
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 การคดัเลือกคนเข้าโปรแกรมมีอคต ิเชน่ เกิดจากความสมคัรใจ เป็นต้น (LeVois, 
Nguyen, & Attkisson, 1981) 

Nguyen et al. (1983) ได้กล่าววา่ ดเูหมือนวา่จะเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะควบคมุอคตจิาก
การสุม่กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด แตต้่องหาวิธีการท่ีลดอคติให้น้อยท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามอคติเหลา่นีอ้าจ
ให้คงอยูไ่ว้ได้ ถ้าควบคมุให้อคตเิหล่านีมี้คา่คงท่ีตลอด ในการเก็บข้อมลูทกุครัง้ 
 
4. การขาดเกณฑ์ในการแบง่ระหวา่งความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ  
 คะแนนจากการวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ เป็นคะแนนการวดัแบบอนัตรภาค 
(Interval scale) ซึง่คณุสมบตัขิองมาตรประเภทนี ้คือ ไม่มีศนูย์สมับรูณ์ (Absolute zero) ดงันัน้ 
คะแนนของมาตรความพงึพอใจเพียงอยา่งเดียวไมมี่ความหมายใด ถ้าไมเ่กิดการเปรียบเทียบกบั
คะแนนของคนอ่ืนหรือกลุม่อ่ืน (Howell, 1999) หรือคะแนนคา่เฉล่ียของกลุม่ใดกลุม่หนึง่ เชน่ 
คะแนน 70 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ไมส่ามารถสรุปได้วา่กลุม่นีมี้ความพงึพอใจได้ ถ้าไมไ่ด้
เกิดจากการเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืนๆ 70 คะแนนท่ีได้อาจแสดงวา่ไมพ่งึพอใจได้ เม่ือกลุม่อ่ืนๆ ใน
ประชากรเดียวกนัล้วนแตมี่คะแนนความพงึพอใจเทา่กบั 90 คะแนน (Nguyen et al., 1983) 
ดงันัน้การสร้างมาตรท่ีเป็นมาตรฐาน ท่ีมีการสร้างคา่ปกต ิ(Norms) ของมาตรวดัเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
มาก เพ่ือหาเกณฑ์ก าหนดวา่คะแนนเทา่ใดท่ีสามารถเรียกได้วา่พงึพอใจ และคะแนนเท่าใดท่ี
สามารถเรียกได้วา่ไมพ่งึพอใจ 
 
5. มิตขิองความพงึพอใจ 
 องค์ประกอบของความพงึพอใจ Pascoe (1983) ได้รวบรวมองค์ประกอบด้านความพงึ
พอใจจากงานวิจยัตา่งๆ เชน่ Wolf (1980 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้แบง่องค์ประกอบเป็น 
สมัพนัธภาพ (rapport) การส่ือสาร (communication) การบรรเทาความเครียด (Distress relief) 
และความร่วมมือยอมตาม (Compliance) ซึง่เป็นองค์ประกอบด้านบคุลากรทัง้หมด Weinberger 
et al. (1981อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้พบองค์ประกอบเป็นมมุมองท่ีไมใ่ชก่ารแพทย์ 
(Nonmedical aspects) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence of provider) และคณุภาพ
สว่นบคุคลของผู้ให้บริการ (Personal qualities of provider) Linn, Ware, & Greenfield (1980 
อ้างถึงใน Pascoe, 1983) ได้แบง่องค์ประกอบเป็น 3 องค์ประกอบด้วยกนั คือ ความสามารถใน
การบ าบดั (Efficacy of treatment) ความสามารถด้านเทคนิคของผู้ให้บริการ (Technical 
competence of provider) และคณุภาพสว่นบคุคลของผู้ให้บริการ (Personal qualities of 
provider) จะเห็นวา่เป็นองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการทัง้หมด Mangels-dorff (1979 
อ้างถึงใน Pascoe, 1983) มีองค์ประกอบด้านปฏิสมัพนัธ์กบัแพทย์ (Physician interactions) 
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ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีไมใ่ชแ่พทย์ (Nonphysician interactions) และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ 
(Ancillary services) เป็นต้น จะเห็นวา่องค์ประกอบเหล่านี ้สามารถรวมได้เป็น 3 องค์ประกอบ
ใหญ่ด้วยกนั คือ องค์ประกอบด้านบคุลากร (เชน่ การส่ือสาร การบรรเทาความเครียด ปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ให้บริการ) องค์ประกอบด้านการบ าบดัและการให้บริการ (เชน่ คณุภาพการให้บริการ 
ความสามารถของผู้ให้บริการ การให้ความชว่ยเหลือเพิ่มเตมิ) และองค์ประกอบด้านกายภาพ 
(เชน่ สถานท่ี ความสะดวก ราคา เป็นต้น) 
 อยา่งไรก็ตาม บางแนวคดิกลา่ววา่ความพงึพอใจไมมี่องค์ประกอบ เชน่ มาตรวดัของ 
Larsen et al. (1979) ซึง่เป็นการวดัความพงึพอใจแบบภาพรวม (General Scale) ซึง่ใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) พบวา่มีองค์ประกอบเดียว 
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัตวัแปรอืน่ๆ 
 จากการรวบรวมงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่าความพงึพอใจของผู้ ป่วยมีความสมัพนัธ์กบัตวั
แปรตา่งๆ มากมาย ยกตวัอย่างเชน่ เจตคติตอ่การบ าบดั (Constantine, 2002) จ านวนการใช้
บริการ (Ware, 1978 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) การใช้บริการท่ีอ่ืน หรือหาทางเลือกอ่ืน (Jenny et 
al., 1973 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัพบความสมัพนัธ์ระหวา่งความร่วมมือในการบ าบดัและความพงึพอใจใน
การบ าบดัด้วย ทัง้รูปแบบการมาตามนดั (Alpert, 1964; Francis, Korsch, & Morris, 1969; 
Becker et al., 1972 อ้างถึงใน Williams, 1994) เจตนาในการกระท าตามการบ าบดั Wilson & 
McNamara (1982 อ้างถึงใน Pascoe, 1983) พบขนาดของความสมัพนัธ์เทา่กบั .42 ในผู้ ป่วย
นอก และ .35 ในผู้ ป่วยใน และการใช้ยา พบวา่การเช่ือฟังในการใช้ยาโดยใช้วิธีการนบัมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเช่ือฟัง (Linn et al., 1982; Ludy et al., 1977 อ้างถึงใน Pascoe, 
1983) หรือตรวจการใช้โดยการทดสอบปัสสาวะ (Becker et al., 1982 อ้างถึงใน Pascoe, 1983)  
 
หมวดท่ี 4 เจตคติ 
 
นิยามของเจตคติ 
 มีการนิยามของเจตคตไิว้จ านวนมาก ธีระพร อวุรรณโณ (2535) ได้แบง่นิยามของเจตคติ
ออกเป็น 3 ประเภท ตามจ านวนองค์ประกอบของเจตคติ คือ 

1. นิยามเจตคตแิบบ 3 องค์ประกอบ เชน่ 
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เจตคติหมายถงึแนวโน้มในการตอบสนองตอ่สิง่เร้าบางประเภท ด้วยการตอบสนอง
บางประเภท ซึง่มีสามประเด็นหลกั คือ ปัญญา อารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรม 
(Rosenberg & Hovland, 1960 อ้างถงึใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535 หน้า 2) 

เจตคติเป็นระบบที่คงทนขององค์ประกอบของสามองค์ประกอบทีม่ีศนูย์รวมอยูท่ี่ท่ี
หมายหนึง่ ความเช่ือเก่ียวกบัท่ีหมาย ซึง่เป็นองค์ประกอบด้านปัญญา อารมณ์
ความรู้สกึที่เก่ียวกบัท่ีหมาย ซึง่เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สกึ และการก าหนด
ลว่งหน้าให้มีการกระท าตอ่ที่หมาย ซึง่เป็นองค์ประกอบด้านแนวโน้มในการกระท า 
(Kretch, Crutchfield, & Ballachey, 1962 อ้างถงึใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535  
หน้า 2-4) 

2. นิยามเจตคตแิบบ 2 องค์ประกอบ เชน่ 
เจตคติมีสององค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สกึและ

องค์ประกอบด้านปัญญา โดยองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สกึหมายถึงความรู้สกึที่
บคุคลมีเมื่อถกูกระตุ้นโดยที่หมายของเจตคติ สว่นองค์ประกอบด้านปัญญาหมายถึง
กลุม่ความเช่ือที่บคุคลมีวา่ที่หมายของเจตคติจะเป็นตวัสง่เสริมหรือขดัขวางการบรรลถุึง
คา่นิยมตา่งๆ ของเขา (Rosenberg, 1960, 1968 อ้างถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535 
หน้า 6) 

3. นิยามเจตคตแิบบองค์ประกอบเดียว เชน่ 
เจตคติหมายถงึความเข้มของอารมณ์ความรู้สกึทางบวกหรือทางลบในทาง

สนบัสนนุหรือตอ่ต้านท่ีหมายทางจิต โดยที่หมายทางจิต อาจหมายถงึวตัถ ุความคิด 
แผนการกระท า รูปแบบความประพฤติ อดุมการณ์ หลกัจริยธรรม ค าขวญั หรือ
สญัลกัษณ์ที่บคุคลอาจแสดงอารมณ์ความรู้สกึทางบวกหรือทางลบได้ (Thurstone, 
1946, 1959 อ้างถงึใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535 หน้า 9) 

เจตคติเป็นแนวโน้มในการประเมนิของบคุคล การเข้าหาหรือการหลกีหนี หรือการ
สนบัสนนุการตอ่ต้านท่ีหมายทางเจตคติ (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957 อ้าง
ถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535 หน้า 9) 

เจตคติ คือ ความโน้มเอียงที่จะได้เรียนรู้ที่จะตอบสนองตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ในทางชอบ
หรือไมช่อบอยา่งคงเส้นคงวา (Fishbein & Ajzen, 1975 อ้างถงึใน แหวนไพลนิ เย็นสขุ, 
2538) 

 
 การวิจยันีย้ดึถือแนวคิดนิยามเจตคตเิป็นองค์ประกอบเดียว ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ 
เจตคตใินการท านายพฤตกิรรม ดงัท่ีจะได้กล่าวในตอ่ไป 
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ลกัษณะของเจตคติจากนิยาม 
 จากนิยามของเจตคติ ผู้วิจยัขอสรุปลกัษณะของเจตคติตามนิยามของการวิจยัทัง้หมดได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีลกัษณะเป็นการประเมินของบคุคล องค์ประกอบด้านอารมณ์ ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ี
นิยามทัง้ 3 รูปแบบมี ยงัไมมี่วิธีการใดท่ีสามารถวดัอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างถกูต้อง (ธีระพร 
อวุรรณโณ, 2535) จงึใช้การประเมินเป้าหมายทางเจตคตแิทนความรู้สึกได้ 

2. มีเป้าหมายของเจตคติ เจตคตต้ิองมีเป้าหมาย ท่ีหมาย เพ่ือให้เกิดการประเมินตามท่ี
หมายดงักล่าวนัน้ โดยเป้าหมายของเจตคตอิาจมีความจ าเพาะ หรือทัว่ไปได้ 

3. มีการประเมินตอ่เน่ืองจากทางบวกไปยงัทางลบ แม้วา่เจตคตจิะประกอบด้วยก่ี
องค์ประกอบก็ตาม ต้องมีการประเมินวา่เป้าหมายของเจตคตมีิลกัษณะทางบวกตอ่เน่ืองไปยงัทาง
ลบ โดยอาจผา่นอารมณ์ความรู้สกึ (อารมณ์ทางบวกหรือทางลบ) ความเช่ือ (สนบัสนนุหรือ
ขดัขวาง) พฤตกิรรม (เข้าหาหรือหลีกหนี) ซึง่แสดงให้เห็นวา่เจตคตมีิทัง้ขัว้ของเจตคต ิ(ทางบวก 
ทางลบ) และความเข้มของขัว้เหลา่นัน้ (มาก น้อย) (Show & Wright, 1967 อ้างถึงใน แหวนไพลิน 
เย็นสขุ, 2538) 

4. เป็นลกัษณะของการประเมินเม่ือได้รับการกระตุ้น เจตคตเิป็นการตอบสนองตอ่
เป้าหมายทางเจตคต ิเม่ือได้รับการกระตุ้น ไมว่า่จะเกิดจากการได้รับสิ่งเร้าจริง หรือเกิดจากการ
กระตุ้นผา่นการวดัเจตคติ 

5. มีลกัษณะคงทนในระดบัหนึง่ นิยามของเจตคตหิลายนิยาม ได้กลา่ววา่เจตคติต้องมี
ความคงทนในระดบัหนึง่ ไมแ่ปรผนัดัง่อารมณ์ในการตอบสนองโดยทัว่ไป เชน่ Campbell (1950 
อ้างถึงใน แหวนไพลิน เย็นสขุ, 2538) กลา่ววา่ “เจตคต ิเป็นความสม ่าเสมอของการตอบสนองตอ่
สิ่งเร้าอยา่งใดอย่างหนึง่” หรือ Fishbein & Ajzen (1975 อ้างถึงใน แหวนไพลิน เย็นสขุ, 2538) 
ดงัท่ีกลา่วไปข้างต้น Show & Wright (1967 อ้างถึงใน แหวนไพลิน เย็นสขุ, 2538) ได้กลา่ว
เพิ่มเตมิวา่ เจตคตเิป็นสิ่งท่ีเม่ือเกิดขึน้แล้วอาจจะเป็นสิ่งท่ีถาวรตลอดไป หรือชัว่คราวก็ได้ เจตคตท่ีิ
มัน่คงถาวรยอ่มมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมและบคุลิกภาพของบคุคลมาก และการเปล่ียนแปลงยอ่มมี
ได้ยาก ส่วนเจตคตท่ีิไมม่ัน่คงก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ 
 
การวดัเจตคติ  
 การวดัเจตคตสิามารถวดัได้หลายวิธี ตามองค์ประกอบของนิยามเจตคตท่ีิผู้วิจยัได้สร้าง
นิยามปฏิบตักิารเอาไว้ โดยปกตแิล้ว การวดัเจตคตจิะวดัด้วยการประเมิน ซึง่อนมุานว่าเป็นการวดั
ซึง่องค์ประกอบทางอารมณ์ ซึง่การวดัผ่านการประเมินนี ้สามารถแบง่วิธีการวดัอยา่งง่าย ได้ 2 
ประเภทด้วยกนั คือ 
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1. เจตคตทิางตรง สามารถวดัได้ด้วยมาตรวดัเจตคตมิาตรฐานตา่งๆ มาตรวดัท่ีได้รับ
ความนิยมในการวดัเจตคตทิางตรงมี 2 วิธีด้วยกนัคือ 

1.1. มาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) โดย Rensis Likert (1932 อ้างถึงใน ธีระพร 
อวุรรณโณ, 2535) เป็นวิธีท่ีมกัใช้ในการวดัเจตคต ิประกอบด้วยข้อความแสดงเจตคติทัง้ทางบวก
และทางลบโดยมีจ านวนข้อเทา่ๆ กนั บคุคลตอบข้อความบนมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่
ประกอบด้วย เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง จากนัน้ตรวจให้
คะแนนโดยก าหนดน า้หนกัไว้ชดัเจน กล่าวคือ หากบคุคลตอบเห็นด้วยอยา่งยิ่งกบัข้อความท่ีแสดง
เจตคตทิางบวก ก าหนดน า้หนกัให้ 5 คะแนน แล้วลดลงตามล าดบั และหากบคุคลตอบไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่งกบัข้อความท่ีแสดงเจตคตทิางลบ ก าหนดน า้หนกัให้ 1 คะแนน แล้วเพิ่มขึน้ตามล าดบั 
จากนัน้น าคะแนนเจตคตท่ีิได้มารวมกนั  

1.2. มาตรวดัแบบจ าแนกความหมาย (Semantic differential scale) ถกูน าเสนอโดย 
Charles Osgood (1957 อ้างถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) มาตรวดันีจ้งึเป็นมาตรวดัท่ีวดั
ความหมายโดยนยัของเป้าของการวดัเทา่นัน้ ไมใ่ชค่วามหมายโดยตรง เชน่ รถยนต์อาจมี
ความหมายโดยนยั วา่แสดงถึงความร ่ารวย เป็นต้น มาตรวดันีป้ระกอบด้วย เป้าหมายของเจตคติ 
และมีค าคณุศพัท์ทางการประเมินท่ีมีความหมายตรงข้ามกนัอยู่ 2 ขัว้ เชน่ ดี-เลว ง่าย-ยาก แล้วให้
ประเมินเป้าหมายวา่มีลกัษณะตามคณุศพัท์ในด้านใด และมีลกัษณะตามค าคณุศพัท์นัน้มากน้อย
เพียงใด มาตรวดัตามท่ี Osgood เสนอเอาไว้ มี 7 ระดบั เชน่ ข้อกระทง ดี-เลว จะมีมาตร ดีมาก ดี
ปานกลาง ดีน้อย 2  ข้างพอๆ กนั เลวน้อย เลวปานกลาง เลวมาก จากนัน้ ให้คะแนนในการตอบ
แตล่ะข้อ โดยถ้าตอบไปทางค าคณุศพัท์ทางบวก ให้คะแนน 1 เม่ือตอบระดบัน้อย 2 เม่ือตอบระดบั
ปานกลาง และ 3 เม่ือตอบระดบัมาก ถ้าตอบไปทางค าคณุศพัท์ทางลบ ให้คะแนน -1 เม่ือตอบ
ระดบัน้อย -2 เม่ือตอบระดบัปานกลาง และ -3 เม่ือตอบระดบัมาก และให้คะแนน 0 เม่ือตอบทัง้ 2 
ข้างพอๆ กนั จากนัน้น าคะแนนแตล่ะข้อมารวมกนั จะได้เป็นคะแนนของเจตคติ 

2. เจตคตทิางอ้อม เป็นการวดัโดยไมไ่ด้ประเมินเจตคตโิดยตรง มาตรท่ีเป็นท่ีนิยมในการ
วดัเจตคตทิางอ้อม คือ มาตรวดัในทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล (Theory of reasoned action) ซึง่
ถกูน าเสนอโดย Fishbein & Ajzen (1980) เป็นการวดัเจตคตโิดยผา่นทางความเช่ือ ซึ่งถกูก าหนด
ด้วยผลรวมของผลคณูระหว่างความเช่ือในผลการกระท าหรือผลกรรมแตล่ะแบบ กบัการ
ประเมินผลของการกระท าหรือผลกรรม จากนัน้น าคะแนนท่ีจากการคณูแตล่ะผลการกระท า มา
บวกกนั (มนัทนา สิริรัตโนภาส, 2538) 

สว่น ถ้านิยามด้วยเจตคตแิบบสามองค์ประกอบ ท าให้ต้องวดัเจตคติองค์ประกอบท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้วดัเจตคตไิด้ล าบากขึน้ เน่ืองจาก ต้องใช้การสงัเกต
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พฤตกิรรมในการวดั เชน่ Breckler (1984 อ้างถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) ได้วดัเจตคตติ่องู
จริง ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรม คือความสามารถในการเข้าใกล้งไูด้มากน้อยเท่าใด 

ในการวดัเจตคตทิกุมาตร ขัน้แรกท่ีต้องท าก่อนการสร้างมาตร คือ การก าหนดเป้าหมาย
ของเจตคต ิสิ่งส าคญัของการก าหนดเป้าหมายของเจตคต ิคือ เป้าหมายของเจตคตต้ิองก่อให้เกิด
การกระตุ้นตอ่ผู้ตอบในสิ่งเดียวกนั 
 
ความสามารถในการท านายพฤติกรรมของเจตคติ 
 เจตคตสิามารถท านายพฤติกรรมได้ (Wicker, 1969 อ้างถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) 
แตว่า่การท านายได้จะมากน้อยขึน้อยูก่บัความจ าเพาะของพฤตกิรรมและเป้าหมายของเจตคติ 
Fishbein & Ajzen (1977 อ้างถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) ได้วิจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งเจต
คตแิละการกระท าพฤติกรรม ได้ข้อสรุปออกมาวา่ ถ้าระดบัความจ าเพาะของพฤตกิรรมและ
เป้าหมายเจตคตวิ่าอยูใ่นระดบัเดียวกนัแล้ว สอดคล้องกนัสงูแล้ว จะมีแนวโน้มวา่จะท านายได้มาก 
ดงันัน้แสดงให้เห็นวา่เจตคติตอ่การบ าบดัยาเสพตดิ นา่จะท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ 
แตไ่มค่วรท าให้พฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยจ าเพาะจนเกินไป ควรวดัเป็นเกณฑ์หลายพฤตกิรรม 
(Multiple act criterion) แตอ่าจจะไมส่งูมากนกั เพราะถึงแม้วา่เป้าหมายของเจตคต ิและ
พฤตกิรรมจะใกล้เคียงกนั แตเ่ป็นคนละเร่ืองเดียวกนั 
 
หมวดท่ี 5 ความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งเจตคตแิละความพงึพอใจ 
 
 เน่ืองจากเจตคตแิละความพงึพอใจเป็นโครงสร้างท่ีใกล้เคียงกนัมาก บางนิยามได้ให้จ ากดั
ความว่าความพงึพอใจเป็นเจตคตรูิปแบบหนึง่ (Vroom, 1964 อ้างถึงใน สภุาวดี จิระชีวะนนัท์, 
2545; Linder-Pelz, 1982b) ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึขอน าโครงสร้างทัง้สองมาแสดงให้เห็นวา่
คล้ายคลงึกนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 ความเหมือนของเจตคตแิละความพงึพอใจ ในอนัดบัแรก คือ โครงสร้างทัง้สองมีลกัษณะ
เป็นการประเมินเป้าหมายท่ีชดัเจนเหมือนกนั ความพงึพอใจและเจตคติยงัมีการประเมินไปในทัง้
ทางบวกและทางลบเชน่เดียวกนั 
 นอกจากนีเ้จตคติและความพงึพอใจยงัมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมคล้ายกนั กลา่วคือ 
เจตคตหิรือความพงึพอใจก่อให้เกิดพฤตกิรรมได้ และพฤตกิรรมก็ยงัสง่ผลตอ่เจตคตแิละความพงึ
พอใจได้  
 ความแตกตา่งระหวา่งเจตคตแิละความพงึพอใจ สิ่งแรกคือนิยาม ความพงึพอใจตอ่
เป้าหมายเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัภายในใจตอ่เป้าหมายและการรับรู้ผลลพัธ์



 20 

ของเป้าหมายท่ีได้รับออกมา แสดงให้เห็นวา่ความพงึพอใจต้องมีผลลพัธ์ แตเ่จตคตเิป็นเพียงแค่
การประเมินคณุสมบตัขิองเป้าหมาย วา่มีลกัษณะทางบวกหรือทางลบอยา่งไร นอกจากนีก้าร
ประเมินความพงึพอใจ ต้องได้รับประสบการณ์ตรงตอ่เป้าหมายนัน้ กลา่วคือ ได้รับรู้ผลของ
เป้าหมายโดยตรง ขณะท่ีเจตคติอาจได้รับผลกระทบจากการเรียนรู้ทางสงัคมได้ (Bandura, 1977 
อ้างถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ความพงึพอใจจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่
การเรียนรู้ทางสงัคม การเรียนรู้ทางสงัคมอาจสง่ผลกระทบตอ่ความคาดหวงัในจิตใจ ซึง่เป็นตวัตัง้
ต้นท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจได้ 
 สรุป ความพงึพอใจอาจเป็นสว่นหนึง่ของเจตคต ิซึง่อาจมองวา่ความพงึพอใจคือเจตคติ
ตอ่การรับรู้เป้าหมายท่ีได้รับของผู้ ท่ีเคยได้รับประสบการณ์ตรงตอ่เป้าหมาย โดยสิ่งท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่การประเมินนีคื้อความคาดหวงัภายในใจขณะนัน้ท่ีผู้ประเมินมี 
 
หมวดท่ี 6 ปัจจยัเพิ่มเตมิท่ีส่งผลตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย 
 
 นอกเหนือจากเจตคตแิละความพงึพอใจของผู้ ป่วยท่ีกลา่วมาข้างต้นแล้ว ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
ความร่วมมือของผู้ ป่วยท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไป คือ ลกัษณะและคณุภาพในการบ าบดั คณุภาพในการ
บ าบดัท่ีผู้ ป่วยรับรู้สง่ผลตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย (Haynes, 1979 อ้างถึงใน Taylor, 2003) 
รายละเอียดตา่งๆ ในการบ าบดั สง่ผลตอ่ความร่วมมือ อาทิเชน่ ความซบัซ้อนของการบ าบดั 
(Meichenbaum & Turk, 1987 อ้างถึงใน Marks et al., 2005) ถ้าการบ าบดัซบัซ้อนมาก มี
แนวโน้มท่ีผู้ ป่วยจะไมร่่วมมือ ระยะเวลาในการบ าบดัท่ีนานจะสง่ผลให้ผู้ ป่วยไมร่่วมมือ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งโรคเรือ้รัง (Masur, 1981 อ้างถึงใน Marks et al., 2005) ความเก่ียวข้องระหว่างการบ าบดั
กบัอาการเจ็บป่วย (Sackett & Haynes, 1976 อ้างถึงใน Demyttenaere, 1997) ถ้าเก่ียวข้องกนั
มาก ผู้ ป่วยมีแนวโน้มท่ีจะร่วมมือสงู การรับรู้ผลของการบ าบดั (Fincham & Wertheimer, 1985 
อ้างถึงใน Mark et al., 2005) ถ้าผู้ ป่วยรับรู้ถึงประโยชน์ของการบ าบดั และไมมี่อปุสรรคในการ
รักษาสามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้ ระยะเวลาในการรอคอยนาน ความไม่
สะดวกสบาย ล้วนสง่ผลทางลบตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย (Meichenbaum & Turk, 1987 อ้างถึง
ใน Marks et al., 2005) ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า ความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการบริการ 
สามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้ 
 นอกจากนี ้สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ ป่วยและผู้ให้การบ าบดัยงัสง่ผลตอ่ความร่วมมือของ
ผู้ ป่วยอีกด้วย เม่ือผู้ ป่วยรับรู้วา่ผู้ให้บริการอบอุน่ เอาใจใส ่มีแนวโน้มท่ีจะร่วมมือมากกวา่ผู้ ป่วยท่ี
รับรู้วา่ผู้ให้บริการแสดงอารมณ์โกรธ ไมอ่ดทนตอ่ผู้ ป่วย (Sherbourne, Hays, Ordway, DiMatteo, 
& Kravitz, 1992 อ้างถึงใน Taylor, 2003) นอกจากนี ้Buller & Buller (1987 อ้างถึงใน Marks et 
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al., 2005) ได้พบวา่ผู้ ป่วยชอบผู้ให้บริการท่ีมีลกัษณะยึดผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Person centered) 
ให้ความอบอุน่ (Affiliative) มากกวา่ผู้ให้บริการแบบควบคมุ (Control style) มีแนวโน้มในการสัง่ 
(Authoritarian) ซึง่อาจอธิบายได้ด้วยทฤษฎีปฏิปักษ์ (Reactant theory; Brehm, 1966 อ้างถึงใน 
Marks et al., 2005) ท่ีกลา่วเอาไว้วา่เม่ือผู้ ป่วยรับรู้วา่อิสระของตนถกูคกุคาม เชน่ อิสระในการใช้
ชีวิต ไมต้่องควบคมุตามท่ีผู้ให้การบ าบดัร้องขอ ผู้ ป่วยจะมีแนวโน้มหาทางน าอิสระของตนเอง
กลบัคืนมา ด้วยวิธีการไมร่่วมมือในการบ าบดั ด้วยเหตผุลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าความพงึพอใจ
ด้านบคุลากรของผู้ ป่วยสามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้ 
 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความร่วมมือในการบ าบดัท่ีจะกลา่วถึงเป็นอนัดบัสดุท้าย คือ ระยะเวลา
ท่ีอยูใ่นการบ าบดั เร่ืองของระยะเวลาการบ าบดัมีแนวคิดท่ีขดัแย้งกนัอยู ่แนวคิดแรกคือแนวคดิ
ด้านความสอดคล้องทางปัญญา (Cognitive dissonance; Festinger, 1957 อ้างถึงใน ธีระพร 
อวุรรณโณ, 2535) กลา่วเอาไว้วา่ เม่ือเกิดความไมค่ล้องจองทางปัญญาเกิดขึน้ บคุคลจะลดความ
คล้องจองลง กล่าวคือ เม่ืออยูใ่นการบ าบดัมากย่ิงขึน้ แม้วา่ตนเองจะไมพ่งึพอใจตอ่การบ าบดัก็
ตาม ผู้ ป่วยจะมีแนวโน้มปรับปัญญาให้พงึพอใจมากยิ่งขึน้ และจะมีแนวโน้มในการร่วมมือมาก
ยิ่งขึน้ไปด้วย อีกแนวคิดหนึง่คือ เม่ือระยะเวลาในการบ าบดันานมากยิ่งขึน้ ผู้ ป่วยมีแนวโน้มท่ีจะ
ร่วมมือน้อยลง โดยเฉพาะการบ าบดัระยะยาว จะมีแนวโน้มท่ีจะร่วมมือลดลง (Hulka et al., 1976 
อ้างถึง Marks et al., 2005) Masur (1981 อ้างถึง Marks et al., 2005) ได้อธิบายไว้ว่าอาจเป็น
เพราะอาการของโรคลดน้อยลง ท าให้ผู้ ป่วยไมต่ระหนกัในความร่วมมือ ลกัษณะการบ าบดัของ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยันี ้เป็นผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟ ูระยะเวลาในการบ าบดั 120 วนั ซึง่เป็น
ระยะเวลาแนน่อน ไมใ่ชก่ารรักษาโรคเรือ้รัง ดงันัน้นา่จะมีแนวโน้มในการร่วมมือมากขึน้ เม่ือระยะ
เวลานานขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. ศกึษาองค์ประกอบของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การบ าบดัยาเสพตดิของผู้ ป่วยยาเสพติด 
2. เพ่ือท านายความร่วมมือในการบ าบดัของผู้ ป่วย ด้วยความพงึพอใจ และเจตคตติอ่

การบ าบดัยาเสพติด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้ทราบถึงองค์ประกอบของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การบ าบดัยาเสพติดของผู้ ป่วยยา
เสพตดิ 
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2. ได้ทราบถึงความสามารถในการท านายความร่วมมือในการบ าบดัของผู้ ป่วย ด้วย
ความพงึพอใจ และเจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพติด 

3. ได้แนวทางในการปรับปรุงคณุภาพของการบ าบดัให้ผู้ ป่วยพงึพอใจและให้ความ
ร่วมมือในการบ าบดั 
 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ผู้ป่วยยาเสพตดิ หมายถึง ผู้ตดิสารเสพตดิทกุประเภท หรือผู้ เสพสารเสพติดท่ียกเว้นสาร
คาเฟอีน นิโคติน และแอลกอฮอล์ ท่ีเข้าบ าบดัและฟืน้ฟใูนสถานบ าบดั 
 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ ป่วยท่ีพกัอยูใ่นโรงพยาบาล 
 ผู้ป่วยฟ้ืนฟู หมายถึง ผู้ ป่วยท่ีหมดจากอาการขาดยาได้แล้ว และไมมี่อาการแทรกซ้อน
จากยาเสพติด ไมต้่องใช้ยาบ าบดัแล้ว โดยเน้นท่ีการป้องกนัการกลบัไปติดยาซ า้ ด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ 
ให้ความรู้ สร้างกลุม่ชว่ยเหลือ ให้ครอบครัวมีสว่นร่วมในการป้องกนั เป็นต้น 
 พฤตกิรรมร่วมมือของผู้ป่วย คือ ขอบเขตของพฤตกิรรมของบคุคล เชน่ การรับประทาน
ยา การงดรับประทานอาหารบางประเภท การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตบางอย่าง ท่ีเกิดจากค าแนะน า
ของผู้ให้การบ าบดั 
 ความพงึพอใจของผู้ป่วย คือ การตอบสนองของผู้ รับบริการด้านสขุภาพท่ีมีตอ่แง่มมุท่ี
เดน่ชดั ในด้านบริบท กระบวนการ หรือผล จากการได้รับประสบการณ์ด้านบริการ การประเมิน
ดงักลา่วต้องเป็นการประเมินจากบริการท่ีได้รับจากประสบการณ์ของตนเทา่นัน้ การตอบสนอง
เหลา่นี ้เกิดจากการรับรู้ผลท่ีได้รับและมาตรฐานท่ีอยูใ่นใจ 
 เจตคตขิองผู้ป่วยต่อการบ าบัดยาเสพตดิ คือ การประเมินการบ าบดัยาเสพติดของ
ผู้ ป่วย วา่มีคณุสมบตัิอย่างไร แล้วคณุสมบตัเิหล่านัน้ดีหรือไมดี่ตอ่ผู้ ป่วยอยา่งไร 
 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 
 
 ตวัแปรท่ีใช้ส ารวจกลุม่ตวัอย่าง เป็นข้อมลูทัว่ไปของผู้ ป่วย คือ เพศ อาย ุสถานภาพการ
แตง่งาน ระดบัการศกึษา ยาเสพตดิท่ีเคยใช้  
 ตวัแปรตาม (ตวัแปรท่ีถกูท านาย) เป็นตวัแปรพฤตกิรรมร่วมมือ แบง่ด้วยการวดั 3 
ประเภท คือ การวดัเจตนาในการท าพฤตกิรรมร่วมมือใน 2 สปัดาห์ข้างหน้า การวดัการรับรู้การท า
พฤตกิรรมร่วมมือในชว่ง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา และคะแนนเฉล่ียของทัง้สองมาตร 
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 ตวัแปรอิสระ (ตวัแปรท่ีใช้ท านาย) คือ ความพงึพอใจของผู้ ป่วย และเจตคตขิองผู้ ป่วยตอ่
การบ าบดัยาเสพติด 
 ตวัแปรแทรกซ้อน คือ ระยะเวลาในการบ าบดั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 
 1. องค์ประกอบของความพงึพอใจในผู้ ป่วยในยาเสพตดิประเภทฟืน้ฟ ูมีทัง้หมด 3 
องค์ประกอบ คือ ความพงึพอใจด้านบคุลากร ความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการ และ
ความพงึพอใจด้านกายภาพ 
 2. เจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพตดิ และความพงึพอใจในการบ าบดัยาเสพติดของผู้ ป่วย 
สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดัแล้ว (ดงัรูปท่ี 
1.1) 
 3. ความพงึพอใจด้านบคุลากร และความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการ 
สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดัแล้ว 
 

 
รูปท่ี 1.1 โมเดลจากสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2 

เจตคติของผูป่้วยต่อ 

การบ าบดัยาเสพติด 

ความพึงพอใจของผูป่้วย พฤติกรรมร่วมมือของผูป่้วย 

ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมบ าบดั
จนปัจจุบนั 

+ 

+ 

+ 
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บทที่ 2 
วิธีการวิจัย 

 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ ป่วยแบบฟืน้ฟแูบบผู้ ป่วยใน จ านวน
ประมาณ 350 คน โดยตวัแปรท่ีถกูท านายคือ เจตนาการท าพฤตกิรรมร่วมมือใน 2 สปัดาห์
ข้างหน้า (ชว่งเวลาท่ีก าหนดไว้) การรับรู้การท าพฤตกิรรมร่วมมือใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา (ชว่งเวลา
ท่ีก าหนดไว้) และคะแนนรวมของทัง้สองมาตร สว่นตวัแปรท่ีใช้ท านายคือ เจตคตขิองผู้ ป่วยตอ่การ
บ าบดัยาเสพตดิ และความพงึพอใจของผู้ ป่วย และตวัแปรควบคมุคือระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดั 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟ ูท่ีสถาบนัธญัญารักษ์ จ านวน 375 คน แบง่การ
เก็บข้อมลูเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรกเก็บข้อมลูได้ 346 คน และครัง้ท่ีสองเก็บข้อมลูได้ 352 คน ในการเก็บ
ข้อมลูครัง้ท่ี 2 ได้เก็บผู้ ป่วยคนเดมิจ านวน 241 คน และเก็บข้อมลูจากผู้ ป่วยใหมห่รือผู้ ป่วยท่ีไมไ่ด้
ตอบจากการเก็บกลุม่ตวัอยา่งครัง้แรกจ านวน 111 คน ดงัรูปท่ี 2.1 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการเก็บข้อมลูทัง้ 2 ครัง้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจยัในครัง้นีมี้เคร่ืองมือในการวดัทัง้หมด 3 ประเภท คือ ความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
มาตรวดัเจตคติตอ่การบ าบดัยาเสพตดิ และมาตรวดัพฤติกรรมร่วมมือในการบ าบดั 
 
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบ าบดัยาเสพติด 
 ความพงึพอใจของผู้ ป่วยตอ่การบ าบดัยาเสพติดแบง่เป็น 2 ประเภท คือมาตรวดัความพงึ
พอใจรายองค์ประกอบ และข้อกระทงวดัความพงึพอใจแบบภาพรวม 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เก็บในคร้ังท่ี 1 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เก็บในคร้ังท่ี 2 

105 241 111 
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 1. มาตรวดัความพงึพอใจรายองค์ประกอบ 
 มาตรวดันีไ้ด้สร้างเป็นมาตรแบบ 5 ระดบั ตัง้แต ่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยและ
ไมเ่ห็นด้วยพอๆ กนั ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง โดยผู้วิจยัมีสมมตฐิานว่าเคร่ืองมือความ
พงึพอใจของผู้ ป่วยจะประกอบด้วยองค์ประกอบตา่งๆ 3 องค์ประกอบ คือ 

1) องค์ประกอบด้านผู้ให้การบ าบดั 
2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศและความสะดวกในการบ าบดั 
3) องค์ประกอบด้านโปรแกรมหรือวิธีการบ าบดั 
วิธีการสร้างมาตร ท าดงันี ้
1) สมัภาษณ์ผู้ ป่วย ผู้บ าบดั และรวบรวมข้อกระทงด้านความพงึพอใจจากงานวิจยัท่ี

ผา่นมา อาทิเชน่ Pascoe (1983), Larsen et al. (1979) วา่ลกัษณะแบบใดท่ีน่าจะสง่ผลให้เกิด
ความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจในผู้ ป่วย รวบรวมได้ทัง้สิน้ 79 ข้อ เป็นลกัษณะท่ีนา่จะก่อให้เกิด
ความพงึพอจ านวน 41 ข้อ และเป็นลกัษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดความไมพ่งึพอใจจ านวน 38 ข้อ 

2) น าข้อกระทงเหลา่นัน้ให้ผู้ ป่วยประเมินวา่ หากสถาบนัมีลกัษณะดงักล่าวจะท าให้
ผู้ ป่วยรู้สึกพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจมากน้อยเพียงใด บนมาตร 7 ระดบั คือ พงึพอใจมาก พงึพอใจ
ปานกลาง พงึพอใจน้อย 2 ข้างพอๆ กนั ไมพ่งึพอใจน้อย ไมพ่งึพอใจปานกลาง ไมพ่งึพอใจมาก ให้
คะแนนเป็น 3, 2, 1, 0 ,-1, -2 และ -3 ตามล าดบั  
 น าข้อกระทงเหลา่นี ้ประกอบเป็นแบบสอบถามและน าไปเก็บข้อมลูกนักลุม่ตวัอยา่ง
จ านวน 118 คน เป็นผู้ ป่วยยาเสพตดิท่ีพกัในสถาบนัธญัญารักษ์ พบวา่มีแบบสอบถามชดุท่ีไม่
สามารถใช้ได้ เช่น ตอบทกุข้อกระทงเพียงข้อเดียว (เชน่ 2 ข้างพอๆ กนัทกุข้อ) ตอบเพียงพงึพอใจ
เพียงอยา่งเดียว เป็นต้น จ านวน 12 ชดุ คดิเป็น 10.17 % มีจงึคงเหลือแบบสอบถามท่ีใช้ได้จ านวน 
106 ชดุ จากนัน้น าลกัษณะแตล่ะข้อมาหาคา่เฉล่ียรายข้อ วา่กลุม่ตวัอยา่งรู้สกึพอใจหรือไมพ่อใจ
อยา่งไรตอ่ลกัษณะเหลา่นัน้ จากนัน้ได้คดัเลือกข้อกระทง 40 ข้อท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งประเมินเข้มข้น
ท่ีสดุไมว่า่จะในทิศทางความพงึพอใจหรือไม่พงึพอใจจ านวน 40 ข้อ (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ก) พบวา่เป็นลกัษณะทางบวกจ านวน 35 ข้อ และเป็นลกัษณะทางลบจ านวน 5 ข้อ 

3) น าข้อกระทงทัง้ 40 ข้อมาสร้างเป็นมาตรวดัความพงึพอใจ โดยให้ผู้ ป่วยยาเสพตดิท่ี
พกัในศนูย์บ าบดัรักษายาเสพตดิเชียงใหม ่จ านวน 141 คน และศนูย์บ าบดัรักษายาเสพตดิ
ขอนแก่นจ านวน 71 คน รวม 212 คน พบวา่มีแบบสอบถามท่ีไมส่ามารถใช้ได้ 3 ชดุ คิดเป็น 
1.42 % เหลือข้อมลูจ านวน 209 คน ให้ผู้ ป่วยประเมินว่าในการบ าบดัรักษามีลกัษณะตามข้อ
กระทงมากน้อยเพียงใด การประเมินแบง่เป็น 5 ระดบั คือ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ไมเ่ห็นด้วย เห็นด้วย
และไมเ่ห็นด้วยพอๆ กนั เห็นด้วย และเห็นด้วยอยา่งยิ่ง ให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 
ตามล าดบัในกรณีเป็นลกัษณะทางบวก และให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั เม่ือเป็น
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ลกัษณะทางลบ เม่ือได้คะแนนรายข้อแล้ว แทนคา่ท่ีหายไป (Missing value) ด้วยวิธีการแทนคา่
แบบถดถอย (Regression Imputation) จากคะแนนข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู ่จากนัน้ น าคะแนนเหลา่นีม้า
หาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกบัคะแนนรวมข้ออ่ืนๆ ในมาตร (Corrected item total correlation: 
CITC) พบวา่ทกุข้อมีความสมัพนัธ์ตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (absolute 
r > .18, df = 207) (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข) และเม่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha coefficient) เพ่ือหาความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน พบวา่มีคา่เทา่กบั .95 

4) น าข้อมลูท่ีได้จากข้อท่ี 3 มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis) ใช้วิธีการสกดัองค์ประกอบแบบแอลฟ่า (Alpha factoring) และหมนุแกนด้วยวิธี 
VARIMAX พบวา่มีจ านวน 39 ลกัษณะท่ีสามารถจดัให้อยูใ่น 5 องค์ประกอบ (ผลการวิเคราะห์ได้
แสดงไว้ในภาคผนวก ค) ดงันี ้

(1) ความพงึพอใจในบคุลากร 
(2) ความพงึพอใจในผลท่ีได้รับจากการบ าบดั 
(3) ความพงึพอใจในกระบวนการบ าบดั 

(4) ความไมพ่งึพอใจตอ่การบ าบดั 

(5) ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ผู้วิจยัตดัสินใจตดัข้อกระทงท่ีอยูใ่นองค์ประกอบด้านความไมพ่งึพอใจตอ่การบ าบดัออก

ทัง้หมด เน่ืองจากฐานทางทฤษฎีท่ีผู้วิจยัได้ยดึถือได้ระบเุอาไว้วา่ความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ
เป็นมาตรท่ีตอ่เน่ืองกนั (Pascoe, 1983) และข้อค าถามในองค์ประกอบนี ้ได้มีข้อค าถามคูต่รงกนั
ข้ามท่ีอยูใ่นองค์ประกอบอ่ืนได้อธิบายไว้แล้ว เชน่ สถานท่ีไมส่ะอาด (อยูใ่นองค์ประกอบด้านความ
ไมพ่งึพอใจ) และ สถานท่ีสะอาด (อยูใ่นองค์ประกอบด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก) ด้วย
เหตนีุข้้อกระทงในมาตรวดัความพงึพอใจท่ีเหลือมีทัง้หมด 34 ข้อ 

5) เน่ืองจากจากกลุม่ตวัอย่างข้อมลูจ านวน 209 คนในการวิเคราะห์องค์ประกอบจ านวน 
34 ข้อ ไมเ่พียงพอ ถึงแม้วา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของจ านวนคนตอ่รายข้อคือ 5 ตอ่ 1 แตว่่า
องค์ประกอบท่ีได้ยงัไมเ่สถียรมากเพียงพอ (Hair et al., 1998) ดงันัน้ผู้วิจยัจงึน าข้อมลูทัง้ 34 ข้อ
ไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจริง คือ ผู้ ป่วยยาเสพติดท่ีอาศยัในสถาบนัธญัญารักษ์จ านวน 346 
คน (เก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1) และเก็บข้อมลูผู้ ป่วยยาเสพติดท่ีอาศยัในสถาบนัธญัญารักษ์จ านวน 111 
คนเพิ่มเตมิจากการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 2 รวมทัง้สิน้ได้ 666 คน ซึง่เป็นอตัราสว่น 19.59 คนตอ่ 1 ข้อ
กระทง ท าให้มัน่ใจได้วา่องค์ประกอบท่ีได้น่าจะเสถียรเพียงพอ แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ สกดัองค์ประกอบแบบแอลฟ่า (Alpha factoring) แล้วหมนุแกนด้วยวิธี VARIMAX มี
จ านวน 33 ลกัษณะท่ีสามารถจดัให้อยูใ่น 4 องค์ประกอบ (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ง) ดงันี ้
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(1) ความพงึพอใจด้านบคุลากร 
(2) ความพงึพอใจด้านการให้บริการอยา่งวิชาชีพ 
(3) ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย 

(4) ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูไมส่นบัสนนุสมมตฐิานท่ี 1 ท่ีได้ตัง้เอาไว้ การอภิปรายผลกลา่ว

ในบทท่ี 4 อภิปรายผล 
6) หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha coefficient) เพ่ือวดัความเท่ียงในแตล่ะ

องค์ประกอบ และความเท่ียงทัง้ฉบบั ทัง้ในการเก็บข้อมลูน าร่องท่ีศนูย์บ าบดัยาเสพตดิเชียงใหม่
และขอนแก่น การเก็บข้อมลูจริงท่ีสถาบนัธญัญารักษ์ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ได้ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของมาตรวดัความพงึพอใจ 33 ข้อ ทัง้ในแตล่ะ
องค์ประกอบ และทัง้ฉบบั ในการศกึษาน าร่อง การเก็บข้อมลูจริงครัง้ท่ี 1 และการเก็บข้อมลูจริง
ครัง้ท่ี 2 
 
 การศกึษาน าร่อง 

(N = 209) 
การเก็บข้อมลูจริงครัง้ที่ 1 

(N = 346) 
การเก็บข้อมลูจริงครัง้ที่ 2 

(N = 352) 
ความพงึพอใจด้านบคุลากร .890 .902 .914 
ความพงึพอใจด้านการให้บริการอยา่งวิชาชีพ .892 .875 .884 
ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ป่วย 

.867 .763 .838 

ความพงึพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

.779 .714 .779 

ความพงึพอใจเฉลย่ทกุองค์ประกอบ .948 .949 .958 

 
7) ทดสอบหาความเท่ียงแบบวดัซ า้ (Test-retest reliability) จากการเก็บข้อมลูจริงครัง้ท่ี 

1 และครัง้ท่ี 2 ซึง่เว้นระยะเวลาตัง้แต ่14 – 18 วนั โดยใช้ข้อมลูของตวัอยา่งจ านวน 241 คน ได้คา่
สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมท่ีวดัครัง้แรกและครัง้ท่ีสองเทา่กบั .615 และคะแนนรวมของแตล่ะ
องค์ประกอบ (Summate score) ได้คา่ความเท่ียงแบบวดัซ า้ดงันี ้ความพงึพอใจด้านบคุลากร
เทา่กบั .584 ความพงึพอใจด้านการให้บริการอย่างวิชาชีพเทา่กบั .564 ความพงึพอใจด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วยเทา่กบั .525 และความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
ภายนอกเท่ากบั .490 (คา่ความเท่ียงทัง้ห้าคา่มี df = 239, p < .001) 
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2. ข้อกระทงวดัความพงึพอใจแบบภาพรวม 
มาตรประเมินความพงึพอใจแบบภาพรวม (Overall satisfaction) ในการบ าบดัยาเสพตดิ

ของผู้ ป่วย เป็นการประเมินแบบรูปภาพ (Graphical Rating Scale) ให้คะแนนตัง้แต ่0 คือไมพ่งึ
พอใจอยา่งยิ่ง จนถึง 100 คือพงึพอใจอยา่งยิ่งดงัรูปท่ี 2.2  
 

 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งมาตรประเมินความพงึพอใจแบบภาพรวม 
 
 ทดสอบหาความเท่ียงแบบวดัซ า้ (Test-retest reliability) จากการเก็บข้อมลูจริงครัง้ท่ี 1 
และครัง้ท่ี 2 ซึง่เว้นระยะเวลาตัง้แต ่14 – 18 วนั โดยใช้ข้อมลูของตวัอยา่งท่ีตอบครบทัง้ 2 ครัง้
จ านวน 166 คน ได้คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมท่ีวดัครัง้แรกและครัง้ท่ีสองเทา่กบั .618 
 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรวดัความพงึพอใจแบบองค์ประกอบ และมาตรวดัความพงึ
พอใจแบบภาพรวม 
 หาความสมัพนัธ์ระหวา่งสองมาตรนี ้จากการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 พบวา่ในการ
เก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 จ านวน 346 คน และการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 2 จ านวน 352 คน มีผู้ตอบมาตร
ประเมินความพงึพอใจครบทัง้ 2 มาตรมีจ านวน 254 คนและ 270 คน คิดเป็น 73.41 % และ 
76.70 % ตามล าดบั ได้คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนองค์ประกอบ และคะแนนมาตรวดัแบบ
ภาพรวมตัง้แต ่.32 ถึง .65 ทัง้หมดมีคา่ถึงระดบันยัส าคญัทางสถิต ิส่วนคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่ง
คะแนนรวมของมาตรวดัองค์ประกอบและคะแนนมาตรวดัแบบภาพรวมเฉล่ียแล้วเท่ากบั .549 ดงั
ตารางท่ี 2.2 
 
มาตรวดัเจตคติของผูป่้วยต่อการบ าบดัยาเสพติด 
 มาตรวดันี ้ใช้ทัง้ในการศกึษาท่ี 1 และการศกึษาท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือเจตคติครัง้นี ้ใช้
มาตรวดัเจตคติแบบลิเคร์ิต (Likert Scale) เป็นมาตรวดัเจตคตท่ีิมี 5 ระดบั ตัง้แต ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยพอๆ กนั ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง มีขัน้ตอนในการ
สร้างดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรวดัความพงึพอใจแบบองค์ประกอบ และมาตร
วดัความพงึพอใจแบบภาพรวม 
 
 การเก็บข้อมลูจริงครัง้ที่ 1 

(N = 254) 
การเก็บข้อมลูจริงครัง้ที่ 2 

(N = 270) 
ความพงึพอใจด้านบคุลากร .401** .580** 
ความพงึพอใจด้านการให้บริการอยา่งวิชาชีพ .385** .553** 
ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย .430** .647** 
ความพงึพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายนอก .320** .580** 
ความพงึพอใจเฉลี่ยทกุองค์ประกอบ .439** .659** 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 
1) สมัภาษณ์ผู้ ป่วยยาเสพติด รวมถึงประชาชนโดยทัว่ไป เพ่ือหาข้อกระทงเก่ียวกบั

ความรู้สกึตอ่การบ าบดัยาเสพตดิ ได้จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อกระทงทางบวก 7 ข้อ และเป็นข้อ
กระทงทางลบจ านวน 13 ข้อ 

2) น าข้อกระทงทัง้ 20 ข้อมาสร้างเป็นมาตรวดัเจตคตแิบบน าร่อง โดยให้ผู้ ป่วยยาเสพติด
ท่ีพกัในศนูย์บ าบดัรักษายาเสพตดิเชียงใหม ่จ านวน 141 คน และศนูย์บ าบดัรักษายาเสพตดิ
ขอนแก่นจ านวน 71 คน รวม 212 คน พบวา่มีข้อมลูท่ีไมส่ามารถใช้ได้ 3 คน คิดเป็น 1.42 % เหลือ
ข้อมลูจ านวน 209 คน ให้ผู้ ป่วยประเมินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตอ่ข้อความเหล่านีอ้ยา่งไร การ
ประเมินแบง่เป็น 5 ระดบั คือ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ไมเ่ห็นด้วย เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยพอๆ กนั เห็น
ด้วย และเห็นด้วยอยา่งยิ่ง ให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบัในกรณีเป็นข้อความ
ทางบวก และให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั เม่ือเป็นข้อความทางลบ เม่ือได้คะแนนราย
ข้อแล้ว แทนคา่ท่ีหายไป (Missing value) ด้วยวิธีการแทนคา่แบบถดถอย (Regression 
Imputation) จากคะแนนข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ จากนัน้ น าคะแนนเหลา่นีม้าหาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อ
กบัคะแนนรวมข้ออ่ืนๆ ในมาตร (Corrected item total correlation: CITC) พบวา่ทกุข้อมี
ความสมัพนัธ์ตา่งจากศนูย์แบบสองทางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (absolute r > .18, 
df = 207) (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก จ) จากนัน้ผู้วิจยัเลือกข้อกระทงทางบวกท่ีมี
คา่สหสมัพนัธ์มากท่ีสดุจ านวน 6 ข้อ และข้อกระทงทางลบท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์มากท่ีสดุจ านวน 6 ข้อ 
รวมได้ 12 ข้อ 

3) เม่ือน าข้อกระทง 12 ข้อ มาหาคา่สหสมัพนัธ์ระหว่างข้อกบัคะแนนรวมข้ออ่ืนๆ ใน
มาตร (Corrected item total correlation) จากข้อมลูจริงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 พบวา่มีข้อกระทงท่ี
มีคา่สหสมัพนัธ์ไมถ่ึงระดบันยัส าคญั 1 ข้อซึง่เป็นข้อกระทงทางบวก ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจงึตดัข้อ
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กระทงทางบวกและทางลบท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์น้อยท่ีสดุอย่างละ 1 ข้อ เหลือข้อกระทง 10 ข้อ (ผล
การวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก จ)  

4) น าข้อกระทงทัง้ 10 ข้อมาหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha coefficient) เพ่ือหาความ
เท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน พบวา่ในการเก็บข้อมลูน าร่องจากผู้ ป่วยในศนูย์บ าบดัยาเสพติด
เชียงใหมแ่ละขอนแก่นจ านวน 209 คน ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั .860 ในการเก็บข้อมลูกบั
ตวัอยา่งจริงครัง้แรกจ านวน 346 คนได้เท่ากบั .833 และในการเก็บข้อมลูกบัตวัอยา่งจริงครัง้ท่ีสอง
จ านวน 352 คนได้เท่ากบั .832 

5) น ามาตรวดันี ้ไปตรวจสอบความเท่ียง โดยใช้วิธีวดัแบบวดัซ า้ (Test-retest reliability) 
จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 241 คน ได้คา่ความเท่ียงเทา่กบั .476 
 
ความร่วมมือของผู้ป่วย 

วิธีวดัแบง่เป็นมาตรวดัย่อยทัง้หมด 2 ชดุด้วยกนัคือ 1) เจตนาในการท าพฤตกิรรมร่วมมือ 
2) การรับรู้การท าพฤติกรรมร่วมมือ 

มาตรวดัทัง้สองนี ้จะใช้พฤติกรรมร่วมมือในการสร้างข้อกระทงเหมือนกนั หาพฤตกิรรมท่ี
แสดงถึงความร่วมมือได้ดงันี ้

1) สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานกบักลุม่ตวัอยา่ง ซึง่เป็นผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟู เก่ียวกบั
พฤตกิรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ี และพฤตกิรรมเหลา่นีถ้้าผู้ ป่วยได้ท า จะ
สง่ผลท่ีดีตอ่การบ าบดั จ านวน 5 คน 

2) น าข้อมลูจากการสมัภาษณ์มาสรุปเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ได้
ทัง้หมด 12 พฤตกิรรม 

3) ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยจ านวน 7 คน ให้เรียงล าดบัวา่พฤตกิรรมใดท่ี
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีและได้ผลดีกบัผู้ ป่วยมากท่ีสดุ เม่ือเจ้าหน้าท่ีจดัอนัดบั
เรียบร้อยแล้ว พฤติกรรม อนัดบัแรกจะให้คะแนน 5 คะแนน 3 อนัดบัถดัมาจะให้คะแนน 4 คะแนน 
4 อนัดบัถดัมาจะให้คะแนน 3 คะแนน 3 อนัดบัถดัมาจะให้คะแนน 2 คะแนน และอนัดบัสดุท้าย
จะให้คะแนน 1 คะแนน จากนัน้น าคะแนนท่ีแตล่ะข้อได้จากทัง้ 7 คนมาหาคา่เฉล่ีย และคดัเลือก
ข้อท่ีได้คะแนนมากท่ีสดุ 9 อนัดบั (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ) 

4)  น าพฤติกรรมความร่วมมือของผู้ ป่วยแตล่ะกลุม่ท่ีได้จากการประเมินของเจ้าหน้าท่ี มา
สร้างมาตรวดัทัง้สองดงันี ้

(1) มาตรวดัเจตนาในการท าพฤตกิรรมใน 2 สปัดาห์ข้างหน้า ให้น าแตล่ะพฤตกิรรม
มาท าเป็นข้อกระทงโดยสร้างเป็น “ฉนัตัง้ใจท่ีจะ.....พฤตกิรรม.....ในชว่ง 2 สปัดาห์หน้า” เชน่ ฉนั
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ตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมกลุม่บ าบดัในชว่ง 2 สปัดาห์ข้างหน้า แล้ววดัเป็นมาตรวดั 5 ระดบั ตัง้แตม่าก
ท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ ตามล าดบั  

(2) มาตรวดัการรับรู้การท าพฤตกิรรมใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ให้น าแตล่ะพฤติกรรม
มาท าเป็นข้อกระทงโดยสร้างเป็น “ฉนัได้.....พฤติกรรม.....ในชว่ง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา” เชน่ ฉนัได้
เข้าร่วมกลุม่บ าบดัในชว่ง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา แล้ววดัเป็นมาตรวดั 5 ระดบั ตัง้แตม่ากท่ีสดุ มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ ตามล าดบั 

จากนัน้น ามาตรวดัทัง้ 2 มาตรไปเก็บข้อมลูจริง แล้วหาข้อมลูความเท่ียงและความตรง
ดงันี ้

1) ตรวจสอบคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (Corrected 
item total correlation: CITC) ทัง้ในการศกึษาน าร่อง และการเก็บข้อมลูจริง พบว่าทกุข้อมี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั (p < .01) (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ช) 

2) ตรวจสอบความเท่ียงแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของคะแนนเจตนาในการท าพฤติกรรม
ในชว่ง 2 สปัดาห์ข้างหน้า และคะแนนการรับรู้การท าพฤตกิรรมในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผ่านมา ได้คา่
ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของมาตรวดัความร่วมมือของผู้ ป่วยทัง้ 2 มาตรใน
การเก็บข้อมลูจากการศกึษาน าร่อง การเก็บข้อมลูจริงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 
 
 การศกึษาน าร่อง 

(N = 209) 
การเก็บข้อมลูจริงครัง้ที่ 1 

(N = 346) 
การเก็บข้อมลูจริงครัง้ที่ 2 

(N = 352) 
เจตนาในการแสดงพฤติกรรมร่วมมือ .910 .899 - 
การรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือ .900 - .855 

 
3) ตรวจสอบความตรงเชิงเกณฑ์สมัพนัธ์ โดยหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเจตนาใน

การท าพฤตกิรรมในชว่ง 2 สปัดาห์ข้างหน้า คะแนนการรับรู้การท าพฤติกรรมในชว่ง 2 สปัดาห์ท่ี
ผา่นมา (วดั 2 สปัดาห์หลงัจากวดัเจตนา) ในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจริงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 
2 จากจ านวน 241 คน ได้ความสมัพนัธ์เทา่กบั .522 (p < .01) และความสมัพนัธ์รายพฤตกิรรมทัง้ 
9 พฤตกิรรมมีคา่ตัง้แต ่.218 ถึง .365 (ทัง้หมด p < .01) (ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ใน 
ภาคผนวก ซ) 



 32 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การเก็บข้อมลูครัง้แรก น าแบบสอบถามวดัเจตคตติอ่การบ าบดัผู้ ป่วยยาเสพตดิ 
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วย และแบบสอบถามวดัเจตนาแสดงพฤตกิรรมความ
ร่วมมือ (ตวัอยา่งแบบสอบถามอยูใ่นภาคผนวก ฌ) ไปแจกให้กบัผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟตูามเวลาท่ี
ได้นดัหมายกบัเจ้าหน้าท่ีในตกึผู้ ป่วย ขณะท่ีบางตกึ (1 ใน 8 ตกึ) ไมส่ะดวกให้นดัหมายเก็บข้อมลู
พร้อมกนั จะให้หวัหน้าของผู้ ป่วยชว่ยเก็บแบบสอบถาม แล้วน าสง่คืนในภายหลงั 
 การเก็บข้อมลูครัง้ท่ีสอง หลงัจากการเก็บข้อมลูครัง้แรกประมาณ 14 – 18 วนั ได้น า
แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่การบ าบดัผู้ ป่วยยาเสพติด แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
และแบบสอบถามวดัการรับรู้พฤตกิรรมความร่วมมือในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา (ตวัอยา่ง
แบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ญ) ไปแจกให้ผู้ ป่วยอีกครัง้หนึง่ ใช้วิธีการนดัหมายกบัเจ้าหน้าท่ีใน
ตกึผู้ ป่วยแล้วให้ผู้ ป่วยกรอกแบบสอบถามพร้อมกนัจ านวน 6 ใน 8 ตกึ สว่นอีก 2 ตกึให้หวัหน้าของ
ผู้ ป่วยชว่ยเหลือในการเก็บแบบสอบถาม เน่ืองจากไมส่ะดวกในการใช้วิธีแรก 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลู จะวิเคราะห์เฉพาะผู้ ป่วยท่ีได้ตอบแบบสอบถามทัง้ในการเก็บข้อมลู
ครัง้แรกและการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 2 เพ่ือให้ข้อมลูท่ีใช้ท านายเจตนาในการแสดงพฤติกรรมร่วมมือ
และการรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือมาจากกลุม่ตวัอย่างกลุม่เดียวกนั มีจ านวน 241 คน 
 เน่ืองจากมาตรวดัความพงึพอใจและเจตคตขิองผู้ ป่วยได้ถกูวดัถึง 2 ครัง้ ดงันัน้จงึน า
คะแนนมาตรวดัความพงึพอใจ ความพงึพอใจแบบภาพรวม (Overall satisfaction) และเจตคตมิา
หาคา่เฉล่ียของทัง้สองครัง้ เพ่ือน าคา่เฉล่ียนีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ไป 
 คะแนนความพงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบหาได้โดยการหาคะแนนองค์ประกอบ(Factor 
score) เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะร่วมเส้นตรงแบบพห ุ(Multicollinearity) ด้วยการสร้างสมการผลบวก
เชิงเส้น (Linear combination) โดยน าคา่น า้หนกั (Factor score coefficient) รายข้อมาจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 33 ข้อใหมอี่กครัง้หนึง่ (คา่น า้หนกัรายข้อแสดงไว้ในภาคผนวก ฌ) เม่ือ
แปลงคา่เรียบร้อยมาแปลงคะแนนองค์ประกอบให้เป็น T-score เพ่ือให้สามารถอา่นคา่ได้ง่ายขึน้ 
 น าคะแนนเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และการรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือ
มาหาคา่เฉล่ีย เพ่ือให้ได้ตวัชีว้ดัท่ีแสดงถึงความร่วมมือของผู้ ป่วย ตวัท่ี 3 คือ คะแนนเฉล่ียความ
ร่วมมือของผู้ ป่วย 
 จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มา มาตดัข้อมลูท่ีมีคา่สดุโตง่ (Extreme Score) ในตวัแปรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบอนมุาน (ข้อท่ี 3) จ านวน 10 ตวัแปร โดยใช้เกณฑ์วา่ ถ้าคนใดมีคา่มาตรฐาน
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แบบซี (Z-score) น้อยกวา่ -3 หรือมากกวา่ 3 ให้ตดัข้อมลูของคนนัน้ออกทัง้หมด ตอ่ไปเอาข้อมลูท่ี
ได้มาวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูแบง่เป็น 3 ชว่งดงัตอ่ไปนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (Descriptive statistics) 

(1) หาคา่ความถ่ี และร้อยละของลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งมี เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชีพก่อนการบ าบดั สถานภาพสมรส ประเภทของยาเสพติดท่ีเคยใช้ และประเภทของ
การบ าบดั 

(2) หาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ สงูสดุ ในลกัษณะของกลุม่ประชากร 
คือ อาย ุและรายได้ 

(3) หาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่ความเบ้ คา่ผิดพลาด
มาตรฐานของความเบ้ ความโดง่ และคา่ผิดพลาดมาตรฐานของความโดง่ ของตวัแปรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู คือ เวลาท่ีอยูใ่นสถาบนันบัตัง้แตเ่ข้าเป็นผู้ ป่วยในจนการเก็บข้อมลูครัง้แรก ความ
พงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบเฉล่ีย ความพงึพอใจรวมทกุองค์ประกอบเฉล่ีย ความพงึพอใจใน
ภาพรวมเฉล่ีย เจตคติตอ่การบ าบดัเฉล่ีย เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ การรับรู้การแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ และคะแนนเฉล่ียความร่วมมือของผู้ ป่วย เพ่ือหาสถิตพืิน้ฐานและทดสอบการ
เป็นโค้งปกตขิองตวัแปรเหลา่นี ้
 
2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation matrix)  

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด คือ เวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั
นบัตัง้แตเ่ข้าเป็นผู้ ป่วยในจนการเก็บข้อมลูครัง้แรก ความพงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบเฉล่ีย ความ
พงึพอใจรวมทกุองค์ประกอบเฉล่ีย ความพงึพอใจในภาพรวมเฉล่ีย เจตคตติอ่การบ าบดัเฉล่ีย 
เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ การรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และคะแนนเฉล่ียความ
ร่วมมือของผู้ ป่วย เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และ ภาวะการร่วมเส้นตรงเชิงพห ุ
(Multicollinearity) ผา่นคา่สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของ Pearson (Pearson product moment 
correlation) 

 
3. การวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics) ทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 และ 3 
 ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ SPSS ในการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ (Hierarchical 
stepwise regression analysis) โดยใช้ตวัแปรตามเป็นความร่วมมือของผู้ ป่วย 3 ชนิด คือ 
คะแนนจากมาตรวดัเจตนา คะแนนจากมาตรวดัการรับรู้ และคะแนนเฉล่ียจากมาตรวดัเจตนาและ
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การรับรู้ สว่นตวัแปรต้นคือ ความพงึพอใจ 4 องค์ประกอบ ความพงึพอใจแบบภาพรวม  และ 
เจตคตติอ่การบ าบดั และตวัแปรควบคมุ คือ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั  
 การใสล่ าดบัขัน้ของตวัแปรต้นแบง่เป็น 2 วิธี  

1) ให้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั เข้าไปเป็นขัน้แรกเพ่ือควบคมุ ขัน้ท่ีสอง ใส่คะแนนเจตคติ
ตอ่การบ าบดั ขัน้ท่ีสาม ใส่คะแนนความพงึพอใจทัง้ 4 องค์ประกอบลงไป และขัน้ท่ีส่ี ใสค่ะแนน
ความพงึพอใจแบบภาพรวม ลงไป 
 2) ให้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั เข้าไปเป็นขัน้แรกเพ่ือควบคมุ ขัน้ท่ีสอง ใส่คะแนนความ
พงึพอใจทัง้ 4 องค์ประกอบลงไป ขัน้ท่ีสาม ใส่คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม ลงไป และขัน้ท่ี
ส่ี ใสค่ะแนนเจตคติตอ่การบ าบดั 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทนี ้ผู้วิจยัขออนญุาตใช้ค าย่อเพ่ือแทนความหมายของตวัแปรตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
เจตนา คะแนนจากมาตรวดัเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือในชว่ง 2 สปัดาห์ถดัไป 
รับรู้ คะแนนจากมาตรวดัการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือในชว่ง 2 สปัดาห์ท่ีผา่น

มา 
ร่วมมือ คะแนนเฉล่ียจากมาตรวดัเจตนาและการรับรู้ 
บคุลา คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบด้านบคุลากร 
บ าบดั คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบด้านการบ าบดัและการให้บริการ 
สนอง คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย 
สถาน คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบด้านสถานท่ี 
รวม คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม 
เจตคติ คะแนนเจตคตติอ่การบ าบดั 
เวลา ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั 
 
 มีจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทัง้การเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 และการเก็บข้อมลู
ครัง้ท่ี 2 จ านวน 241 คน น าคะแนนจากกลุม่ตวัอย่างเหล่านีม้าวิเคราะห์คา่สดุโตง่ได้ผลดงัตารางท่ี 
3.1 เม่ือตดักลุม่ตวัอย่างท่ีมีข้อมลูสดุโตง่ออกแล้ว ท าให้เหลือกลุม่ตวัอย่างท่ีน าไปวิเคราะห์ข้อมลู
ตอ่ 233 คน 
 การวิจยัครัง้นีแ้บง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 กลุม่ด้วยกนั คือ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นดงัตอ่ไปนี ้
 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน 
 
 1) หาคา่ความถ่ี และร้อยละของลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 

ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 241 คน เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนข้อมลูสดุโตง่ในตวัแปรท่ีใช้วิเคราะห์สถิติอนมุาน 
 

ตวัแปร จ านวนข้อมลูสดุโตง่ 
เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ  2 
การรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือ  ไมมี่ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่งเจตนาและการรับรู้ ไมมี่ 
คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม 1 
คะแนนความพงึพอใจด้านบคุลากร ไมมี่ 
ความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการ 1 
ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย 1 
ความพงึพอใจด้านสถานท่ี 2 
เจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพติด 1 
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดั 2 
หมายเหต ุ รวมแล้วมีกลุม่ตวัอยา่งที่ประกอบด้วยข้อมลูจ านวน 8 กรณี (มีกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 2 คน ท่ี

นบัข้อมลูสดุโตง่ได้ 2 ตวัแปร) 

 
เพศ แบง่เป็นเพศชายทัง้หมด 149 คน (63.9 %) และเพศหญิงทัง้หมด 84 คน (36.1 %) 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนข้อมลูสดุโตง่ในแตล่ะตวัแปรในการวิเคราะห์อนมุาน 
ระดบัการศกึษา แบง่เป็น ไมไ่ด้เรียนหนงัสือจ านวน 9 คน (3.9 %) ระดบัประถมศกึษา

จ านวน 111 คน (47.6 %) ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจ านวน 75 คน (32.2 %) ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรือ ป.ว.ช. จ านวน 31 คน (13.3 %) ระดบัอนปุริญญาจ านวน 4 คน (1.7 %) และ
ปริญญาตรีจ านวน 3 คน (1.3 %) 

อาชีพ แบง่เป็นไมร่ะบจุ านวน 56 คน (24.0 %) นกัเรียน นกัศกึษาจ านวน 10 คน (4.3 %) 
รับจ้าง 126 คน (54.1 %) เกษตรกร 13 คน (5.6 %) ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั 20 คน (8.6 %) และ
อ่ืนๆ จ านวน 8 คน (3.4 %) 
 สถานภาพสมรส แบง่เป็น โสดจ านวน 146 คน (62.7 %) แตง่งานจ านวน 58 คน (24.9 %) 
หยา่ร้างจ านวน 7 คน (3.0 %) แยกกนัอยู่ 19 คน (8.2 %) และไมร่ะบจุ านวน 3 คน (1.3 %) 
 ยาเสพตดิท่ีเคยเสพ แบง่เป็น ไมร่ะบ ุ7 คน (3.0 %) เสพสรุาเพียงอยา่งเดียว ไมเ่สพสาร
เสพตดิผิดกฎหมาย 7 คน (3.0 %) แอมเฟตามีน 199 คน (85.4 %) เมตแอมเฟตามีน 7 คน 
(3.0 %) ฝ่ิน เฮโรอีน 6 คน (2.6 %) กญัชา 6 คน (2.6 %) สารระเหย 1 คน (0.4 %) ยานอนหลบั 1 
คน (0.4 %) (หมายเหต ุผู้ ป่วยคนหนึง่อาจเคยเสพสารเสพตดิได้หลายประเภท) 
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 ประเภทของผู้ ป่วย เป็นผู้ ป่วยแบบคมุประพฤตสิง่เข้าโรงพยาบาลจ านวน 208 คน 
(89.3 %) แบบสมคัรใจหรือญาตนิ าสง่จ านวน 23 คน (9.9 %) และไมร่ะบจุ านวน 2 คน (0.9 %) 

2) หาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ สงูสดุ ในลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 
ลกัษณะของประชากรท่ีเป็นตวัแปรแบบตอ่เน่ือง คือ อายแุละรายได้ อายมีุผู้ระบไุว้ 230 

คน ไมร่ะบ ุ3 คน และรายได้มีผู้ระบไุว้ 199 คน และไมร่ะบจุ านวน 34 คน  
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีระบอุาย ุมีอายตุ ่าสดุเทา่กบั 14 ปี สงูสดุเทา่กบั 60 ปี เฉล่ียแล้วกลุม่
ตวัอยา่งมีอายปุระมาณ 26 ปี สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 8 ปี สว่นรายได้ของกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีระบมีุรายได้ต ่าสดุเทา่กบั 0 บาท สงูสดุเทา่กบั 37,000 บาท คา่เฉล่ียรายได้เท่ากบั 4,932 บาท 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 4,442 บาท (ดงัตารางท่ี 3.2) 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงคา่สถิตพืิน้ฐานของอาย ุและรายได้ของกลุม่ตวัอยา่ง  
 
 N Min Max M SD 
อาย ุ(ปี) 230 14 60 25.63 7.60 
รายได้ (บาท) 199 0 37000 4931.95 4441.51 
 

3) หาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่ความเบ้ คา่ผิดพลาด
มาตรฐานของความเบ้ ความโดง่ และคา่ผิดพลาดมาตรฐานของความโดง่ ของตวัแปรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบอนมุาน 

น าตวัแปรทัง้ 10 ตวัมาวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานตา่งๆ โดยมี จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีข้อมลู
ตวัแปรดงักล่าว (N) คา่ต ่าสดุ (Min) คา่สงูสดุ (Max) คา่เฉล่ีย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
คา่ความเบ้ (ความเบ้: Value) คา่ผิดพลาดมาตรฐานของความเบ้ (ความเบ้: SE) คา่ความโดง่ 
(ความโดง่: Value) คา่ผิดพลาดมาตรฐานของความโดง่ (ความโดง่: SE) ได้ผลดงัตารางท่ี 3.3 
 ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนัธญัญารักษ์ของกลุม่ตวัอย่างก่อนการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 กลุม่
ตวัอยา่งระบทุัง้หมด 232 คน ไมร่ะบ ุ1 คน ระยะเวลาท่ีอยูต่ ่าสดุคือ 1 วนั สงูสดุคือ 136 คน 
คา่เฉล่ียของระยะเวลาประมาณ 46 วนั สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 33 วนั 
 เจตคตติอ่การบ าบดั คา่คะแนนท่ีเป็นไปได้เทา่กบั 10 – 50 คะแนน กลุม่ตวัอยา่งระบคุา่
ต ่าสดุเทา่กบั 21.50 คะแนน คา่สงูสดุเท่ากบั 50 คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนเจตคตเิท่ากบั 39.69 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 5.07 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงคา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์อนมุานทัง้ 10 ตวัแปร 
 

ตวัแปร N Min Max M SD 
ความเบ้ ความโดง่ 

value SE value SE 
เวลา (วนั) 232 1.00 136.00 45.98 32.77 0.66 0.16 -0.59 0.32 

เจตคติ (คะแนน) 233 21.50 50.00 39.69 5.07 -0.51 0.16 0.13 0.32 
รวม (คะแนน) 200 40.00 100.00 76.37 14.84 -0.36 0.17 -0.64 0.34 
บคุลา (คะแนน) 233 21.22 75.65 50.13 9.92 -0.29 0.16 -0.19 0.32 

บ าบดั (คะแนน) 233 25.26 74.09 50.21 9.53 -0.05 0.16 -0.31 0.32 
สนอง (คะแนน) 233 22.67 72.76 50.14 10.00 -0.48 0.16 0.11 0.32 
สถาน (คะแนน) 233 24.99 68.40 50.25 9.69 -0.37 0.16 -0.32 0.32 

เจตนา (คะแนน) 233 26.00 45.00 38.57 4.67 -0.38 0.16 -0.42 0.32 
รับรู้ (คะแนน) 233 23.00 45.00 35.98 4.97 -0.10 0.16 -0.39 0.32 
ร่วมมือ (คะแนน) 233 26.00 45.00 37.28 4.28 -0.19 0.16 -0.26 0.32 
หมายเหต ุ จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีมีข้อมลูครบทกุตวัแปรเทา่กบั 199 คน 

 
 คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม คา่คะแนนท่ีเป็นไปได้เทา่กบั 0 – 100 คะแนน กลุม่
ตวัอยา่งระบคุา่ต ่าสดุเทา่กบั 40 คะแนน คา่สงูสดุเท่ากบั 100 คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนความ
พงึพอใจในภาพรวมเทา่กบั 76.37 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 14.84 คะแนน 
 คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบแรก คือ ความพงึพอใจด้านบคุลากร กลุม่ตวัอยา่งระบุ
คา่ต ่าสดุเท่ากบั 21.22 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 75.65 คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนใน
องค์ประกอบนีเ้ทา่กบั 50.13 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 9.92 คะแนน 
 คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบท่ีสอง คือ ความพงึพอใจด้านการบริการอยา่งวิชาชีพ 
กลุม่ตวัอยา่งระบคุา่ต ่าสดุเท่ากบั 25.26 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 74.09 คะแนน คา่เฉล่ียของ
คะแนนในองค์ประกอบนีเ้ท่ากบั 50.21 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 9.53 คะแนน 
 คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบท่ีสาม คือ ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ป่วย กลุม่ตวัอยา่งระบคุา่ต ่าสดุเท่ากบั 22.67 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 72.76 
คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนในองค์ประกอบนีเ้ท่ากบั 50.14 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 10.00 คะแนน 
 คะแนนความพงึพอใจองค์ประกอบสดุท้าย คือ ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก กลุม่ตวัอยา่งระบคุา่ต ่าสดุเทา่กบั 24.99 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 68.40 
คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนในองค์ประกอบนีเ้ท่ากบั 50.25 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 9.69 คะแนน 
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 เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ คา่คะแนนท่ีเป็นไปได้เทา่กบั 9 – 45 คะแนน กลุ่ม
ตวัอยา่งระบคุา่คะแนนท่ีเป็นไปได้ต ่าสดุเทา่กบั 26 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 45 คะแนน คา่เฉล่ีย
ของคะแนนเจตนาในการแสดงพฤติกรรมร่วมมือเท่ากบั 38.57 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 4.67 คะแนน 
 การรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือ คา่คะแนนท่ีเป็นไปได้เทา่กบั 9 – 45 คะแนน กลุม่
ตวัอยา่งระบคุา่คะแนนท่ีเป็นไปได้ต ่าสดุเทา่กบั 23 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 45 คะแนน คา่เฉล่ีย
ของคะแนนเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเท่ากบั 35.98 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 4.97 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียมาตรวดัเจตนาและการรับรู้ คา่คะแนนท่ีเป็นไปได้เทา่กบั 9 – 45 คะแนน 
กลุม่ตวัอยา่งระบคุา่คะแนนท่ีเป็นไปได้ต ่าสดุเทา่กบั 26 คะแนน คา่สงูสดุเทา่กบั 45 คะแนน 
คา่เฉล่ียของคะแนนเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเทา่กบั 37.28 คะแนน สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.28 คะแนน 
 เม่ือดคูา่ความเบ้ (Skewness) ของข้อมลูนี ้ถ้าตัง้สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) วา่
การกระจายของข้อมลูมีความเบ้ในประชากรเทา่กบั 0 แล้ว กลุม่ตวัอย่างเป็นไปได้ 95 % ท่ีจะมี
ความเบ้อยูร่ะหวา่งคา่บวกและคา่ลบคา่ความผิดพลาดมาตรฐานคณูกบั 1.96 ท่ีน ามาจากตาราง
คะแนนซี  (-1.96SE ถึง +1.96SE) ถ้าความเบ้มีคา่นอกเหนือกวา่ชว่งนีจ้ะปฏิเสธสมมตฐิาน หรือ
การกระจายเบ้ ถ้าคา่ความเบ้มากกวา่ 1.96SE หมายความวา่เบ้ทางขวา ถ้าคา่ความเบ้น้อยกวา่  
-1.96SE หมายความวา่เบ้ทางซ้าย 
 สว่นความโดง่ (Kurtosis) ของข้อมลูนี ้ถ้าตัง้สมมตฐิานหลกัวา่การกระจายของข้อมลูมี
ความโดง่ในประชากรเท่ากบั 0 แล้ว กลุม่ตวัอยา่งเป็นไปได้ 95 % ท่ีจะมีความโดง่อยูร่ะหวา่ง -
1.96SE ถึง +1.96SE ถ้าความโดง่มีคา่นอกเหนือกวา่ช่วงนีจ้ะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั หรือการ
กระจายมีความโดง่ไมใ่กล้เคียงกบัโค้งปกต ิถ้าคา่ความโดง่สงูกวา่ +1.96 แสดงวา่ข้อมลูกองอยู่
ใกล้คา่เฉล่ีย ถ้าคา่ความโดง่ต ่ากว่า -1.96 แสดงวา่คา่ความโดง่กระจายออกจากคา่เฉล่ีย  
 เม่ือดคูวามเบ้ของข้อมลูพบว่า ตวัแปรท่ีเบ้ซ้าย (ต ่ากวา่ศนูย์) อยา่งมีนยัส าคญั คือ ความ
พงึพอใจแบบภาพรวม ความพงึพอใจในการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย ความพงึพอใจใน
สถานท่ี เจตคตขิองผู้ ป่วยตอ่การบ าบดัยาเสพติด และเจตนาการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ สว่นตวั
แปรท่ีเบ้ขวา (มากกว่าศนูย์) อยา่งมีนยัส าคญั คือ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั และตวัแปรท่ีความเบ้
ไมแ่ตกตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัส าคญั คือ ความพงึพอใจด้านบคุลากร ความพงึพอใจด้านการ
บ าบดัและการให้บริการการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และคะแนนเฉล่ียระหว่างเจตนาและ
การรับรู้ 
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 เม่ือดคูวามโดง่ของข้อมลู พบวา่ตวัแปรทัง้ 10 ตวั มีคา่ความโดง่ไมแ่ตกตา่งจากศนูย์อยา่ง
มีนยัส าคญั 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation matrix)  
 
 คา่สหสมัพนัธ์แบบ Pearson ระหวา่งตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุทัง้หมด 
โดยใช้เฉพาะกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องมีข้อมลูในทกุตวัแปร (Listwise) เน่ืองจากเม่ือวิเคราะห์ถดถอย
แล้วจะใช้วิธี Listwise เชน่เดียวกนั ตารางท่ี 3.4 แสดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้ 10 ตวั โดย
ตวัแปรท่ี 1-3 เป็นตวัแปรตาม ตวัแปรท่ี 4-9 เป็นตวัแปรต้น และตวัแปรท่ี 10 เป็นตวัแปรควบคมุ 
 
ตารางท่ี 3.4  แสดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้ 10 ตวัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ถดถอย โดยใช้ 

วิธีการคดัเลือกข้อมลูแบบ Listwise 
 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. เจตนา - .56** .87** .40** .33** .28** .25** .39** .51** .15* 
2. รับรู้  - .89** .35** .35** .33** .29** .38** .51** .26** 
3. ร่วมมือ    - .42** .39** .35** .31** .44** .58** .23** 
4. บคุลา      - .30** .24** .28** .41** .35** -.01 
5. บ าบดั        - .27** .17* .31** .19** .09 
6. สนอง          - .27** .48** .34** .21** 
7. สถาน            - .36** .35** .09 
8. รวม              - .36** .22** 
9. เจตคต ิ                - .18* 
10. เวลา          - 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 
 จากตารางคา่สหสมัพนัธ์พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามเจตนาในการแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ และการรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือเทา่กบั .56 เป็นความสมัพนัธ์ทางบวก
ตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ขนาดของความสมัพนัธ์ขนาดปานกลาง อธิบายความ
แปรปรวนร่วมกนัได้ประมาณ 30 % สว่นความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่เฉล่ียของเจตนาและการรับรู้ กบั
เจตนาและการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือนัน้ จะข้ามไป เพราะวา่คา่เฉล่ียเกิดจากตวัแปร 2 
ตวัดงักลา่วอยูแ่ล้ว ยอ่มมีความสมัพนัธ์สงูเป็นปกติ 
 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรควบคมุท่ีมีตอ่เจตนาในการท าพฤตกิรรมร่วมมือ 
พบวา่เจตคตมีิความสมัพนัธ์สงูท่ีสดุคือ .51 รองลงมาคือคะแนนความพงึพอใจด้านบคุลากร
คือ .40 คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม .39 คะแนนความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการ
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ให้บริการ .33 คะแนนความพงึพอใจด้านตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย .28 คะแนนความพงึ
พอใจในสถานท่ี .25 ความสมัพนัธ์ทัง้หมดท่ีกลา่วมา ตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 ในทางบวกระดบัน้อยถึงปานกลาง ขณะท่ีระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนัมีความสมัพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางบวกกบัเจตนาในการท าพฤตกิรรมร่วมมือ (r = .15) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 
 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรควบคมุท่ีมีตอ่การรับรู้การท าพฤตกิรรมร่วมมือ 
พบวา่เจตคตมีิความสมัพนัธ์สงูท่ีสดุคือ .51 ความพงึพอใจแบบภาพรวม .38 คะแนนความพงึ
พอใจด้านบคุลากรและความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการ .35 คะแนนความพงึพอใจ
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย .33 ความพงึพอใจในสถานท่ี .29 และระยะเวลาท่ีอยู่
ในสถาบนั .23 ความสมัพนัธ์ทกุตวัแตกตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
ทางบวก ขนาดน้อยถึงปานกลาง 
 เม่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นและตวัแปรควบคมุด้วยกนั พบว่ามีคา่ระหวา่ง .01 
ถึง .48 แสดงวา่ไมน่า่จะเกิดภาวะร่วมเส้นตรงแบบพห ุ(Multicollinearity) 
 
ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics) 
 
 การท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยด้วยเจตคต ิและความพงึพอใจ โดยควบคมุตวัแปร
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดั ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ (Hierarchical Stepwise 
Regression analysis) ในการท านายพฤติกรรมร่วมมือ โดยตารางจะแสดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรต้นหรือตวัแปรควบคมุกบัตวัแปรตาม (r) คา่สมัประสิทธ์ิถดถอย (b) คา่คลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการถดถอย (SEb) คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () คา่ Tolerance (Tol) คา่ 
Variance Inflation Factor (VIF) คา่สหสมัพนัธ์แบบพห ุ(R) คา่สมัประสิทธ์ิการท านายของตวัแปร
ต้นในแตล่ะขัน้ (R2) คา่สมัประสิทธ์ิการท านายของตวัแปรต้นแบบปรับแก้ (Adj. R2) และคา่

สมัประสิทธ์ิการท านายท่ีเปล่ียนแปลงในแตล่ะขัน้ ( R2) การใสล่ าดบัขัน้ของตวัแปรต้นแบง่เป็น 
2 วิธี  

1) ให้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั เข้าไปเป็นขัน้แรกเพ่ือควบคมุ ขัน้ท่ีสอง ใส่คะแนนเจตคติ
ตอ่การบ าบดั ขัน้ท่ีสาม ใส่คะแนนความพงึพอใจทัง้ 4 องค์ประกอบลงไป และขัน้ท่ีส่ี ใสค่ะแนน
ความพงึพอใจแบบภาพรวม ลงไป 

แยกวิเคราะห์ตามตวัแปรตามได้ดงันี ้
(1.1) ตวัแปรตามเป็นเจตนาในการแสดงพฤติกรรมร่วมมือ 
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ใช้การวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยใสเ่จตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเป็น
ตวัแปรตาม ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3.5 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่เม่ือใส่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดัเข้าไปในขัน้แรกแล้ว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 (R2 = .02) เม่ือใสต่วัแปรเจตคตลิงไปในขัน้ท่ีสอง พบวา่เจตคตสิามารถอธิบาย 
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ ตวัแปรตามเป็นเจตนาในการแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ โดยขัน้ท่ี 1 ใสร่ะยะเวลาในการบ าบดั ขัน้ท่ี 2 ใสเ่จตคติตอ่การบ าบดั ขัน้ท่ี 3 ใส่
ความพงึพอใจในแตล่ะองค์ประกอบ และขัน้ท่ี 4 ใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวม 
 

 r b SEb  Tol. VIF R R2 Adj R2  R2 
Step 1 
- Intercept 
- Time 

 
 
.154* 

 
37.683** 
.021* 

 
.543 
.010 

 
 
.154* 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

.154* .024 .019  

Step 2 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 

 
 
.154* 
.513** 

 
19.542** 
.009 
.467** 

 
2.293 
.009 
.058 

 
 
.066 
.502** 

 
 
.969 
.969 

 
 
1.032 
1.032 

.517** .268 .260 .244** 

Step 3 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 

 
 
.154* 
.513** 
.396** 
.329** 
.285** 
.252** 

 
10.425** 
.009 
.353** 
1.895** 
1.701** 
.376 
.174 

 
2.984 
.008 
.062 
.640 
.590 
.576 
.634 

 
 
.062 
.379** 
.193** 
.179** 
.042 
.017 

 
 
.931 
.749 
.787 
.867 
.796 
.828 

 
 
1.074 
1.335 
1.271 
1.154 
1.256 
1.208 

.597** .356 .336 .088** 

Step 4 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 

 
 
.154* 
.513** 
.396** 
.329** 
.285** 
.252** 
.394** 

 
10.953** 
.006 
.343** 
1.600* 
1.556** 
.021 
-.039 
.041 

 
2.981 
.008 
.062 
.657 
.592 
.605 
.641 
.023 

 
 
.046 
.369** 
.163* 
.164** 
.002 
-.004 
.133 

 
 
.913 
.743 
.738 
.851 
.713 
.800 
.615 

 
 
1.095 
1.346 
1.354 
1.175 
1.403 
1.250 
1.626 

.606** .367 .344 .011 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 
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ความแปรปรวนได้เพิ่มขึน้จากขัน้แรก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .24) เม่ือใส่
คะแนนองค์ประกอบความพงึพอใจตอ่การบ าบดัยาเสพติดในขัน้ท่ีสาม พบว่าองค์ประกอบด้าน
บคุลากร และองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนา

ในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ( = .19 และ .18 
ตามล าดบั) และทัง้ส่ีองค์ประกอบรวมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .09) และเม่ือใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวมลงไปเป็นขัน้
สดุท้าย พบวา่ไมส่ามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้

เพิ่มเตมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(R2 = .01) 
(1.2) ตวัแปรตามเป็นการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ 

ใช้การวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยใส่การรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเป็น
ตวัแปรตาม ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3.6 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่เม่ือใส่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดัเข้าไปในขัน้แรกแล้ว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .07) เม่ือใสต่วัแปรเจตคตลิงไปในขัน้ท่ีสอง พบวา่เจตคตสิามารถอธิบาย

ความแปรปรวนได้เพิ่มขึน้จากขัน้แรก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .22) เม่ือใส่
คะแนนองค์ประกอบความพงึพอใจตอ่การบ าบดัยาเสพติดในขัน้ท่ีสาม พบว่าองค์ประกอบด้าน
บคุลากร และองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้

การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั ( = .13 
และ .20 ตามล าดบั) และทัง้ส่ีองค์ประกอบรวมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (R2 = .09) และเม่ือใส่ความพงึพอใจแบบภาพรวมลงไปเป็นขัน้
สดุท้าย พบวา่ไมส่ามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้

เพิ่มเตมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(R2 = .003) 
(1.3) ตวัแปรตามเป็นคา่เฉล่ียของเจตนาและการรับรู้ 

ใช้การวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยใส่คะแนนการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเป็น
ตวัแปรตาม ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3.7 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่เม่ือใส่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดัเข้าไปในขัน้แรกแล้ว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคา่เฉล่ียของเจตนาและการรับรู้ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 (R2 = .06) เม่ือใสต่วัแปรเจตคตลิงไปในขัน้ท่ีสอง พบวา่เจตคตสิามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้เพิ่มขึน้จากขัน้แรก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .30) เม่ือใสค่ะแนน
องค์ประกอบความพงึพอใจตอ่การบ าบดัยาเสพตดิในขัน้ท่ีสาม พบว่าองค์ประกอบด้านบคุลากร  
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ตารางท่ี 3.6 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ ตวัแปรตามเป็นการรับรู้การแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ โดยขัน้ท่ี 1 ใสร่ะยะเวลาในการบ าบดั ขัน้ท่ี 2 ใสเ่จตคติตอ่การบ าบดั ขัน้ท่ี 3 ใส่
ความพงึพอใจในแตล่ะองค์ประกอบ และขัน้ท่ี 4 ใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวม 
 

 r b SEb  Tol. VIF R R2 Adj R2  R2 
Step 1 
- Intercept 
- Time 

 
 
.256** 

 
37.236** 
.039** 

 
.583 
.010 

 
 
.256** 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

.256** .065 .061  

Step 2 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 

 
 
.256** 
.506** 

 
15.387** 
.026** 
.485** 

 
2.486 
.009 
.063 

 
 
.172** 
.476** 

 
 
.969 
.969 

 
 
1.032 
1.032 

.533** .285 .277 .219** 

Step 3 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 

 
 
.256** 
.506** 
.349** 
.351** 
.328** 
.289** 

 
5.406 
.024** 
.353** 
1.413* 
2.102** 
.712 
.674 

 
3.228 
.009 
.067 
.692 
.638 
.623 
.686 

 
 
.156** 
.347** 
.131* 
.202** 
.073 
.062 

 
 
.931 
.749 
.787 
.867 
.796 
.828 

 
 
1.074 
1.335 
1.271 
1.154 
1.256 
1.208 

.611** .374 .354 .089** 

Step 4 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 

 
 
.256** 
.506** 
.349** 
.351** 
.328** 
.289** 
.379** 

 
5.728 
.022* 
.347** 
1.234 
2.014** 
.496 
.544 
.025 

 
3.243 
.009 
.068 
.715 
.644 
.658 
.697 
.025 

 
 
.148* 
.341** 
.115 
.194** 
.051 
.050 
.074 

 
 
.913 
.743 
.738 
.851 
.713 
.800 
.615 

 
 
1.095 
1.346 
1.354 
1.175 
1.403 
1.250 
1.626 

.614** .377 .354 .003 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 
และองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการสามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการแสดง

พฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( = .18 และ .22 ตามล าดบั) และทัง้ส่ี
องค์ประกอบรวมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 

ระดบั .01 (R2 = .11) และเม่ือใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวมลงไปเป็นขัน้สดุท้าย พบวา่ไม่
สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้เพิ่มเตมิอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิต ิ(R2 = .01) 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ ตวัแปรตามเป็นคา่เฉล่ียของเจตนาและ
การรับรู้ โดยขัน้ท่ี 1 ใสร่ะยะเวลาในการบ าบดั ขัน้ท่ี 2 ใสเ่จตคตติอ่การบ าบดั ขัน้ท่ี 3 ใสค่วามพงึ
พอใจในแตล่ะองค์ประกอบ และขัน้ท่ี 4 ใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวม 
 

 r b SEb  Tol. VIF R R2 Adj R2  R2 
Step 1 
- Intercept 
- Time 

 
 
.234** 

 
35.960** 
.030** 

 
.495 
.009 

 
 
.234** 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

.234** .055 .050  

Step 2 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 

 
 
.234** 
.577** 

 
17.465** 
.018* 
.476** 

 
1.999 
.007 
.050 

 
 
.137* 
.553** 

 
 
.969 
.969 

 
 
1.032 
1.032 

.592** .351 .344 .296** 

Step 3 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 

 
 
.234** 
.577** 
.420** 
.386** 
.348** 
.307** 

 
7.915** 
.016* 
.353** 
1.654** 
1.902** 
.544 
.424 

 
2.254 
.007 
.053 
.541 
.499 
.487 
.536 

 
 
.126* 
.410** 
.182** 
.216** 
.066 
.046 

 
 
.931 
.749 
.787 
.867 
.796 
.828 

 
 
1.074 
1.335 
1.271 
1.154 
1.256 
1.208 

.681** .463 .446 .112** 

Step 4 
- Intercept 
- Time 
- Attitude 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 

 
 
.234** 
.577** 
.420** 
.386** 
.348** 
.307** 
.437** 

 
8.340** 
.014* 
.345** 
1.417* 
1.785** 
.258 
.252 
.033 

 
2.253 
.007 
.053 
.556 
.501 
.512 
.543 
.019 

 
 
.112* 
.401** 
.156* 
.203** 
.031 
.027 
.116 

 
 
.913 
.743 
.738 
.851 
.713 
.800 
.615 

 
 
1.095 
1.346 
1.354 
1.175 
1.403 
1.250 
1.626 

.687** .471 .452 .008 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 
 จากการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ทัง้ 3 ตวัแปรตาม พบวา่เม่ือควบคมุระยะเวลาใน
การบ าบดัแล้ว เจตคต ิสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิในขัน้ท่ีสอง และคะแนน
องค์ประกอบความพงึพอใจด้านบคุลากร และคณุภาพการให้บริการ สามารถอธิบายได้เพิ่มเตมิ 
จากระยะเวลาในการบ าบดั และเจตคตติอ่การบ าบดัในขัน้ท่ีสาม และในขัน้ท่ีส่ี คะแนนความพงึ
พอใจแบบภาพรวมไมส่ามารถอธิบายได้เพิ่มเตมิจากระยะเวลาในการบ าบดั เจตคติตอ่การบ าบดั 
และคะแนนองค์ประกอบของความพงึพอใจทัง้ 4 ด้าน จากการวิเคราะห์นี ้ท าให้สามารถตัง้ข้อ
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สงสยัได้วา่ คะแนนความพงึพอใจทัง้ส่ีองค์ประกอบ และคะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้หรือไม ่ถ้าไมไ่ด้ใสต่วัแปรเจตคตลิงไปก่อน ผล
การวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วจะกลา่วถึงในหวัข้อถดัไป 
 2) ให้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั เข้าไปเป็นขัน้แรกเพ่ือควบคมุ ขัน้ท่ีสอง ใส่คะแนนความ
พงึพอใจทัง้ 4 องค์ประกอบลงไป ขัน้ท่ีสาม ใส่คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม ลงไป และขัน้ท่ี
ส่ี ใสค่ะแนนเจตคติตอ่การบ าบดั 
 แยกวิเคราะห์ตามตวัแปรตามได้ดงันี ้

(2.1) ตวัแปรตามเป็นเจตนาในการแสดงพฤติกรรมร่วมมือ 
ใช้การวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยใสเ่จตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเป็น

ตวัแปรตาม ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3.8 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่เม่ือใส่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดัเข้าไปในขัน้แรกแล้ว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 (R2 = .02) เม่ือใสค่ะแนนองค์ประกอบความพงึพอใจตอ่การบ าบดัยาเสพตดิลง
ไปในขัน้ท่ีสอง พบวา่องค์ประกอบด้านบคุลากร และองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 ( = .29 และ .19 ตามล าดบั) และทัง้ส่ีองค์ประกอบรวมกนัสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .23) เม่ือใส่ความพงึ
พอใจแบบภาพรวมลงไปเป็นขัน้ท่ีสาม พบว่าความพงึพอใจแบบภาพรวมสามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (R2 = .02) และเม่ือใสเ่จตคตติอ่การ
บ าบดัยาเสพตดิลงไปเป็นขัน้สดุท้าย พบวา่เจตคตสิามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึน้จาก

สามขัน้ท่ีผา่นมา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .10)  
(2.2) ตวัแปรตามเป็นการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ 

ใช้การวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยใส่การรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเป็น
ตวัแปรตาม ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3.9 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่เม่ือใส่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดัเข้าไปในขัน้แรกแล้ว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .07) เม่ือใสค่ะแนนองค์ประกอบความพงึพอใจตอ่การบ าบดัยาเสพตดิลง
ไปในขัน้ท่ีสอง พบวา่องค์ประกอบด้านบคุลากร และองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 ( = .22 และ .21 ตามล าดบั) องค์ประกอบด้านการประเมินความสอดคล้อง
ระหวา่งผู้ ป่วยและการบ าบดั และองค์ประกอบด้านสถานท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ ตวัแปรตามเป็นเจตนาในการแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ โดยขัน้ท่ี 1 ใสร่ะยะเวลาในการบ าบดั ขัน้ท่ี 2 ใสค่วามพงึพอใจในแตล่ะ
องค์ประกอบ ขัน้ท่ี 3 ใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวม และขัน้ท่ี 4 ใสเ่จตคติตอ่การบ าบดั 
 
 r b SEb  Tol. VIF R R2 Adj R2  R2 
Step 1 
- Intercept 
- Time 

 
 
.154* 

 
37.683** 
.021* 

 
.543 
.010 

 
 
.154* 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

.154* .024 .019  

Step 2 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 

 
 
.154* 
.396** 
.329** 
.285** 
.252** 

 
16.012** 
.014 
2.791** 
1.775** 
1.033 
.984 

 
3.036 
.009 
.668 
.636 
.608 
.666 

 
 
.105 
.285** 
.187** 
.116 
.099 

 
 
.947 
.838 
.867 
.830 
.872 

 
 
1.056 
1.194 
1.153 
1.205 
1.147 

.498** .248 .229 .225** 

Step 3 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 

 
 
.154* 
.396** 
.329** 
.285** 
.252** 
.394** 

 
16.482** 
.012 
2.386** 
1.589* 
.559 
.685 
.052* 

 
3.015 
.009 
.689 
.636 
.641 
.674 
.024 

 
 
.084 
.243** 
.167* 
.063 
.069 
.169* 

 
 
.925 
.775 
.851 
.732 
.835 
.620 

 
 
1.082 
1.291 
1.175 
1.367 
1.198 
1.614 

.516** .266 .243 .018* 

Step 4 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 
- Attitude 

 
 
.154* 
.396** 
.329** 
.285** 
.252** 
.394** 
.513** 

 
10.953** 
.006 
1.600* 
1.556** 
.021 
-.039 
.041 
.343** 

 
2.981 
.008 
.657 
.592 
.605 
.641 
.023 
.062 

 
 
.046 
.163* 
.164** 
.002 
-.004 
.133 
.369** 

 
 
.913 
.738 
.851 
.713 
.800 
.615 
.743 

 
 
1.095 
1.354 
1.175 
1.403 
1.250 
1.626 
1.346 

.606** .367 .344 .101** 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 

การรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ( = .14 และ .14 
ตามล าดบั)  และทัง้ส่ีองค์ประกอบรวมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .22) เม่ือใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวมลงไปเป็นขัน้ท่ีสาม  
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ตารางท่ี 3.9 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ ตวัแปรตามเป็นการรับรู้การแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ โดยขัน้ท่ี 1 ใสร่ะยะเวลาในการบ าบดั ขัน้ท่ี 2 ใสค่วามพงึพอใจในแตล่ะ
องค์ประกอบ ขัน้ท่ี 3 ใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวม และขัน้ท่ี 4 ใสเ่จตคติตอ่การบ าบดั 
 
 r b SEb  Tol. VIF R R2 Adj R2  R2 
Step 1 
- Intercept 
- Time 

 
 
.256** 

 
37.236** 
.039** 

 
.583 
.010 

 
 
.256** 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

.256** .065 .061  

Step 2 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 

 
 
.256** 
.349** 
.351** 
.328** 
.289** 

 
11.005** 
.030** 
2.311** 
2.177** 
1.370* 
1.486* 

 
3.250 
.010 
.716 
.681 
.651 
.713 

 
 
.196** 
.215** 
.209** 
.141* 
.136* 

 
 
.947 
.838 
.867 
.830 
.872 

 
 
1.056 
1.194 
1.153 
1.205 
1.147 

.533** .284 .265 .218** 

Step 3 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 

 
 
.256** 
.349** 
.351** 
.328** 
.289** 
.379** 

 
11.331** 
.028** 
2.030** 
2.047** 
1.041 
1.278 
.036 

 
3.251 
.010 
.742 
.686 
.691 
.726 
.026 

 
 
.182** 
.189** 
.197** 
.107 
.117 
.197 

 
 
.925 
.775 
.851 
.732 
.835 
.620 

 
 
1.082 
1.291 
1.175 
1.367 
1.198 
1.614 

.539** .291 .269 .007 

Step 4 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 
- Attitude 

 
 
.256** 
.349** 
.351** 
.328** 
.289** 
.379** 
.506** 

 
5.728 
.022* 
1.234 
2.014** 
.496 
.544 
.025 
.347** 

 
3.243 
.009 
.715 
.644 
.658 
.697 
.025 
.068 

 
 
.148* 
.115 
.194** 
.051 
.050 
.074 
.341** 

 
 
.913 
.738 
.851 
.713 
.800 
.615 
.743 

 
 
1.095 
1.354 
1.175 
1.403 
1.250 
1.626 
1.346 

.606** .377 .354 .086** 

 หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 
พบวา่ความพงึพอใจแบบภาพรวมไมส่ามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมีนัยส าคญั

ทางสถิติ (R2 = .01) และเม่ือใสเ่จตคติตอ่การบ าบดัยาเสพตดิลงไปเป็นขัน้สดุท้าย พบวา่เจตคติ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึน้จากสามขัน้ท่ีผา่นมา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 (R2 = .09)  
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(2.3) ตวัแปรตามเป็นคา่เฉล่ียระหวา่งเจตนาและการรับรู้ 
ใช้การวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยใส่คะแนนการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือเป็น

ตวัแปรตาม ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3.10 
 

ตารางท่ี 3.10 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ ตวัแปรตามเป็นคา่เฉล่ียระหวา่งเจตนา
และการรับรู้ โดยขัน้ท่ี 1 ใสร่ะยะเวลาในการบ าบดั ขัน้ท่ี 2 ใสค่วามพงึพอใจในแตล่ะองค์ประกอบ 
ขัน้ท่ี 3 ใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวม และขัน้ท่ี 4 ใสเ่จตคตติอ่การบ าบดั 
 
 r b SEb  Tol. VIF R R2 Adj R2  R2 
Step 1 
- Intercept 
- Time 

 
 
.234** 

 
35.960** 
.030** 

 
.495 
.009 

 
 
.234** 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

.234** .055 .050  

Step 2 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 

 
 
.234** 
.420** 
.386** 
.348** 
.307** 

 
13.508** 
.022** 
2.551** 
1.976** 
1.201* 
1.235* 

 
2.640 
.008 
.581 
.553 
.528 
.579 

 
 
.172** 
.281** 
.225** 
.146* 
.134* 

 
 
.947 
.838 
.867 
.830 
.872 

 
 
1.056 
1.194 
1.153 
1.205 
1.147 

.581** .337 .320 .282** 

Step 3 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 

 
 
.234** 
.420** 
.386** 
.348** 
.307** 
.437** 

 
13.907** 
.020* 
2.208** 
1.818** 
.800 
.982 
.044* 

 
2.624 
.008 
.599 
.553 
.558 
.586 
.021 

 
 
.153* 
.243** 
.207** 
.097 
.106 
.154* 

 
 
.925 
.775 
.851 
.732 
.835 
.620 

 
 
1.082 
1.291 
1.175 
1.367 
1.198 
1.614 

.593** .352 .332 .015* 

Step 4 
- Intercept 
- Time 
- Personnel 
- Quality 
- Evaluation 
- Place 
- Overall Sat 
- Attitude 

 
 
.234** 
.420** 
.386** 
.348** 
.307** 
.437** 
.577** 

 
8.340** 
.014* 
1.417* 
1.785** 
.258 
.252 
.033 
.345** 

 
2.253 
.007 
.556 
.501 
.512 
.543 
.019 
.053 

 
 
.112* 
.156* 
.203** 
.031 
.027 
.116 
.401** 

 
 
.913 
.738 
.851 
.713 
.800 
.615 
.743 

 
 
1.095 
1.354 
1.175 
1.403 
1.250 
1.626 
1.346 

.687** .471 .452 .119** 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 
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 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่เม่ือใส่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นการบ าบดัเข้าไปในขัน้แรกแล้ว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคา่เฉล่ียระหว่างเจตนาและการรับรู้ได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .06) เม่ือใสค่ะแนนองค์ประกอบความพงึพอใจตอ่การบ าบดัยาเสพตดิลง
ไปในขัน้ท่ีสอง พบวา่องค์ประกอบด้านบคุลากร และองค์ประกอบด้านคณุภาพการให้บริการ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 ( = .28 และ .23 ตามล าดบั) องค์ประกอบด้านการประเมินความสอดคล้อง
ระหวา่งผู้ ป่วยและการบ าบดั และองค์ประกอบด้านสถานท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

คะแนนการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ( = .15 และ .13 
ตามล าดบั)  และทัง้ส่ีองค์ประกอบรวมกนัสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .28) เม่ือใสค่วามพงึพอใจแบบภาพรวมลงไปเป็นขัน้ท่ีสาม 
พบวา่ความพงึพอใจแบบภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มเตมิอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 (R2 = .02) และเม่ือใสเ่จตคตติอ่การบ าบดัยาเสพติดลงไปเป็นขัน้สดุท้าย 
พบวา่เจตคตสิามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึน้จากสามขัน้ท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 (R2 = .12) 
 จากการวิเคราะห์ถดถอยทัง้สามท่ีผา่นมา พบวา่เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดัแล้ว 
พบวา่ความพงึพอใจทัง้ส่ีองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้ ความพงึ
พอใจแบบภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้เพิ่มเตมิ และเจตคตสิามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้เพิ่มเตมิ นอกเหนือจากระยะเวลาในการบ าบดั และ
ความพงึพอใจตอ่การบ าบดั 
 
สรุปการวิเคราะห์สถิติเชิงอนมุาน 
 
 ตวัแปรควบคมุ ระยะเวลาในการบ าบดั สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตาม
ทัง้สามรูปแบบได้ เจตคติตอ่การบ าบดั สามารถอธิบายความแปรปรวนตอ่ตวัแปรตามได้ แม้วา่จะ
ควบคมุระยะเวลาในการบ าบดั ความพงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบ ความพงึพอใจแบบภาพรวม
แล้วก็ตาม องค์ประกอบของความพงึพอใจแตล่ะด้าน พบวา่ความพงึพอใจด้านบคุลากรและความ
พงึพอใจด้านคณุภาพการบริการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้ แม้วา่จะ
ควบคมุระยะเวลาในการบ าบดั เจตคติตอ่การบ าบดั และความพงึพอใจแบบภาพรวม สว่นความ
พงึพอใจอีกสององค์ประกอบ คือ การประเมินความสอดคล้องระหวา่งการบ าบดัและผู้ ป่วย และ
ความพงึพอใจด้านสถานท่ี ไมส่ามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ถ้าควบคมุตวัแปรเจตคต ิแตถ้่า

ไมค่วบคมุก็สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ แตมี่คา่น้อย ( = .06 - .15) สว่นความพงึพอใจ
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แบบภาพรวม ถ้าควบคมุตวัแปรเจตคติแล้ว ความพงึพอใจแบบภาพรวมจะไมส่ามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรตามได้อย่างมีนยัส าคญั แตถ้่าไมค่วบคมุตวัแปรเจตคต ิจะอธิบาย
ความแปรปรวนได้เพิ่มเตมินอกเหนือจากระยะเวลาในการบ าบดั และคะแนนความพงึพอใจแตล่ะ

องค์ประกอบได้อยา่งมีนยัส าคญัแตข่นาดน้อย (R2 = .01 - .02) 
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บทที่ 4 
อภปิรายผล 

 
 การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาองค์ประกอบจากความพงึพอใจของผู้ ป่วย และ
ท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยด้วยเจตคติตอ่การบ าบดัยาเสพติด และความพงึพอใจตอ่การ
บ าบดัยาเสพตดิ สมมตฐิานและผลการวิจยัเป็นดงัตอ่ไปนี ้
 
 สมมตฐิานที่ 1 ความพงึพอใจของผู้ ป่วยยาเสพติดมีทัง้หมด 3 องค์ประกอบด้วยกนั คือ  

1) องค์ประกอบด้านผู้ให้การบ าบดั 
2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศและความสะดวกในการบ าบดั 
3) องค์ประกอบด้านโปรแกรมหรือวิธีการบ าบดั 
ผลการวิจยัจากสมมตฐิานท่ี 1 สนบัสนนุสมมตฐิานบางส่วน 
พบวา่องค์ประกอบความพงึพอใจของผู้ ป่วยมีทัง้หมด 4 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 
1) ความพงึพอใจด้านบคุลากร 
2) ความพงึพอใจด้านคณุภาพการให้บริการ 
3) ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย 
4) ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก 
การอภิปรายผล ค าอธิบายท่ีเป็นไปได้อาจจะเกิดจากลกัษณะของผู้ ป่วยท่ีสว่นใหญ่เป็น

แบบควบคมุความประพฤติท่ีต ารวจสง่มา (89.2 %) ผู้ ป่วยมิได้ต้องการมาด้วยตนเอง ดงันัน้จงึ
อาจอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการรับรู้ตนเอง (Self-perception theory; Bem, 1972) กลา่วคือ ผู้ ป่วย
จะรู้จกัตนเองผา่นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ ถ้าพฤตกิรรมนัน้เป็นผลของการเลือกของตนเอง จะอนมุาน
พฤตกิรรมนัน้ไปเป็นลกัษณะของตนเอง ขณะท่ีถ้าพฤติกรรมไมใ่ชก่ารเลือกของตนเอง หรือแหลง่
การควบคมุเกิดจากภายนอก ผู้ ป่วยจะรับรู้วา่เหตขุองพฤติกรรมไมไ่ด้เกิดจากตนเอง ดงันัน้ ผู้ ป่วย
บางคนอาจอนมุานสาเหตท่ีุอยูใ่นการบ าบดัวา่ไมใ่ชค่วามต้องการของฉนั ไมว่า่การบ าบดั การ
บริการ เจ้าหน้าท่ี หรือสถานท่ีจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ดงันัน้จึงเกิดองค์ประกอบด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ป่วยขึน้ 

 
สมมตฐิานที่ 2  เจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพติด และความพงึพอใจในการบ าบดัยาเสพ

ตดิของผู้ ป่วย สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดั
แล้ว 

ผลการวิจยัจากสมมตฐิานท่ี 2  สนบัสนนุสมมตฐิาน 
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เม่ือควบคมุระยะเวลาท่ีผู้ ป่วยอยูใ่นสถาบนัแล้ว เจตคติตอ่การบ าบดัยาเสพติด และความ
พงึพอใจของผู้ ป่วย สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ อธิบายความแปรปรวนของ 
ตวัแปรตามเท่ากบั 30 – 40 % 

การอภิปรายผล ตรงตามท่ีได้ตัง้สมมตฐิานไว้ กลา่วคือ เม่ือผู้ ป่วยพงึพอใจแล้ว จะมี
แนวโน้มในการร่วมมือตอ่การบ าบดั และเจตคติตอ่การบ าบดัสามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือได้ 

 
 สมมตฐิานที่ 3 ความพงึพอใจด้านบคุลากร และความพึงพอใจด้านการบ าบดัและการ
ให้บริการ สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดัแล้ว 

ผลการวิจยัจากสมมตฐิานท่ี 3  สนบัสนนุสมมตฐิานบางสว่น 
เม่ือควบคมุระยะเวลาท่ีผู้ ป่วยอยูใ่นสถาบนัแล้ว ความพงึพอใจด้านบคุลากร และความพงึ

พอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการสามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้ แตท่วา่เน่ืองจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้องค์ประกอบ ความพงึพอใจด้านการตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ แตว่า่องค์ประกอบนีไ้มส่ามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

การอภิปรายผล Eisenberg et al. (1993 อ้างถึง Taylor, 2003) กลา่วไว้ว่าผู้ ป่วยมี
แนวโน้มท่ีจะพงึพอใจในการตอบสนองด้านอารมณ์มากกวา่ด้านการแพทย์ ซึง่ผลของความพงึ
พอใจยอ่มสง่ผลตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย (Pascoe, 1983) แตท่วา่ผลการวิจยักลบัพบวา่ความ
พงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย (การตอบสนองด้านอารมณ์) ไมส่ามารถ
ท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้อยา่งมีนยัส าคญั  
 ค าอธิบายท่ีอาจจะเป็นไปได้ คือ ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ป่วยจริงแล้วมีความสมัพนัธ์กบัความร่วมมือของผู้ ป่วย แตค่วามพงึพอใจเหลา่นีไ้ปอยูใ่นรูปของ
ประสิทธิภาพการบ าบดัและการตอบสนองของบคุลากรแล้ว จงึท าให้ผลการท านายลดลงไปจนไม่
ถึงระดบันยัส าคญั 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. ศกึษาองค์ประกอบของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การบ าบดัยาเสพตดิของผู้ ป่วยยาเสพติด 
2. เพ่ือท านายความร่วมมือในการบ าบดัของผู้ ป่วย ด้วยความพงึพอใจ และเจตคตติอ่

การบ าบดัยาเสพติด 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ตวัแปรตาม (ตวัแปรท่ีถกูท านาย) เป็นตวัแปรพฤตกิรรมร่วมมือ แบง่ด้วยการวดั 3 
ประเภท คือ การวดัเจตนาในการท าพฤตกิรรมร่วมมือใน 2 สปัดาห์ข้างหน้า การวดัการรับรู้การท า
พฤตกิรรมร่วมมือในชว่ง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา และคะแนนเฉล่ียของทัง้สองมาตร 
 ตวัแปรอิสระ (ตวัแปรท่ีใช้ท านาย) คือ ความพงึพอใจของผู้ ป่วย และเจตคตขิองผู้ ป่วยตอ่
การบ าบดัยาเสพติด 
 ตวัแปรแทรกซ้อน คือ ระยะเวลาในการบ าบดั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 
 1. องค์ประกอบของความพงึพอใจในผู้ ป่วยในยาเสพตดิประเภทฟืน้ฟ ูมีทัง้หมด 3 
องค์ประกอบ คือ ความพงึพอใจด้านบคุลากร ความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการ และ
ความพงึพอใจด้านกายภาพ 
 2. เจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพตดิ และความพงึพอใจในการบ าบดัยาเสพติดของผู้ ป่วย 
สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดัแล้ว 
 3. ความพงึพอใจด้านบคุลากร และความพงึพอใจด้านการบ าบดัและการให้บริการ 
สามารถท านายพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ เม่ือควบคมุระยะเวลาในการบ าบดัแล้ว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟ ูท่ีสถาบนัธญัญารักษ์ จ านวน 375 คน แบง่การ
เก็บข้อมลูเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรกเก็บข้อมลูได้ 346 คน และครัง้ท่ีสองเก็บข้อมลูได้ 352 คน ในการเก็บ
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ข้อมลูครัง้ท่ี 2 ได้เก็บผู้ ป่วยคนเดมิจ านวน 241 คน และเก็บข้อมลูจากผู้ ป่วยใหมห่รือผู้ ป่วยท่ีไมไ่ด้
ตอบจากการเก็บกลุม่ตวัอยา่งครัง้แรกจ านวน 111 คน 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดั 3 ประเภท คือ 
 1) มาตรวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วยตอ่การบ าบดั 
  (1) มาตรวดัความพงึพอใจแบบองค์ประกอบ 
  (2) มาตรวดัความพงึพอใจแบบภาพรวม 
 2) มาตรวดัเจตคติของผู้ ป่วยตอ่การบ าบดั 
 3) มาตรวดัความร่วมมือในการบ าบดัของผู้ ป่วย 
  (1) มาตรวดัเจตนาในการท าพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยใน 2 สปัดาห์ข้างหน้า 
  (2) มาตรวดัการรับรู้ในการท าพฤตกิรรมร่วมมือของผู้ ป่วยใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 
 
3. การเก็บรวมรวมข้อมลู 

การเก็บข้อมลูครัง้แรก น าแบบสอบถามวดัเจตคตติอ่การบ าบดัผู้ ป่วยยาเสพตดิ 
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วย และแบบสอบถามวดัเจตนาแสดงพฤตกิรรมความ
ร่วมมือ ไปแจกให้กบัผู้ ป่วยในประเภทฟืน้ฟตูามเวลาท่ีได้นดัหมายกบัเจ้าหน้าท่ีในตกึผู้ ป่วย ขณะท่ี
บางตกึ (1 ใน 8 ตกึ) ไมส่ะดวกให้นดัหมายเก็บข้อมลูพร้อมกนั จะให้หวัหน้าของผู้ ป่วยชว่ยเก็บ
แบบสอบถาม แล้วน าสง่คืนในภายหลงั 
 การเก็บข้อมลูครัง้ท่ีสอง หลงัจากการเก็บข้อมลูครัง้แรกประมาณ 14 – 18 วนั ได้น า
แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่การบ าบดัผู้ ป่วยยาเสพติด แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
และแบบสอบถามวดัการรับรู้พฤตกิรรมความร่วมมือในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ไปแจกให้ผู้ ป่วยอีก
ครัง้หนึง่ ใช้วิธีการนดัหมายกบัเจ้าหน้าท่ีในตกึผู้ ป่วยแล้วให้ผู้ ป่วยกรอกแบบสอบถามพร้อมกนั
จ านวน 6 ใน 8 ตกึ สว่นอีก 2 ตกึให้หวัหน้าของผู้ ป่วยชว่ยเหลือในการเก็บแบบสอบถาม เน่ืองจาก
ไมส่ะดวกในการใช้วิธีแรก 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลู จะวิเคราะห์เฉพาะผู้ ป่วยท่ีได้ตอบแบบสอบถามทัง้ในการเก็บข้อมลู
ครัง้แรกและการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 2 เพ่ือให้ข้อมลูท่ีใช้ท านายเจตนาในการแสดงพฤติกรรมร่วมมือ
และการรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือมาจากกลุม่ตวัอย่างกลุม่เดียวกนั มีจ านวน 241 คน 
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 เน่ืองจากมาตรวดัความพงึพอใจและเจตคตขิองผู้ ป่วยได้ถกูวดัถึง 2 ครัง้ ดงันัน้จงึน า
คะแนนมาตรวดัความพงึพอใจ ความพงึพอใจแบบภาพรวม (Overall satisfaction) และเจตคตมิา
หาคา่เฉล่ียของทัง้สองครัง้ เพ่ือน าคา่เฉล่ียนีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ไป 
 คะแนนความพงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบหาได้โดยการหาคะแนนองค์ประกอบ(Factor 
score) เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะร่วมเส้นตรงแบบพห ุ(Multicollinearity) ด้วยการสร้างสมการผลบวก
เชิงเส้น (Linear combination) โดยน าคา่น า้หนกั (Factor score coefficient) รายข้อมาจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 33 ข้อใหมอี่กครัง้หนึง่ (คา่น า้หนกัรายข้อแสดงไว้ในภาคผนวก ฌ) เม่ือ
แปลงคา่เรียบร้อยมาแปลงคะแนนองค์ประกอบให้เป็น T-score เพ่ือให้สามารถอา่นคา่ได้ง่ายขึน้ 
 น าคะแนนเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และการรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือ
มาหาคา่เฉล่ีย เพ่ือให้ได้ตวัชีว้ดัท่ีแสดงถึงความร่วมมือของผู้ ป่วย ตวัท่ี 3 คือ คะแนนเฉล่ียความ
ร่วมมือของผู้ ป่วย 
 จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มา มาตดัข้อมลูท่ีมีคา่สดุโตง่ (Extreme Score) ในตวัแปรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบอนมุาน (ข้อท่ี 3) จ านวน 10 ตวัแปร โดยใช้เกณฑ์วา่ ถ้าคนใดมีคา่มาตรฐาน
แบบซี (Z-score) น้อยกวา่ -3 หรือมากกวา่ 3 ให้ตดัข้อมลูของคนนัน้ออกทัง้หมด ตอ่ไปเอาข้อมลูท่ี
ได้มาวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูแบง่เป็น 3 ชว่งดงัตอ่ไปนี ้
1) การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (Descriptive statistics) 

(1) หาคา่ความถ่ี และร้อยละของลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งมี เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชีพก่อนการบ าบดั สถานภาพสมรส ประเภทของยาเสพติดท่ีเคยใช้ และประเภทของ
การบ าบดั 

(2) หาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ สงูสดุ ในลกัษณะของกลุม่ประชากร 
คือ อาย ุและรายได้ 

(3) หาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่ความเบ้ คา่ผิดพลาด
มาตรฐานของความเบ้ ความโดง่ และคา่ผิดพลาดมาตรฐานของความโดง่ ของตวัแปรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู คือ เวลาท่ีอยูใ่นสถาบนันบัตัง้แตเ่ข้าเป็นผู้ ป่วยในจนการเก็บข้อมลูครัง้แรก ความ
พงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบเฉล่ีย ความพงึพอใจรวมทกุองค์ประกอบเฉล่ีย ความพงึพอใจใน
ภาพรวมเฉล่ีย เจตคติตอ่การบ าบดัเฉล่ีย เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ การรับรู้การแสดง
พฤตกิรรมร่วมมือ และคะแนนเฉล่ียความร่วมมือของผู้ ป่วย เพ่ือหาสถิตพืิน้ฐานและทดสอบการ
เป็นโค้งปกตขิองตวัแปรเหลา่นี ้
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2) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation matrix)  
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด คือ เวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั

นบัตัง้แตเ่ข้าเป็นผู้ ป่วยในจนการเก็บข้อมลูครัง้แรก ความพงึพอใจแตล่ะองค์ประกอบเฉล่ีย ความ
พงึพอใจรวมทกุองค์ประกอบเฉล่ีย ความพงึพอใจในภาพรวมเฉล่ีย เจตคตติอ่การบ าบดัเฉล่ีย 
เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ การรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และคะแนนเฉล่ียความ
ร่วมมือของผู้ ป่วย เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และ ภาวะการร่วมเส้นตรงเชิงพห ุ
(Multicollinearity) ผา่นคา่สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของ Pearson (Pearson product moment 
correlation) 

 
3) การวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics) ทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 และ 3 
 ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ SPSS ในการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัขัน้ (Hierarchical 
stepwise regression analysis) โดยใช้ตวัแปรตามเป็นความร่วมมือของผู้ ป่วย 3 ชนิด คือ 
คะแนนจากมาตรวดัเจตนา คะแนนจากมาตรวดัการรับรู้ และคะแนนเฉล่ียจากมาตรวดัเจตนาและ
การรับรู้ สว่นตวัแปรต้นคือ ความพงึพอใจ 4 องค์ประกอบ ความพงึพอใจแบบภาพรวม และ 
เจตคตติอ่การบ าบดั และตวัแปรควบคมุ คือ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั  
 การใสล่ าดบัขัน้ของตวัแปรต้นแบง่เป็น 2 วิธี  

(1) ให้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั เข้าไปเป็นขัน้แรกเพ่ือควบคมุ ขัน้ท่ีสอง ใส่คะแนนเจตคติ
ตอ่การบ าบดั ขัน้ท่ีสาม ใส่คะแนนความพงึพอใจทัง้ 4 องค์ประกอบลงไป และขัน้ท่ีส่ี ใสค่ะแนน
ความพงึพอใจแบบภาพรวม ลงไป 
 (2) ให้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถาบนั เข้าไปเป็นขัน้แรกเพ่ือควบคมุ ขัน้ท่ีสอง ใส่คะแนนความ
พงึพอใจทัง้ 4 องค์ประกอบลงไป ขัน้ท่ีสาม ใส่คะแนนความพงึพอใจแบบภาพรวม ลงไป และขัน้ท่ี
ส่ี ใสค่ะแนนเจตคติตอ่การบ าบดั 
 
ผลการวิจัย 
 
1. พบวา่องค์ประกอบความพงึพอใจของผู้ ป่วยมีทัง้หมด 4 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 

1) ความพงึพอใจด้านบคุลากร 
2) ความพงึพอใจด้านคณุภาพการให้บริการ 
3) ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย 
4) ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก 
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2. เม่ือควบคมุระยะเวลาท่ีผู้ ป่วยอยูใ่นสถาบนัแล้ว เจตคตติอ่การบ าบดัยาเสพติด และความพงึ
พอใจของผู้ ป่วย สามารถท านายพฤติกรรมร่วมมือของผู้ ป่วยได้ สมัประสิทธ์ิการท านายเทา่กบั 
30 – 40 % 

3. เม่ือควบคมุระยะเวลาท่ีผู้ ป่วยอยูใ่นสถาบนัแล้ว ความพงึพอใจด้านบคุลากร และความพงึพอใจ
ด้านการบ าบดัและการให้บริการสามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้ แตท่วา่เน่ืองจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้องค์ประกอบ ความพงึพอใจด้านการตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ แตว่า่องค์ประกอบนีไ้มส่ามารถท านายความร่วมมือของผู้ ป่วยได้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะต่อการบ าบัดรักษายาเสพตดิ 
 

1. ควรมีชว่งปรับเปล่ียนเจตคตขิองผู้ ป่วยก่อนท่ีจะเข้ารับการบ าบดัยาเสพติด เน่ืองจาก
เม่ือผู้ ป่วยมีเจตคตท่ีิดีตอ่การบ าบดัแล้ว มีแนวโน้มท่ีจะร่วมมือตอ่การบ าบดัมากยิ่งขึน้ 

2. เน่ืองจากความพงึพอใจของผู้ ป่วยตอ่การบ าบดัและการให้บริการ สามารถท านายผล
ความร่วมมือของผู้ ป่วยได้ ดงันัน้การพฒันาคณุภาพการบริการนอกจากจะสง่ผลทางตรงให้การ
บ าบดัได้ผลดีขึน้แล้ว การพฒันาคณุภาพการบริการยงัส่งผลทางอ้อมผา่นความพงึพอใจตอ่การ
บ าบดัของผู้ ป่วย และอาจท าให้ผู้ ป่วยร่วมมือตอ่การบ าบดั ท าให้การบ าบดัดียิ่งขึน้ ด้วยเหตเุหลา่นี ้
ท าให้การพฒันาคณุภาพการบริการควรท าอยา่งตอ่เน่ือง 

3. นอกจากคณุภาพการบ าบดัแล้ว ควรให้การเอาใจใส ่ดแูลของเจ้าหน้าท่ี เพราะวา่ความ
พงึพอใจด้านบคุลากร สง่ผลตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 
 1. เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยันีมี้ลกัษณะเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ ป่วยยาเสพติด
ประเภทฟืน้ฟ ูดงันัน้การน าผลงานวิจยัครัง้นีไ้ปแผข่ยายยงัผู้ ป่วยประเภทอ่ืนๆ ต้องระมดัระวงั  

2. ตวัแปรท่ีถกูท านายในงานวิจยัครัง้นี ้คือ การร่วมมือของผู้ ป่วย ซึง่ได้จากการประเมิน
ตนเองของผู้ ป่วย ดงันัน้อาจมีปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือของข้อมลู ถ้าเป็นไปได้ควรมีการประเมิน
รูปแบบอ่ืนๆ ควบคูไ่ปด้วย เช่น การสงัเกตพฤติกรรม การประเมินพฤตกิรรมโดยผู้บ าบดั 
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การวิจัยในอนาคต 
 
 1. เน่ืองจากการวิจยันีเ้น้นตวัแปรท านายคือ มมุมองตอ่สิ่งแวดล้อมภายนอก เชน่ เจตคต ิ
ความพงึพอใจ แตว่า่ไมร่วมปัจจยัภายในบคุคลเข้ามาอธิบายร่วมด้วย เชน่ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง เป็นต้น ท าให้การวิจยัตอ่ไปนา่จะน าปัจจยัภายในมาร่วมอธิบายด้วย  

2. ขอบเขตของงานวิจยัคืองานการบ าบดัด้านยาเสพติด การวิจยัตอ่ไปอาจท านายความ
ร่วมมือในผู้ ป่วยประเภทอ่ืนๆ เชน่ ผู้ ป่วยเรือ้รัง (เบาหวาน, โรคหวัใจ) ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของ
ผู้ ป่วยสงูเป็นต้น  

3. ตวัแปรตามในการวิจยัควรเพิ่มเตมิเร่ืองของการไม่กลบัไปเสพซ า้ของผู้ ป่วยยาเสพตดิ 
ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุของการบ าบดัยาเสพติด 
 



 60 

รายการอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
กมลศรี เตชะจ าเริญสขุ. (2536). ความพึงพอใจของผู้ป่วยประกนัสงัคมทีม่ารับบริการแผนก 
     ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร 
     มหาบณัฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
กระทรวงสาธารณสขุ. (2546). คู่มือการด าเนินการบ าบดัและติดตามดูแล. กรุงเทพฯ: ผู้แตง่. 
ธีระพร อวุรรณโณ. (2535). เจตคติ: การศึกษาตามแนวทฤษฎีหลกั. กรุงเทพฯ:  
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2542). กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์. 
มนัทนา สิริรัตโนภาส. (2538). การส ารวจความเชื่อ เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ 
     การควบคมุพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
     ปีที่ 6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎี 
     พฤติกรรมตามแผน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาจิตวิทยา  
     บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ราณี เชาวนปรีชา. (2538). ความพึงพอใจของผูใ้บริการที่สถานีอนามยัขนาดใหญ่จงัหวดั 
     อตุรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม  
     บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สถาบนัยาเสพติดธญัญารักษ์. (ไมพ่บปีท่ีพิมพ์). การบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสาย 
     ใหม่ (Fast model) ส าหรับผูป่้วยใน. ปทมุธานี: ผู้แตง่. 
สภุาวดี จิระชีวะนนัท์. (2545). ความพึงพอใจของผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมต่อการบริการของ 
     โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
     ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
แหวนไพลิน เย็นสขุ. (2538). การพฒันาแบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดย 
     ใช้ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชา 
     วิจยัการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   
 
ภาษาองักฤษ 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manuals of mental  
     disorders. (4th ed.). Washington: Author. 
Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological Testing. (7th ed.). London: Prentice-Hall. 



 61 

Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in  
     experimental social psychology (Vol. 6, pp. 1-62). New York: Academic Press.  
Constantine, M. G. (2002). Predictors of satisfaction with counseling: Racial and ethnic  
     minority clients’ attitudes toward counseling and ratings of their counselors’ general  
     and multicultural counseling competence. Journal of Counseling Psychology, 49,  
     255-263. 
Demyttenaere, K. (1997). Compliance during treatment with antidepressants. Journal of  
     Affective Disorders, 43, 27-39. 
Dunbar-Jacob, J. (1993). Contributions to patient adherence: Is it time to share the  
     blame? Health Psychology, 12, 91-92. 
Garrity, F. T. (1981). Medical compliance and the client-patient relationship: A review.  
     Social Science & Medicine, 15, 215-222. 
Gaston, L., & Sabourin, S. (1992). Client satisfaction and social desirablilty in  
     psychotherapy. Evaluation and Program Planning, 15, 227-231. 
Hair, J. F., Tatham, R. L., Anderson, R. E., & Black, W. (1998). Multivariate data analysis.  
     (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 
Howell, C. D. (1999). Fundamental statistics for the behavior sciences. (4th ed.).  
     New York: Duxbery. 
Larsen, D. L., Attkisson, C. C., Hargreaves, W. A., & Nguyen, T. D. (1979). Assessment  
     of client/patient satisfaction: Development of a general scale. Evaluation and  
     Program Planning, 2, 197-207. 
Lebow, L. J. (1983). Research assessing consumer satisfaction with mental health  
     treatment: A review of findings. Evaluation and Program Planning, 6, 211-236. 
LeVios, M., Nguyen, T. D., & Attkisson, C. C. (1981). Artifact in client satisfaction  
     assessment: Experience in community mental health setting. Evaluation and Program  
     Planning, 4, 1-12. 
Linder-Pelz, S. (1982a). Social psychological determinants of patient satisfaction: A test  
     of five hypotheses. Social Science & Medicine, 16, 583-589. 
Linder-Pelz, S. (1982b). Toward a theory of patient satisfaction. Social science &  
     Medicine, 16, 577-582. 



 62 

Marks, F. D., Murray, M., Evans, B., Willig, C., Woodall, C., & Sykes, M. C. (2005). Health  
     psychology: Theory, research & practice. (2nd ed.). London: SAGE. 
Nguyen, T. D., Attkisson, C. C., & Stegner, B. L. (1983). Assessment of patient  
     satisfaction: Development and refinement of a service evaluation questionnaire.  
     Evaluation and Program Planning, 6, 299-314. 
Pascoe, G. C. (1983). Patient satisfaction in primary health care: A literature review and  
     analysis. Evaluation and Program Planning, 6, 185-210. 
Taylor, E. S. (2003). Health psychology. (5th ed.). Boston: McGraw-Hill. 
Williams, B. (1994). Patient satisfaction: A valid concept? Social Science & Medicine, 38,  
     509-516. 
World Health Organization. (1992). International statistical classification of disease and  
     related health problems. (10th ed.). Geneva: Author. 
Yi, Y. (1990). “A critical review of consumer satisfaction,” in Annual Review of Marketing.  
     American Marketing Association, 1-66. 



 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 64 

ภาคผนวก ก 
ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของแต่ละลักษณะ 

 
 จากการสร้างมาตรวดัความพงึพอใจ ผู้วิจยัได้ท ารายข้อของลกัษณะท่ีอาจแสดงถึงความ
พงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจในผู้ ป่วย จากนัน้ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากผู้ ป่วยจ านวน 106 คน ให้ผู้ ป่วย
ประเมินลกัษณะตา่งๆ ว่าแสดงถึงความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจมากน้อยเพียงใด การให้คะแนน
เป็นดงันี ้
 3 คือ พงึพอใจมาก 
 2 คือ พงึพอใจปานกลาง 
 1 คือ พงึพอใจน้อย 
 0 คือ พงึพอใจและไมพ่งึพอใจพอๆ กนั 
 -1 คือ ไมพ่งึพอใจน้อย 
 -2 คือ ไมพ่งึพอใจปานกลาง 
 -3 คือ ไมพ่งึพอใจมาก 
 จากนัน้น าคะแนนการประเมินแตล่ะข้อของผู้ ป่วยทัง้หมด 106 คน มาหาคา่เฉล่ียในแตล่ะ
ลกัษณะ ได้คะแนนดงัตาราง ก.1 ถึงตาราง ก. 6 (หมายเหต ุแถวสีเทาหมายถึงข้อกระทงท่ีตดัออก) 
 เม่ือได้คา่เฉล่ียแล้ว ผู้วิจยัคดัลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงความพงึพอใจหรือความไมพ่งึ
พอใจมากท่ีสดุ 40 ข้อแรก ดงันี ้
 ข้อกระทงทางบวก มีข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 
35, 37, 39, 44, 47, 48, 54, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 74 และ 78 รวม 35 ข้อ 
 ข้อกระทงทางลบ มีข้อ 24, 30, 38, 43 และ 62 รวม 5 ข้อ 
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ตาราง ก.1 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินจากผู้ ป่วย
จ านวน 106 คน 
 

ลกัษณะ 
คา่สถิติ 

N Min Max M SD 
1. “เจ้าหน้าท่ีเอาใจใสท่า่น” ท าให้ทา่นรู้สกึ 105 -2 3 2.4762 0.9913 

2. “เจ้าหน้าท่ีเฉยเมยตอ่ทา่น” ท าให้ทา่นรู้สกึ 104 -3 3 -0.8558 1.8975 

3. “เจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีอย่างกระฉบักระเฉง” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 2.4808 0.8474 

4. “เจ้าหน้าท่ีท างานอยา่งเฉ่ือยชา” ท าให้ท่านรู้สกึ 103 -3 3 -1.3883 1.7220 

5. “เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอตอ่ความต้องการ
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

104 -3 3 2.2500 1.1038 

6. “เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

105 -3 3 -0.7048 1.8288 

7. “เจ้าหน้าท่ีพดูจาสภุาพ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 105 -2 3 2.7619 0.8265 

8. “เจ้าหน้าท่ีพดูจาไมส่ภุาพ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 102 -3 3 -1.9020 1.6740 

9. “เจ้าหน้าท่ีวางตวัเป็นกนัเอง” ท าให้ท่านรู้สกึ 106 -1 3 2.7830 0.6325 

10. “เจ้าหน้าท่ีวางตวัหา่งเหิน” ท าให้ท่านรู้สกึ 103 -3 2 -1.7184 1.5430 

11. “เจ้าหน้าท่ีท างานอย่างรอบคอบ ถกูต้อง” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

105 -1 3 2.7143 0.7168 

12. “เจ้าหน้าท่ีท างานผิดพลาดบอ่ย” ท าให้ท่านรู้สกึ 106 -3 3 -1.6321 1.5450 

13. “เจ้าหน้าท่ีชว่ยแก้ปัญหาให้กบัท่านได้” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

102 -1 3 2.7157 0.7089 

14. “เจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้” 
ท าให้ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 -1.4667 1.7654 

15. “เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้ค าแนะน าแก่ทา่น” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 2.7075 0.9047 

16. “เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียงหรือแสดงความร าคาญเม่ือ
ให้ค าแนะน า” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 -1.9811 1.5552 

17. “เจ้าหน้าท่ีอธิบายให้ทา่นเข้าใจได้ชดัเจน” ท า
ให้ทา่นรู้สกึ 

103 -1 3 2.7087 0.6661 
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ตาราง ก.2 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินจากผู้ ป่วย
จ านวน 106 คน (ตอ่) 
 

ลกัษณะ 
คา่สถิติ 

N Min Max M SD 
18. “เจ้าหน้าท่ีพดูไมเ่ข้าใจ สบัสน” ท าให้ทา่นรู้สึก 104 -3 3 -1.7692 1.3740 

19. “เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของ
ทา่น” ท าให้ทา่นรู้สึก 

106 -3 3 2.2358 1.3701 

20. “เจ้าหน้าท่ีไมบ่อกข้อมลูเก่ียวกบัความเจ็บป่วย
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

106 -3 3 -1.7358 1.5994 

21. “เจ้าหน้าท่ีอธิบายถึงแนวทางการปฏิบตัิตวัของ
ทา่นในระหว่างเจ็บป่วย” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 2.4811 1.1147 

22. “เจ้าหน้าท่ีไมอ่ธิบายแนวทางการปฏิบตัิตวัของ
ทา่นระหวา่งการเจ็บป่วย” ท าให้ทา่นรู้สึก 

105 -3 3 -1.6762 1.7125 

23. “เจ้าหน้าท่ีรับฟังประเดน็เก่ียวกบัความเจ็บป่วย
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

105 -3 3 2.4762 1.2097 

24. “เจ้าหน้าท่ีไมฟั่งประเดน็เก่ียวกบัความเจ็บป่วย
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

105 -3 1 -2.0762 1.3636 

25. “เจ้าหน้าท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษา” ท า
ให้ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 2.6095 0.9557 

26. “เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถในการรักษาไมม่าก” 
ท าให้ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 -0.8365 1.6844 

27. “เจ้าหน้าท่ีท าให้ทา่นสบายใจ” ท าให้ทา่นรู้สึก 106 -3 3 2.6321 1.0449 

28. “เจ้าหน้าท่ีท าให้ทา่นไม่สบายใจ” ท าให้ท่าน
รู้สกึ 

104 -3 2 -1.9712 1.4242 

29. “เจ้าหน้าท่ีจริงใจตอ่ทา่น” ท าให้ทา่นรู้สกึ 104 -1 3 2.7212 0.6891 

30. “เจ้าหน้าท่ีไมจ่ริงใจตอ่ท่าน” ท าให้ทา่นรู้สึก 104 -3 2 -2.2115 1.2593 

31. “การเสียเวลารอการรักษานาน” ท าให้ทา่นรู้สกึ 104 -3 3 -1.3942 1.7316 

32. “การได้รับบริการรักษาอยา่งรวดเร็ว” ท าให้ทา่น
รู้สกึ 

104 -3 3 2.6731 1.0282 
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ตาราง ก.3 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินจากผู้ ป่วย
จ านวน 106 คน (ตอ่) 
 

ลกัษณะ 
คา่สถิติ 

N Min Max M SD 
33. “การไมรู้่ขัน้ตอนการให้บริการ ว่าต้องท า
อยา่งไรบ้าง” ท าให้ท่านรู้สกึ 

104 -3 3 -1.3558 1.5449 

34. “การทราบขัน้ตอนของการให้บริการอยา่ง
ชดัเจน” ท าให้ทา่นรู้สึก 

106 -1 3 2.5000 0.8423 

35. “การมีป้ายบอกทางชดัเจน” ท าให้ท่านรู้สกึ 102 -3 3 2.4118 1.0469 

36. “การไมมี่ป้ายบอกทาง” ท าให้ทา่นรู้สกึ 104 -3 3 -1.6635 1.5864 

37. “สถานท่ีสะอาด” ท าให้ท่านรู้สกึ 105 -2 3 2.7238 0.9040 

38. “สถานท่ีสกปรก” ท าให้ท่านรู้สกึ 105 -3 3 -2.1333 1.4811 

39.“การจดัคิวการรับบริการอยา่งดี” ท าให้ทา่นรู้สึก 101 -3 3 2.4257 1.1692 

40. “การไมมี่ควิรับบริการ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 106 -3 3 -1.8774 1.5596 

41. “ความซ า้ซ้อนของขัน้ตอนการให้บริการ” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 -0.8302 1.9197 

42. “การมีระบบในการร้องทกุข์ หรือติดตอ่กบั
เจ้าหน้าท่ี” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 1.9623 1.5302 

43. “การไมส่ามารถร้องทกุข์ หรือตดิตอ่กบั
เจ้าหน้าท่ีได้” ท าให้ท่านรู้สกึ 

106 -3 3 -2.0472 1.5205 

44. “บรรยากาศของสถานท่ีร่มร่ืน” ท าให้ทา่นรู้สกึ 105 -3 3 2.6095 0.9756 

45. “บรรยากาศของสถานท่ีไมร่่มร่ืน” ท าให้ท่าน
รู้สกึ 

106 -3 3 -1.8962 1.4137 

46. “การมีสิ่งท่ีก่อให้เกิดความร าคาญหรือรบกวน
ในสถานท่ี” ท าให้ท่านรู้สกึ 

106 -3 3 -1.6887 1.7961 

47. “สถานท่ีไมมี่สิ่งรบกวนหรือก่อให้เกิดความ
ร าคาญ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 2.0189 1.7994 

48. “อปุกรณ์เคร่ืองใช้เพียงพอ” ท าให้ทา่นรู้สึก 102 -3 3 2.4510 1.1910 

49. “อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไมเ่พียงพอ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 101 -3 3 -1.8515 1.3812 
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ตาราง ก.4 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินจากผู้ ป่วย
จ านวน 106 คน (ตอ่) 
 

ลกัษณะ 
คา่สถิติ 

N Min Max M SD 
50. “การมีกฎระเบียบในการบ าบดัรักษา” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

102 -3 3 1.3431 1.9574 

51. “การไมมี่กฎระเบียบในการบ าบดัรักษา” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 -0.6538 2.0751 

52. “การรักษามีราคาท่ีเหมาะสม” ท าให้ทา่นรู้สกึ 105 -3 3 1.6762 1.6554 

53. “สถานท่ีการรักษาคบัแคบ” ท าให้ทา่นรู้สึก 106 -3 3 -1.6226 1.5763 

54. “สถานท่ีการรักษากว้างขวางเพียงพอ” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 2.4381 1.0088 

55. “การมีมาตรการรองรับในกรณีฉกุเฉิน” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 2.2500 1.3053 

56. “การไมมี่มาตรการรองรับในกรณีฉกุเฉิน” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 -1.8000 1.6548 

57. “การเก็บรักษาความลบัของผู้ ป่วยอย่างดี” ท า
ให้ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 2.4571 1.2328 

58. “การไมเ่ก็บรักษาความลบัของผู้ ป่วย” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 -1.7500 1.8734 

59. “สถานท่ีเหมาะสมตอ่วิธีการบ าบดั” ท าให้ทา่น
รู้สกึ 

104 -3 3 2.1154 1.4435 

60. “สถานท่ีไมเ่หมาะสมตอ่วิธีการบ าบดั” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 -1.6442 1.7841 

61. “เจ้าหน้าท่ีเคารพสิทธิของคณุ” ท าให้ทา่นรู้สึก 104 -3 3 2.6442 0.9845 

62. “เจ้าหน้าท่ีไมเ่คารพสิทธิของคณุ” ท าให้ท่าน
รู้สกึ 

104 -3 3 -2.1058 1.4543 

63. “ระยะเวลาในการบ าบดัท่ีเหมาะสม” ท าให้ท่าน
รู้สกึ 

102 -3 3 1.9510 1.8151 
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ตาราง ก.5 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินจากผู้ ป่วย
จ านวน 106 คน (ตอ่) 
 

ลกัษณะ 
คา่สถิติ 

N Min Max M SD 
64. “การรักษาท่ีเห็นผลของการรักษา” ท าให้ทา่น
รู้สกึ 

105 -3 3 2.2095 1.3846 

65. “การรักษาท่ีไมเ่ห็นผลของการรักษา” ท าให้ท่าน
รู้สกึ 

102 -3 3 -1.9804 1.4690 

66. “การเลือกวิธีการรักษาอยา่งเหมาะสม” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

104 -3 3 2.4519 1.0509 

67. “การเลือกวิธีการบ าบดัตรงกบัความต้องการ
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

104 -3 3 2.2981 1.3716 

68. “การเลือกวิธีการบ าบดัไมต่รงกบัความต้องการ
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

105 -3 3 -1.8381 1.5262 

69. “การเลือกวิธีการบ าบดัตรงกบัความเจ็บป่วย
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

105 -3 3 2.1905 1.5260 

70. “การเลือกวิธีการบ าบดัไมต่รงกบัความเจ็บป่วย
ของทา่น” ท าให้ท่านรู้สกึ 

105 -3 3 -1.8381 1.5325 

71. “นอกเหนือจากรักษาอาการเจ็บป่วยได้แล้ว การ
บ าบดัสง่ผลให้ตวัทา่นเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้” 
ท าให้ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 2.4381 1.3793 

72. “นอกเหนือจากรักษาอาการเจ็บป่วยได้แล้ว การ
บ าบดัไมส่ง่ผลให้ทา่นเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้” 
ท าให้ทา่นรู้สกึ 

105 -3 3 -1.5143 1.8714 

73. “การบ าบดัท่ีซ า้ซาก จ าเจ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 102 -3 3 -1.4804 1.9383 

74. “การบ าบดัมีขัน้ตอนท่ีกะทดัรัด” ท าให้ทา่นรู้สึก 104 -3 3 2.1250 1.4052 

75. “ปริมาณ หรือจ านวนครัง้ในการบ าบดั
เหมาะสม” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 1.8302 1.5336 
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ตาราง ก.6 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินจากผู้ ป่วย
จ านวน 106 คน (ตอ่) 
 

ลกัษณะ 
คา่สถิติ 

N Min Max M SD 
76. “เม่ือทา่นรู้สกึวา่เจ้าหน้าท่ีท าตามโปรแกรมท่ี
วางเอาไว้มากกวา่ท่ีจะชว่ยเหลือทา่นจริงๆ” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 -0.1415 2.3922 

77. “เม่ือทา่นรู้สกึวา่เจ้าหน้าท่ีชว่ยเหลือทา่น 
มากกวา่ท่ีจะท าตามโปรแกรมท่ีวางเอาไว้” ท าให้
ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 1.6887 1.9922 

78. “การท่ีทา่นรู้สึกวา่เป็นบคุคลส าคญัในการใช้
บริการ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 2.0472 1.3689 

79. “การท่ีทา่นรู้สึกวา่ไมไ่ด้รับการให้ความส าคญั
ในการใช้บริการ” ท าให้ทา่นรู้สกึ 

106 -3 3 -1.6132 1.8235 
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ภาคผนวก ข 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อที่เหลือของมาตรวัด 

ความพงึพอใจในการทดสอบเคร่ืองมือจากกลุ่มตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น  
 
 เม่ือได้ข้อกระทงความพงึพอใจ 40 ข้อ เก็บข้อมลูจากผู้ ป่วยในท่ีอาศยัในศนูย์บ าบดัยาเสพ
ตดิเชียงใหมแ่ละขอนแก่นรวมจ านวน 209 คน จากนัน้หาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและ
คะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (Corrected item total correlation: CITC) พบวา่มีคา่ดงัตาราง ข.1  
ถึง ข. 2 
 
ตารางท่ี ข.1 คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (CITC) ของมาตร
วดัความพงึพอใจ 40 ข้อ ในการเก็บข้อมลูน าร่อง 
 

ลกัษณะ CITC 
1. เจ้าหน้าท่ีเอาใจใสท่า่น 0.5827** 
2. เจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีอย่างกระฉบักระเฉง 0.5925** 
3. เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอตอ่ความต้องการของทา่น 0.3845** 
4. สถานท่ีสกปรก 0.4149** 
5. เจ้าหน้าท่ีพดูจาสภุาพ 0.4778** 
6. เจ้าหน้าท่ีวางตวัเป็นกนัเอง 0.4189** 
7. เจ้าหน้าท่ีท างานอยา่งรอบคอบ ถกูต้อง 0.5983** 
8. เจ้าหน้าท่ีชว่ยแก้ปัญหาให้กบัทา่นได้ 0.6267** 
9. เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้ค าแนะน าแก่ทา่น 0.5661** 
10. เจ้าหน้าท่ีอธิบายให้ทา่นเข้าใจได้ชดัเจน 0.5196** 
11. เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของทา่น 0.7085** 
12. เจ้าหน้าท่ีไมเ่คารพสิทธิของคณุ 0.4708** 
13. เจ้าหน้าท่ีอธิบายถึงแนวทางการปฏิบตัิตวัของทา่นในระหวา่งเจ็บป่วย 0.7123** 
14. เจ้าหน้าท่ีรับฟังประเดน็เก่ียวกบัความเจ็บป่วยของทา่น 0.7307** 
15. เจ้าหน้าท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษา 0.6119** 
16. เจ้าหน้าท่ีท าให้ทา่นสบายใจ 0.5442** 
17. เจ้าหน้าท่ีจริงใจตอ่ทา่น 0.6253** 
18. ทา่นได้รับบริการรักษาอยา่งรวดเร็ว 0.5762** 
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ตารางท่ี ข.2 คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (CITC) ของมาตร
วดัความพงึพอใจ 40 ข้อ ในการเก็บข้อมลูน าร่อง (ตอ่) 
 

ลกัษณะ CITC 
19. ทา่นทราบขัน้ตอนของการให้บริการอยา่งชดัเจน 0.6041** 
20. สถานท่ีมีป้ายบอกทางชดัเจน 0.3753** 
21. สถานท่ีสะอาด 0.6107** 
22. ในการบ าบดัมีการจดัคิวการรับบริการอยา่งดี 0.6754** 
23. เจ้าหน้าท่ีไมฟั่งประเดน็เก่ียวกบัความเจ็บป่วยของทา่น 0.4833** 
24. ทา่นไมส่ามารถร้องทกุข์ หรือติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีได้ 0.5140** 
25. บรรยากาศของสถานท่ีร่มร่ืน 0.6009** 
26. สถานท่ีไมมี่สิ่งรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญ 0.4657** 
27. อปุกรณ์เคร่ืองใช้เพียงพอ 0.5440** 
28. สถานท่ีการรักษากว้างขวางเพียงพอ 0.6391** 
29. ในการบ าบดั มีมาตรการรองรับในกรณี  ฉกุเฉิน 0.4789** 
30. ในการบ าบดั มีการเก็บรักษาความลบัของผู้ ป่วยอยา่งดี 0.5236** 
31. เจ้าหน้าท่ีไมจ่ริงใจตอ่ทา่น 0.4493** 
32. สถานท่ีเหมาะสมตอ่วิธีการบ าบดั 0.7103** 
33. เจ้าหน้าท่ีเคารพสิทธิของคณุ 0.6547** 
34. การรักษาเห็นผลของการรักษา 0.7172** 
35. ในการบ าบดั มีการเลือกวิธีการรักษาอยา่งเหมาะสม 0.7422** 
36. ในการบ าบดั ได้เลือกวิธีการบ าบดัตรงกบัความต้องการของทา่น 0.6066** 
37. ในการบ าบดั ได้เลือกวิธีการบ าบดัตรงกบัความเจ็บป่วยของทา่น 0.5767** 
38. นอกเหนือจากรักษาอาการเจ็บป่วยได้แล้ว การบ าบดัสง่ผลให้ตวัทา่น
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 

0.6619** 

39. การบ าบดัมีขัน้ตอนท่ีกะทดัรัด 0.5103** 
40. ทา่นรู้สกึวา่เป็นบคุคลส าคญัในการใช้บริการ 0.6526** 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 = .952 
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จากตารางพบวา่คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (CITC) 
ทกุข้อแตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิในทางบวก ทกุข้อมีขนาดสงูกวา่ .37  
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรวัดความพงึพอใจจ านวน 40 ข้อในการทดสอบเคร่ืองมือ

จากกลุ่มตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น 
 
 หลงัจากน าข้อกระทงความพึงพอใจ 40 หาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและ
คะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (Corrected item total correlation: CITC) แล้ว น าข้อมลูจ านวน 209 คน 
คดิเป็นอตัราส่วน 5.225 คน ตอ่ 1 ข้อ ซึง่ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่าของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจยัได้
วิเคราะห์องค์กระกอบแบบอธิบาย (Exploratory factor analysis) เพิ่มเตมิ การวิเคราะห์จะจดัการ
กบัข้อมลูท่ีมีคา่หายไป (Missing values) ด้วยการไมว่ิเคราะห์ข้อมลูของคนนัน้ (Listwise) โดย
เร่ิมต้นผู้วิจยัได้วดัคา่ Measure of sampling adequacy (MSA) ของคะแนนรายข้อ ได้คา่
ตัง้แต ่.806 ถึง .951 และคา่ Measure of sampling adequacy ทัง้ฉบบัเทา่กบั .914 คา่เหลา่นีส้งู
เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 
 ตอ่ไป ได้สกดัองค์ประกอบออกมาด้วยวิธี Alpha factoring เพ่ือต้องการให้คา่ความ
สอดคล้องภายใน ในแตล่ะองค์ประกอบมีมากท่ีสดุ พบว่ามีคา่ความแปรปรวนตัง้ต้นท่ีสกดัได้จาก
การวิเคราะห์ PCA ได้ 7 องค์ประกอบท่ีมีคา่ Eigenvalue เกิน 1 อธิบายความแปรปรวนได้ 
62.60 % และคา่ความแปรปรวนท่ีสกดัออกมาได้ด้วยวิธี Alpha factoring สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ทัง้หมด 54.52 % และเม่ือหมนุแกนด้วยวิธี VARIMAX แล้ว พบวา่คา่ Eigenvalue 
หลงัจากหมนุแกนเกิน 1 จ านวน 6 องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ 52.72 % ของความแปรปรวนรวมทัง้ 40 ข้อกระทง ดงัตาราง ค.1 

เม่ือได้หมนุแกนด้วยวิธี VARIMAX ได้คา่ factor loading ทัง้ 6 องค์ประกอบดงัตาราง  
ค. 2 และ ค.3 (หมายเหต ุสีเทาเข้มคือ คา่ Factor Loading ขององค์ประกอบท่ีสงูท่ีสดุใน 6 
องค์ประกอบ และสีเทาออ่น คือ คา่ Factor Loading ท่ีมากกวา่ .3) 
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ตารางท่ี ค.1 แสดงคา่ Eigenvalue ของคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงทัง้หมด คา่ 
Eigenvalue จากการสกดัองค์ประกอบ และคา่ Eigenvalue หลงัจากหมนุแกน 
 

Factor 
คา่ Eigenvalue ตัง้ต้น 

การสกดัด้วยวธีิ 
Alpha factoring 

คา่ความแปรปรวน 
หลงัหมนุแกน 

Eigen 
% of 

variance 
cum. 

variance 
Eigen 

% of 
variance 

cum. 
variance 

Eigen 
% of 

variance 
cum. 

variance 

1 14.893 37.233 37.233 14.446 36.115 36.115 5.518 13.796 13.796 

2 2.777 6.942 44.175 2.330 5.824 41.939 3.923 9.807 23.602 

3 2.254 5.635 49.810 1.806 4.516 46.455 3.817 9.542 33.145 

4 1.443 3.607 53.418 0.944 2.361 48.817 3.204 8.011 41.156 

5 1.333 3.334 56.751 0.909 2.271 51.088 3.123 7.809 48.965 

6 1.213 3.032 59.783 0.729 1.824 52.911 1.501 3.752 52.717 

7 1.127 2.817 62.600 0.644 1.611 54.522 0.722 1.806 54.522 

8 0.994 2.486 65.085       

 
ตารางท่ี ค.2 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของแตล่ะข้อกระทง ท่ีมีตอ่องค์ประกอบทัง้หก 
 
ข้อ Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

1 0.515 0.143 0.257 0.255 0.105 0.110 
2 0.517 0.101 0.405 0.203 -0.009 0.250 
3 0.457 0.113 0.031 0.103 -0.029 0.376 
4 0.013 0.109 0.067 0.495 0.201 0.343 
5 0.694 0.055 0.094 0.046 0.145 0.062 
6 0.639 -0.033 -0.056 0.168 0.237 0.003 
7 0.679 0.150 0.220 0.127 0.055 0.196 
8 0.634 0.285 0.242 0.145 0.043 0.091 
9 0.705 0.126 0.200 0.211 0.034 -0.021 
10 0.659 0.122 0.140 0.066 0.078 0.145 
11 0.425 0.304 0.543 0.101 0.164 0.141 
12 0.234 0.116 0.059 0.705 0.108 -0.061 
13 0.269 0.237 0.537 0.189 0.326 0.240 
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ตารางท่ี ค.3 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของแตล่ะข้อกระทง ท่ีมีตอ่องค์ประกอบทัง้หก (ตอ่) 
 
ข้อ Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

14 0.302 0.313 0.438 0.218 0.310 0.254 
15 0.184 0.310 0.470 0.067 0.304 0.202 
16 0.462 0.285 0.191 0.061 0.350 -0.165 
17 0.553 0.257 0.177 0.120 0.316 0.023 
18 0.358 0.128 0.428 0.078 0.324 0.026 
19 0.179 0.237 0.270 0.123 0.506 0.235 
20 0.143 0.155 0.106 0.063 0.145 0.559 
21 0.206 0.130 0.278 0.201 0.470 0.359 
22 0.192 0.334 0.452 0.118 0.282 0.407 
23 0.113 0.128 0.139 0.733 0.087 0.084 
24 0.174 0.094 0.170 0.690 0.152 0.020 
25 0.099 0.234 0.185 0.293 0.581 0.163 
26 0.116 0.172 0.131 0.168 0.562 0.000 
27 0.071 0.288 0.461 0.047 0.395 0.076 
28 0.220 0.276 0.330 0.114 0.519 0.130 
29 0.166 0.168 0.624 0.078 0.115 -0.068 
30 0.297 0.116 0.447 0.121 0.155 0.124 
31 0.190 0.098 0.022 0.674 0.106 0.096 
32 0.109 0.399 0.435 0.286 0.425 0.108 
33 0.419 0.332 0.234 0.306 0.225 0.008 
34 0.188 0.481 0.448 0.275 0.240 0.134 
35 0.234 0.578 0.313 0.245 0.293 0.158 
36 0.093 0.699 0.156 0.085 0.326 0.197 
37 0.136 0.790 0.150 0.137 0.140 0.042 
38 0.413 0.408 0.274 0.208 0.203 0.026 
39 0.158 0.479 0.229 0.061 0.163 0.177 
40 0.330 0.581 0.245 0.175 0.133 0.079 
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จากตารางพบวา่องค์ประกอบท่ี 6 มีข้อท่ีมีน า้หนกัองค์ประกอบนีม้ากท่ีสดุเพียงข้อเดียว
คือ ข้อ 20 และจากเดมิท่ีองค์ประกอบท่ี 7 มีคา่ eigenvalue ไมถ่ึง 1 ดงันัน้จงึตดัองค์ประกอบนี ้
ออก เหลือ 5 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 48.97 % ของความแปรปรวนจาก
ข้อกระทงทัง้ 40 ข้อรวมกนั สรุปช่ือองค์ประกอบ ข้อท่ีมีน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุในแตล่ะ
องค์ประกอบ และคา่ความสอดคล้องภายในแตล่ะองค์ประกอบ 

(6) ความพงึพอใจในบคุลากร ประกอบด้วยข้อ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 33 

และ 38 ( = .901) 
(7) ความพงึพอใจในผลท่ีได้รับจากการบ าบดั ประกอบด้วยข้อ 34, 35, 36, 37, 39 และ 

40 ( = .873) 

(8) ความพงึพอใจในกระบวนการบ าบดั ประกอบด้วยข้อ 11, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 29, 

30 และ 32 ( = .885) 

(9) ความไมพ่งึพอใจตอ่การบ าบดั ประกอบด้วยข้อ 4, 12, 23, 24 และ 31 ( = .832) 
(10) ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยข้อ 19, 21, 25, 26 

และ 28 ( = .765) 
รวมทัง้ 5 องค์ประกอบนีจ้ะมีข้อกระทงรวม 39 ข้อ อยา่งไรก็ตาม องค์ประกอบท่ี 4 เป็น

องค์ประกอบด้านความไมพ่งึพอใจตอ่การบ าบดั ประกอบด้วยลกัษณะทางลบทัง้หมด และ
ลกัษณะทางลบ 4 ใน 5 ลกัษณะได้มีลกัษณะตรงกนัข้ามอยูใ่นข้ออ่ืนแล้ว คือ ข้อ 4-21, 12-33, 
23-14, 31-17 ดงันัน้ จงึได้ตดัข้อกระทงทัง้ 5 ข้อในองค์ประกอบนี ้ท าให้เหลือข้อกระทงรวม 34 ข้อ 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรวัดความพงึพอใจจ านวน 34 ข้อในการทดสอบเคร่ืองมือ
จากกลุ่มตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่สถาบันธัญญารักษ์ใน

การเก็บข้อมูลครัง้ท่ี 1 และครัง้ที่ 2 
 
 หลงัจากน าข้อกระทงความพึงพอใจ 34 ข้อ ไปเก็บกลุม่ตวัอยา่งจริงแล้ว น าข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งน าร่องท่ีจงัหวดัเชียงใหมแ่ละขอนแก่นจ านวน 209 คน กลุม่ตวัอยา่งจากสถาบนั
ธญัญารักษ์ในการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 จ านวน 346 คน และกลุม่ตวัอยา่งท่ีเก็บได้เพิ่มเตมิจากการ
เก็บครัง้ท่ี 2 ท่ีสถาบนัธญัญารักษ์จ านวน 111 คน รวม 666 คน คดิเป็นอตัราส่วน 19.59 คน ตอ่ 1 
ข้อ ซึง่มากเพียงพอ จากนัน้ วิเคราะห์องค์กระกอบแบบอธิบาย (Exploratory factor analysis) 
เพิ่มเตมิ การวิเคราะห์จะจดัการกบัข้อมลูท่ีมีคา่หายไป (Missing values) ด้วยการไม่วิเคราะห์
ข้อมลูของคนนัน้ (Listwise) โดยเร่ิมต้นผู้วิจยัได้วดัคา่ Measure of sampling adequacy (MSA) 
ของคะแนนรายข้อได้คา่ตัง้แต ่.951 ถึง .981 และคา่ Measure of sampling adequacy ทัง้ฉบบั
เทา่กบั .965 คา่เหลา่นีส้งูเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 
 ตอ่ไป ได้สกดัองค์ประกอบออกมาด้วยวิธี Alpha factoring เพ่ือต้องการให้คา่ความ
สอดคล้องภายใน ในแตล่ะองค์ประกอบมีมากท่ีสดุ พบว่ามีคา่ความแปรปรวนตัง้ต้นท่ีสกดัได้จาก
การวิเคราะห์ PCA ได้ 5 องค์ประกอบท่ีมีคา่ Eigenvalue เกิน 1 อธิบายความแปรปรวนได้ 
55.16 % และคา่ความแปรปรวนท่ีสกดัออกมาได้ด้วยวิธี Alpha factoring สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ทัง้หมด 47.55 % และเม่ือหมนุแกนด้วยวิธี VARIMAX แล้ว พบวา่คา่ Eigenvalue 
หลงัจากหมนุแกนเกิน 1 จ านวน 4 องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ 44.77 % ของความแปรปรวนรวมทัง้ 34 ข้อกระทง ดงัตาราง ง.1 

เม่ือได้หมนุแกนด้วยวิธี VARIMAX ได้คา่น า้หนกัองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบดงัตาราง  
ง. 2 และ ง.3 (หมายเหต ุสีเทาเข้มคือ คา่น า้หนกัองค์ประกอบขององค์ประกอบท่ีสงูท่ีสดุใน 4 
องค์ประกอบ และสีเทาออ่น คือ คา่น า้หนกัองค์ประกอบท่ีมากกว่า .3) 
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ตารางท่ี ง.1 แสดงคา่ Eigenvalue ของคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงทัง้หมด คา่ 
Eigenvalue จากการสกดัองค์ประกอบ และคา่ Eigenvalue หลงัจากหมนุแกน 
 

Factor 
คา่ Eigenvalue ตัง้ต้น 

การสกดัด้วยวธีิ 
Alpha factoring 

คา่ความแปรปรวน 
หลงัหมนุแกน 

Eigen 
% of 

variance 
cum. 

variance 
Eigen 

% of 
variance 

cum. 
variance 

Eigen 
% of 

variance 
cum. 

variance 

1 13.541 39.827 39.827 13.019 38.292 38.292 4.888 14.377 14.377 

2 1.792 5.272 45.099 1.284 3.776 42.068 4.317 12.697 27.075 

3 1.215 3.572 48.671 0.680 1.999 44.067 3.252 9.565 36.640 

4 1.201 3.533 52.204 0.729 2.145 46.212 2.765 8.132 44.771 

5 1.005 2.957 55.161 0.454 1.335 47.546 0.943 2.775 47.546 

6 0.906 2.666 57.827       

 
ตารางท่ี ง.2 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของแตล่ะข้อกระทง ท่ีมีตอ่องค์ประกอบทัง้ส่ี 

 
ข้อ Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

1 0.496 0.153 0.215 0.146 
2 0.252 0.176 0.138 0.452 
3 0.108 0.314 0.187 0.273 
4 0.407 0.183 0.160 0.152 
5 0.630 0.130 0.111 0.146 
6 0.294 0.233 0.514 0.154 
7 0.620 0.031 0.102 0.276 
8 0.534 0.312 0.294 0.051 
9 0.322 0.351 0.128 0.229 
10 0.690 0.214 0.176 0.126 
11 0.628 0.291 0.126 0.168 
12 0.243 0.247 0.596 0.126 
13 0.554 0.396 0.261 0.055 
14 0.360 0.582 0.254 0.079 
15 0.147 0.515 0.395 0.131 
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ตารางท่ี ง.3 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของแตล่ะข้อกระทง ท่ีมีตอ่องค์ประกอบทัง้ส่ี (ตอ่) 
 
ข้อ Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

16 0.306 0.531 0.188 0.304 
17 0.330 0.535 0.161 0.280 
18 0.196 0.598 0.174 0.263 
19 0.277 0.540 0.284 0.207 
20 0.522 0.392 0.199 0.198 
21 0.315 0.479 0.268 0.246 
22 0.286 0.330 0.496 0.249 
23 0.210 0.429 0.313 0.293 
24 0.201 0.191 0.216 0.610 
25 0.171 0.239 0.084 0.414 
26 0.441 0.385 0.169 0.246 
27 0.174 0.269 0.300 0.508 
28 0.124 0.521 0.223 0.326 
29 0.189 0.332 0.366 0.516 
30 0.433 0.255 0.391 0.324 
31 0.168 0.215 0.692 0.254 
32 0.310 0.266 0.333 0.284 
33 0.493 0.249 0.325 0.294 
34 0.203 0.232 0.464 0.275 
 

จากตารางพบวา่องค์ประกอบท่ี 5 มีข้อท่ี load องค์ประกอบนีม้ากท่ีสดุเพียงข้อเดียวคือ 
ข้อ 3 และยงัมีคา่ eigenvalue ต ่ากว่า 1 ด้วย ดงันัน้จงึตดัองค์ประกอบนีอ้อก เหลือ 4 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 44.71 % ของความแปรปรวนจากข้อกระทงทัง้ 
34 ข้อรวมกนั สรุปช่ือองค์ประกอบ ข้อท่ีมีน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุในแตล่ะองค์ประกอบ 
และคา่ความสอดคล้องภายในแตล่ะองค์ประกอบ 

(11) ความพงึพอใจด้านบคุลากร ประกอบด้วยข้อ 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 26, 30 

และ 33 ( = .902 ในการเก็บกลุม่ตวัอยา่งครัง้ท่ี 1 และ  = .914 ในการเก็บกลุม่
ตวัอยา่งครัง้ท่ี 2) 
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(12) ความพงึพอใจด้านการให้บริการอยา่งวิชาชีพ ประกอบด้วยข้อ 9, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 23 และ 28 ( = .875 ในการเก็บกลุม่ตวัอยา่งครัง้ท่ี 1 และ  = .884 ใน
การเก็บกลุม่ตวัอย่างครัง้ท่ี 2) 

(13) ความพงึพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย ประกอบด้วยข้อ 6, 12, 

22, 31, 32 และ 34 ( = .763 ในการเก็บกลุม่ตวัอยา่งครัง้ท่ี 1 และ  = .838 ใน
การเก็บกลุม่ตวัอย่างครัง้ท่ี 2) 

(14) ความพงึพอใจด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยข้อ 2, 24, 25, 27 

และ 29 ( = .714 ในการเก็บกลุม่ตวัอยา่งครัง้ท่ี 1 และ  = .779 ในการเก็บกลุม่
ตวัอยา่งครัง้ท่ี 2) 

รวมทัง้ 4 องค์ประกอบนีจ้ะมีข้อกระทงรวม 33 ข้อ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลตอ่ไป  



 82 

ภาคผนวก จ 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อที่เหลือของมาตรวัดเจตคติ 
ต่อการบ าบัดยาเสพตดิในการทดสอบเคร่ืองมือจากกลุ่มตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และขอนแก่น และการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงครัง้ท่ี 1 และ 2 
 
 เม่ือได้ข้อกระทงเจตคติ 20 ข้อ เก็บข้อมลูจากผู้ ป่วยในท่ีอาศยัในศนูย์บ าบดัยาเสพติด
เชียงใหมแ่ละขอนแก่นรวมจ านวน 209 คน จากนัน้หาคา่สหสมัพนัธ์แบบรายข้อและคะแนนรวม
ข้อท่ีเหลือ (Corrected item total correlation: CITC) พบวา่มีคา่ดงัตารางท่ี จ.1 (ข้อกระทงท่ีขีด
เส้นใต้คือข้อกระทงท่ีคดัออก) 
 จากตารางพบวา่คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (CITC) 
ทกุข้อแตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิในทางบวก ทกุข้อมีขนาดสงูกวา่ .24 จากนัน้
ผู้วิจยัได้คดัเลือกข้อกระทงท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์มากท่ีสดุไว้จ านวน 12 ข้อ (ข้อท่ีไมไ่ด้ขีดเส้นใต้) เพ่ือ
น าไปสร้างมาตรในการเก็บกลุม่ตวัอยา่งจริง จากนัน้ ได้น าข้อกระทงทัง้ 12 ข้อ เหลา่นัน้มาหาคา่
สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือ (CITC) ในกลุม่ตวัอยา่งน าร่องท่ีศนูย์
บ าบดัยาเสพตดิเชียงใหมแ่ละขอนแก่น และการเก็บกลุม่ตวัอยา่งจริงท่ีสถาบนัธญัญารักษ์ครัง้ท่ี 1 
และครัง้ท่ี 2 ได้ผลดงัตารางท่ี จ.2 



 83 

ตารางท่ี จ.1  คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือของมาตรวดัเจต
คติตอ่การบ าบดัยาเสพตดิในการเก็บข้อมลูน าร่อง 
 

ลกัษณะทางบวก CITC 
ลกัษณะทางบวก 
5. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิคุ้มคา่กบัเวลาทีเ่สยีไป 
7. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเป็นการให้โอกาส 
9. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดินา่สนกุ 
10. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดจ าเป็น 
11. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดเปลีย่นคนให้เป็นคนดี 
14. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดมีแตค่วามสขุ 
19. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดมีประโยชน์ 

 
.420** 
.533** 
.410** 
.407** 
.490** 
.236* 
.539** 

ลกัษณะทางลบ 
1. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเป็นสิง่ที่นา่เบื่อ 
2. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิท าให้อดึอดั 
3. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิไมก่่อให้เกิดประโยชน์ 
4. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิดทูรุนทรุาย 
6. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิมีแตค่วามปวดร้าว 
8. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเป็นสิง่ที่เจ็บปวด 
12. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดมีแตค่วามทกุข์ 
13. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดเป็นสิง่ทีเ่สยีเวลา 
15. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดนา่กลวั 
16. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดเป็นสิง่ที่ไมจ่ าเป็น 
17. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดเป็นสิง่ทีก่ดดนั 
18. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดนา่ทรมาน 
20. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดเป็นสิง่ทีย่าก 

 
.619** 
.601** 
.633** 
.453** 
.718** 
.753** 
.678** 
.536** 
.428** 
.586** 
.616** 
.637** 
.307** 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 = .900 
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ตารางท่ี จ.2 แสดงคา่สหสมัพนัธ์แบบรายข้อและคะแนนรวมข้อท่ีเหลือของข้อกระทงเจตคต ิ
12 ข้อ ในการเก็บกลุม่ตวัอย่างน าร่อง กลุม่ตวัอยา่งจริงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 
 

ลกัษณะ 
CITC 

กลุม่น า
ร่อง 

กลุม่จริง
ครัง้ที่ 1 

กลุม่จริง
ครัง้ที่ 2 

คา่เฉลีย่ 
CITC 

- ข้อกระทงทางบวก 
3. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิคุ้มคา่กบัเวลาทีเ่สยีไป 
5. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเป็นการให้โอกาส 
7. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดินา่สนกุ 
8. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิจ าเป็น 
9. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเปลีย่นคนให้เป็นคนด ี
12. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดมีประโยชน์ 

 
.444 
.597 
.402 
.447 
.540 
.577 

 
.379 
.489 
.113 
.427 
.424 
.522 

 
.317 
.471 
.139 
.444 
.436 
.515 

 
.380 
.519 
.218 
.439 
.467 
.538 

- ข้อกระทงทางลบ 
1. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเป็นสิง่ที่นา่เบื่อ 
2. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิไมก่่อให้เกิดประโยชน์ 
4. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิมีแตค่วามปวดร้าว 
6. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพตดิเป็นสิง่ที่เจ็บปวด 
10. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดมีแตค่วามทกุข์ 
11. การบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ป่วยยาเสพติดนา่ทรมาน 

 
.572 
.631 
.675 
.712 
.617 
.519 

 
.443 
.549 
.639 
.594 
.645 
.579 

 
.603 
.581 
.632 
.662 
.598 
.573 

 
.539 
.587 
.649 
.656 
.620 
.557 

 คา่ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน () .871 .822 .821  

 
 จากข้อมลูพบวา่ ข้อท่ี 7 มีคา่สหสมัพนัธ์ท่ีไมถ่ึงระดบั .2 ซึง่ถือวา่น้อยเกินไป จึงต้องตดัข้อ
กระทงทางบวกและทางลบทิง้อยา่งละ 1 ข้อ ข้อกระทงทางบวกได้ตดัข้อ 7 ออกแล้ว ส่วนข้อกระทง
ทางลบได้หาคา่เฉล่ียของความสมัพนัธ์ทัง้ 3 ครัง้ แล้วพบวา่ข้อท่ี 1 มีคา่ความสมัพนัธ์เฉล่ียน้อย
ท่ีสดุ ด้วยเหตนีุแ้บบวดัเจตคตจิงึเหลือเพียง 10 ข้อ 
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ภาคผนวก ฉ 
คะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมจากการประเมินพฤตกิรรมร่วมมือทัง้ 12 พฤตกิรรม  

โดยผู้บ าบัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานเก่ียวข้อง 7 คน 
 
 น าพฤตกิรรมความร่วมมือ 12 พฤตกิรรมท่ีได้จากการสมัภาษณ์ มาให้ผู้บ าบดัหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานเก่ียวข้องจ านวน 7 คนประเมิน ได้คา่สถิตพืิน้ฐานดงัตาราง ฉ.1 (หมายเหต ุข้อท่ี
แรเงาคือข้อท่ีคดัออกจากมาตร) 
 
ตารางท่ี ฉ.1 แสดงคา่ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมิน
พฤตกิรรมร่วมมือ โดยผู้บ าบดัและเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานเก่ียวข้อง 7 คน 
 

พฤตกิรรม Min Max M SD 
การเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกภายในกลุม่ 2 4 3.29 0.76 
การเสนอความคิดเห็นในบ าบดั 2 3 2.57 0.53 
การน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากในกลุม่ไปใช้ปรับ
พฤตกิรรมของตนเอง 

3 5 3.57 0.79 

การให้ก าลงัใจผู้ อ่ืน 1 4 1.86 1.21 
การพดูความจริงในชว่งของการบ าบดั 1 4 2.86 1.07 
การมีสว่นร่วมภายในกลุม่ 2 3 2.57 0.53 
การปฏิบตัิตามโปรแกรมการบ าบดั 2 5 3.57 1.51 
การพฒันาลกัษณะนิสยัของตนให้ดีขึน้ 2 4 3.43 0.79 
การตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้บ าบดั สอน 1 4 2.71 0.95 
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของศนูย์ 2 4 2.14 1.07 
การปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมาย 1 4 2.43 0.98 
การอยูใ่นโปรแกรมบ าบดัตอ่ ไมห่ลบหนี 2 5 3.86 1.07 

 
 จากนัน้น าพฤตกิรรมมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุจ านวน 9 พฤตกิรรมมาสร้างเป็นข้อกระทงในแบบ
วดัเจตนาการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และแบบวดัการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ 
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ภาคผนวก ช 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมข้อที่เหลือ ของมาตรวัดเจตนาและ

การรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือในการทดสอบเคร่ืองมือจากกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น และการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงครัง้ท่ี 1 และ 2 

 
 เม่ือได้ข้อกระทงพฤติกรรมความร่วมมือ 9 ข้อ เก็บข้อมลูจากผู้ ป่วยในท่ีอาศยัในศนูย์
บ าบดัยาเสพตดิเชียงใหมแ่ละขอนแก่น และการเก็บกลุม่ตวัอยา่งจริงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 พบคา่
สหสมัพนัธ์ของคะแนนรายข้อและคะแนนรวมของข้อท่ีเหลือ (Corrected item total correlation: 
CITC) พบวา่มีคา่ดงัตารางช.1 
 
ตาราง ช.1 แสดงคา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนรายข้อและคะแนนรวมของข้อท่ีเหลือ ในมาตรวดั
เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ และมาตรวดัการรับรู้การแสดงพฤติกรรมร่วมมือ จากกลุม่น า
ร่อง กลุม่ตวัอยา่งจริงครัง้ท่ี 1 และกลุม่ตวัอยา่งจริงครัง้ท่ี 2 
 

ลกัษณะ 

เจตนาแสดง
พฤตกิรรม 

การรับรู้การแสดง
พฤตกิรรม 

กลุม่น า
ร่อง 

กลุม่จริง
ครัง้ท่ี 1 

กลุม่น า
ร่อง 

กลุม่จริง
ครัง้ท่ี 1 

การปฏิบตัิตามโปรแกรมการบ าบดั .592 .581 .610 .454 
การอยูใ่นการบ าบดัตอ่ ไมห่ลบหนี .514 .474 .712 .681 
การน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากในกลุม่ไปใช้ปรับ
พฤตกิรรมของตนเอง 

.772 .742 .616 .527 

การพฒันาลกัษณะนิสยัของตนให้ดีขึน้ .786 .765 .732 .675 
การเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกของตนภายในกลุม่ .657 .692 .804 .649 
การพดูความจริงภายในกลุม่ .745 .696 .774 .622 
การฟังในสิ่งท่ีผู้บ าบดัสอน .764 .730 .546 .458 
การเสนอความคิดเห็นในบ าบดั .661 .668 .638 .542 
การมีสว่นร่วมภายในกลุม่ .769 .673 .626 .609 

 คา่  .910 .899 .900 .855 

 
 พบวา่สหสมัพนัธ์ทกุข้อมีคา่ถึงระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01 
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ภาคผนวก ซ 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเจตนาร่วมมือใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า และการรับรู้การแสดง

พฤตกิรรมร่วมมือใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา จากการเกบ็ข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจริงครัง้ท่ี 1 และ 2 

 
 จากการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจริงครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 เป็นผู้ ป่วยยาเสพตดิประเภท
ผู้ ป่วยใน ท่ีสถาบนัธญัญารักษ์ 241 คน พบว่าแตล่ะพฤติกรรมมีคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจตนา
และการรับรู้ดงัตาราง ซ.1 
 
ตารางท่ี ซ.1 แสดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเจตนา และคะแนนการรับรู้ในพฤตกิรรม
ร่วมมือแตล่ะพฤตกิรรม 
 

พฤติกรรมร่วมมือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจตนาและการรับรู้ 
การปฏิบตัิตามโปรแกรมการบ าบดั .317** 
การอยูใ่นการบ าบดัตอ่ ไมห่ลบหนี .264** 
การน าสิง่ที่ได้เรียนรู้จากในกลุม่ไปใช้ปรับพฤตกิรรมของตนเอง .291** 
การพฒันาลกัษณะนิสยัของตนให้ดีขึน้ .257** 
การเปิดเผยอารมณ์ความรู้สกึของตนภายในกลุม่ .325** 
การพดูความจริงภายในกลุม่ .271** 
การฟังในสิง่ที่ผู้บ าบดัสอน .343** 
การเสนอความคิดเห็นในบ าบดั .365** 
การมีสว่นร่วมภายในกลุม่ .218** 
 คะแนนรวมทัง้ฉบบั .522** 

หมายเหต ุ * = p < .05, ** = p < .01 

 
 พบวา่สหสมัพนัธ์ทกุข้อมีคา่มากกวา่ศนูย์อย่างมีนยัส าคญั พฤตกิรรมรายข้อมี
ความสมัพนัธ์ขนาดน้อยระหวา่งเจตนาและการรับรู้การแสดงพฤตกิรรม ขณะท่ีคะแนนรวมทกุ
พฤตกิรรมมีคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งเจตนาและการรับรู้ขนาดปานกลาง 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบวัดท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ท่ี 1 

 
 แบบวดัท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 2 สว่นด้วยกนั 
 ตอนท่ี 1  แบบส ารวจข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2  แบบส ารวจความพงึพอใจ เจตคต ิและความร่วมมือของผู้ ป่วย 

1) แบบส ารวจความพงึพอใจรายองค์ประกอบ 
2) แบบส ารวจความพงึพอใจแบบภาพรวม 
3) แบบส ารวจเจตคติ 
4) แบบส ารวจเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด 

และเจตคติต่อการบ าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด กรณีผูป่้วยในแบบฟ้ืนฟู 
 

 

 การตอบแบบส ารวจน้ี จะเป็นประโยชน์ทางวชิาการเป็นอยา่งยิง่ ผู้วจิยัจะเกบ็รายละเอยีดใน
แบบสอบถามนีไ้ว้เป็นความลบั ไม่เผยแพร่รายละเอยีดเป็นรายบุคคลโดยเดด็ขาด ขอใหท่้านตอบใหต้รงกบัความ
เป็นจริงส าหรับตวัท่านเอง และตอบทุกขอ้ 

 

 

 ตอนท่ี 1 แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 

 ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัท่าน 

1. เพศ     ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   …………….. ปี 
3. ระดบัการศึกษา   …………………… 

4. อาชีพ     …………………………. 

5. สถานภาพสมรส       โสด    แต่งงาน    หยา่     แยกกนัอยู ่
6. รายได ้เดือนละ   ………………….. บาท  

7. จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั    …………………………… 

8. ประเภทของยาเสพติดท่ีเคยใช ้  ……………………………. 

9. ประเภทของการบ าบดั    บงัคบับ าบดั (คุมประพฤติ)    สมคัรใจ (มาเอง, ญาติน าส่ง) 
10. ท่านเร่ิมบ าบดัฟ้ืนฟตูั้งแต่วนัท่ี ........................................................................................................... 
11. ท่านบ าบดัฟ้ืนฟมูาไดร้วมไดก่ี้วนัแลว้ ................................................................................................... 
 

 

ตอนท่ี 2 แบบส ารวจความพึงพอใจและเจตคติ 

2.1 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งไร ต่อประเด็นต่างๆ ในการบ าบดัฟ้ืนฟยูาเสพติดท่ีท่านไดรั้บ ขอให้
ท่านท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดย 
 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยพอๆ กนั 

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
 5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 

 

 

 

มีต่อหนา้หลงั 

ช่ือ .............................................. นามสกลุ .............................................................................................................. 
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ขอ้ความ 
ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
และไม่
เห็นดว้ย
พอๆ กนั 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1. เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ท่าน 1 2 3 4 5 
2. สถานท่ีสะอาด 1 2 3 4 5 
3. อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้พียงพอ 1 2 3 4 5 
4. เจา้หนา้ท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ท่าน 

1 2 3 4 5 

5. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ 1 2 3 4 5 
6. ในการบ าบดั มีการเลือกวธีิการรักษาอยา่ง
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 

7. เจา้หนา้ท่ีวางตวัเป็นกนัเอง 1 2 3 4 5 
8. เจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาใหก้บัท่านได ้ 1 2 3 4 5 
9. ในการบ าบดั มีการเก็บรักษาความลบัของผูป่้วย
อยา่งดี 

1 2 3 4 5 

10. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจใหค้  าแนะน าแก่ท่าน 1 2 3 4 5 
11. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหท่้านเขา้ใจไดช้ดัเจน 1 2 3 4 5 
12. ในการบ าบดั ไดเ้ลือกวธีิการบ าบดัตรงกบัความ
เจ็บป่วยของท่าน 

1 2 3 4 5 

13. เจา้หนา้ท่ีท างานอยา่งรอบคอบ ถูกตอ้ง 1 2 3 4 5 
14. เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของ
ท่าน 

1 2 3 4 5 

15. การรักษาเห็นผลของการรักษา 1 2 3 4 5 
16. เจา้หนา้ท่ีอธิบายถึงแนวทางการปฏิบติัตวัของ
ท่านในระหวา่งเจ็บป่วย 

1 2 3 4 5 

17. เจา้หนา้ท่ีรับฟังประเด็นเก่ียวกบัความเจบ็ป่วย
ของท่าน 

1 2 3 4 5 

18. ในการบ าบดัมีการจดัคิวการรับบริการอยา่งดี 1 2 3 4 5 
19. เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษา 1 2 3 4 5 
20. เจา้หนา้ท่ีจริงใจต่อท่าน 1 2 3 4 5 
21. ท่านไดรั้บบริการรักษาอยา่งรวดเร็ว 1 2 3 4 5 
22. ท่านรู้สึกวา่เป็นบุคคลส าคญัในการใชบ้ริการ 1 2 3 4 5 
23. ท่านทราบขั้นตอนของการใหบ้ริการอยา่ง
ชดัเจน 

1 2 3 4 5 

24. บรรยากาศของสถานท่ีร่มร่ืน 1 2 3 4 5 
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25. สถานท่ีไม่มีส่ิงรบกวนหรือก่อใหเ้กิดความ
ร าคาญ 

1 2 3 4 5 

26. เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งกระฉบักระเฉง 1 2 3 4 5 
27. สถานท่ีการรักษากวา้งขวางเพียงพอ 1 2 3 4 5 
28. ในการบ าบดั มีมาตรการรองรับในกรณี  
ฉุกเฉิน 

1 2 3 4 5 

29. สถานท่ีเหมาะสมต่อวธีิการบ าบดั 1 2 3 4 5 
30. เจา้หนา้ท่ีเคารพสิทธิของคุณ 1 2 3 4 5 
31. ในการบ าบดั ไดเ้ลือกวธีิการบ าบดัตรงกบัความ
ตอ้งการของท่าน 

1 2 3 4 5 

32. นอกเหนือจากรักษาอาการเจบ็ป่วยไดแ้ลว้ การ
บ าบดัส่งผลใหต้วัท่านเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึน 

1 2 3 4 5 

33. เจา้หนา้ท่ีท าใหท่้านสบายใจ 1 2 3 4 5 
34. การบ าบดัมีขั้นตอนท่ีกะทดัรัด 1 2 3 4 5 

 

 

2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจโดยรวม 

โดยรวมแลว้ ท่านพึงพอใจต่อการบ าบดัฟ้ืนฟท่ีูท่านไดรั้บมากนอ้ยแค่ไหน ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ทบัลง
ไปในไมบ้รรทดัท่ีแสดงเอาไวด้า้นล่างน้ี 

 
 

 

2.3 แบบส ารวจเจตคติ 

 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อประโยคเหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ี
ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดย 
 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยพอๆ กนั 

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
 5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 

 

 

นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด 

0 
10 20 

50 100 
30 40 60 70 80 90 
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ขอ้ความ 
ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
และไม่
เห็นดว้ย
พอๆ กนั 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเป็นส่ิงท่ี 

น่าเบ่ือ 
1 2 3 4 5 

2. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดไม่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน ์

1 2 3 4 5 

3. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดคุม้ค่ากบัเวลาท่ี
เสียไป 

1 2 3 4 5 

4. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดมีแต่ความ
ปวดร้าว 

1 2 3 4 5 

5. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเป็นการให้
โอกาส 

1 2 3 4 5 

6. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีเจ็บปวด 1 2 3 4 5 
7. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดน่าสนุก 1 2 3 4 5 
8. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดจ าเป็น 1 2 3 4 5 
9. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเปล่ียนคนใหเ้ป็น
คนดี 

1 2 3 4 5 

10. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดมีแต่ความทุกข ์ 1 2 3 4 5 
11. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดน่าทรมาน 1 2 3 4 5 
12. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดมีประโยชน ์ 1 2 3 4 5 

 

 

2.4 แบบส ารวจเจตนาของการกระท าพฤติกรรม 
 ท่านตั้งใจท่ีจะท าพฤติกรรมเหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย 
 ในขอ้ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด โดย 
 1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 2 หมายถึง  นอ้ย 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 4 หมายถึง  มาก 

 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
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ขอ้ความ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะปฏิบติั
ตามโปรแกรมการบ าบดั 

1 2 3 4 5 

2. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะอยูใ่น
การบ าบดัต่อ ไม่หลบหนี 

1 2 3 4 5 

3. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะน าส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้จากในกลุ่มไปใชป้รับพฤติกรรมของ
ตนเอง 

1 2 3 4 5 

4. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะพฒันา
ลกัษณะนิสยัของตนใหดี้ข้ึน 

1 2 3 4 5 

5. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะเปิดเผย
อารมณ์ความรู้สึกของตนภายในกลุ่ม 

1 2 3 4 5 

6. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะพดู
ความจริงภายในกลุ่ม 

1 2 3 4 5 

7. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะฟังในส่ิง
ท่ีผูบ้  าบดัสอน 

1 2 3 4 5 

8. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะเสนอ
ความคิดเห็นในบ าบดั 

1 2 3 4 5 

9. ภายใน 2 สปัดาห์ขา้งหนา้ ฉนัตั้งใจท่ีจะมีส่วน
ร่วมภายในกลุ่ม 

1 2 3 4 5 

 

ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ญ 
แบบวัดท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ท่ี 2 

 
 แบบวดัท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 2 ประกอบด้วย 2 สว่นด้วยกนั 
 ตอนท่ี 1  แบบส ารวจข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2  แบบส ารวจความพงึพอใจ เจตคต ิและความร่วมมือของผู้ ป่วย 

1) แบบส ารวจความพงึพอใจรายองค์ประกอบ 
2) แบบส ารวจความพงึพอใจแบบภาพรวม 
3) แบบส ารวจเจตคติ 
4) แบบส ารวจการรับรู้การแสดงพฤตกิรรมร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด 

และเจตคติต่อการบ าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด กรณีผูป่้วยในแบบฟ้ืนฟู (คร้ังท่ีสอง) 
 

 

 การตอบแบบส ารวจน้ี จะเป็นประโยชน์ทางวชิาการเป็นอยา่งยิง่ ผู้วจิยัจะเกบ็รายละเอยีดใน
แบบสอบถามนีไ้ว้เป็นความลบั ไม่เผยแพร่รายละเอยีดเป็นรายบุคคลโดยเดด็ขาด ขอใหท่้านตอบใหต้รงกบัความ
เป็นจริงส าหรับตวัท่านเอง และตอบทุกขอ้ 

 

 

 ตอนท่ี 1 แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 

 ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัท่าน 

1. เพศ     ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   …………….. ปี 
3. ระดบัการศึกษา   …………………… 

4. อาชีพ     …………………………. 

5. สถานภาพสมรส       โสด    แต่งงาน    หยา่     แยกกนัอยู ่
6. รายได ้เดือนละ   ………………….. บาท  

7. จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั    …………………………… 

8. ประเภทของยาเสพติดท่ีเคยใช ้  ……………………………. 

9. ประเภทของการบ าบดั    บงัคบับ าบดั (คุมประพฤติ)    สมคัรใจ (มาเอง, ญาติน าส่ง) 
10. ท่านเร่ิมบ าบดัฟ้ืนฟตูั้งแต่วนัท่ี ........................................................................................................... 
11. ท่านบ าบดัฟ้ืนฟมูาไดร้วมไดก่ี้วนัแลว้ ................................................................................................... 
 

 

ตอนท่ี 2 แบบส ารวจความพึงพอใจและเจตคติ 

2.1 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งไร ต่อประเด็นต่างๆ ในการบ าบดัฟ้ืนฟยูาเสพติดท่ีท่านไดรั้บ ขอให้
ท่านท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดย 
 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยพอๆ กนั 

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
 5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 

 

 

 

มีต่อหนา้หลงั 

ช่ือ .............................................. นามสกลุ .............................................................................................................. 
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ขอ้ความ 
ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
และไม่
เห็นดว้ย
พอๆ กนั 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1. เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ท่าน 1 2 3 4 5 
2. สถานท่ีสะอาด 1 2 3 4 5 
3. อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้พียงพอ 1 2 3 4 5 
4. เจา้หนา้ท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ท่าน 

1 2 3 4 5 

5. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ 1 2 3 4 5 
6. ในการบ าบดั มีการเลือกวธีิการรักษาอยา่ง
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 

7. เจา้หนา้ท่ีวางตวัเป็นกนัเอง 1 2 3 4 5 
8. เจา้หนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาใหก้บัท่านได ้ 1 2 3 4 5 
9. ในการบ าบดั มีการเก็บรักษาความลบัของผูป่้วย
อยา่งดี 

1 2 3 4 5 

10. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจใหค้  าแนะน าแก่ท่าน 1 2 3 4 5 
11. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหท่้านเขา้ใจไดช้ดัเจน 1 2 3 4 5 
12. ในการบ าบดั ไดเ้ลือกวธีิการบ าบดัตรงกบัความ
เจ็บป่วยของท่าน 

1 2 3 4 5 

13. เจา้หนา้ท่ีท างานอยา่งรอบคอบ ถูกตอ้ง 1 2 3 4 5 
14. เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของ
ท่าน 

1 2 3 4 5 

15. การรักษาเห็นผลของการรักษา 1 2 3 4 5 
16. เจา้หนา้ท่ีอธิบายถึงแนวทางการปฏิบติัตวัของ
ท่านในระหวา่งเจ็บป่วย 

1 2 3 4 5 

17. เจา้หนา้ท่ีรับฟังประเด็นเก่ียวกบัความเจบ็ป่วย
ของท่าน 

1 2 3 4 5 

18. ในการบ าบดัมีการจดัคิวการรับบริการอยา่งดี 1 2 3 4 5 
19. เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษา 1 2 3 4 5 
20. เจา้หนา้ท่ีจริงใจต่อท่าน 1 2 3 4 5 
21. ท่านไดรั้บบริการรักษาอยา่งรวดเร็ว 1 2 3 4 5 
22. ท่านรู้สึกวา่เป็นบุคคลส าคญัในการใชบ้ริการ 1 2 3 4 5 
23. ท่านทราบขั้นตอนของการใหบ้ริการอยา่ง
ชดัเจน 

1 2 3 4 5 

24. บรรยากาศของสถานท่ีร่มร่ืน 1 2 3 4 5 
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25. สถานท่ีไม่มีส่ิงรบกวนหรือก่อใหเ้กิดความ
ร าคาญ 

1 2 3 4 5 

26. เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งกระฉบักระเฉง 1 2 3 4 5 
27. สถานท่ีการรักษากวา้งขวางเพียงพอ 1 2 3 4 5 
28. ในการบ าบดั มีมาตรการรองรับในกรณี  
ฉุกเฉิน 

1 2 3 4 5 

29. สถานท่ีเหมาะสมต่อวธีิการบ าบดั 1 2 3 4 5 
30. เจา้หนา้ท่ีเคารพสิทธิของคุณ 1 2 3 4 5 
31. ในการบ าบดั ไดเ้ลือกวธีิการบ าบดัตรงกบัความ
ตอ้งการของท่าน 

1 2 3 4 5 

32. นอกเหนือจากรักษาอาการเจบ็ป่วยไดแ้ลว้ การ
บ าบดัส่งผลใหต้วัท่านเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึน 

1 2 3 4 5 

33. เจา้หนา้ท่ีท าใหท่้านสบายใจ 1 2 3 4 5 
34. การบ าบดัมีขั้นตอนท่ีกะทดัรัด 1 2 3 4 5 

 

 

2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจโดยรวม 

โดยรวมแลว้ ท่านพึงพอใจต่อการบ าบดัฟ้ืนฟท่ีูท่านไดรั้บมากนอ้ยแค่ไหน ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ทบัลง
ไปในไมบ้รรทดัท่ีแสดงเอาไวด้า้นล่างน้ี 

 
 

 

2.3 แบบส ารวจเจตคติ 

 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อประโยคเหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ี
ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดย 
 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยพอๆ กนั 

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
 5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 

 

 

นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด 

0 
10 20 

50 100 
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ขอ้ความ 
ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
และไม่
เห็นดว้ย
พอๆ กนั 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเป็นส่ิงท่ี 

น่าเบ่ือ 
1 2 3 4 5 

2. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดไม่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน ์

1 2 3 4 5 

3. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดคุม้ค่ากบัเวลาท่ี
เสียไป 

1 2 3 4 5 

4. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดมีแต่ความ
ปวดร้าว 

1 2 3 4 5 

5. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเป็นการให้
โอกาส 

1 2 3 4 5 

6. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีเจ็บปวด 1 2 3 4 5 
7. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดน่าสนุก 1 2 3 4 5 
8. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดจ าเป็น 1 2 3 4 5 
9. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดเปล่ียนคนใหเ้ป็น
คนดี 

1 2 3 4 5 

10. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดมีแต่ความทุกข ์ 1 2 3 4 5 
11. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดน่าทรมาน 1 2 3 4 5 
12. การบ าบดัฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติดมีประโยชน ์ 1 2 3 4 5 

 

 

2.4 แบบส ารวจการรับรู้ของการกระท าพฤติกรรม 

 ภายใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ท่านไดท้ าพฤติกรรมเหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด ขอใหท่้านท าเคร่ืองหมาย  

ในขอ้ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด โดย 
 1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 2 หมายถึง  นอ้ย 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 4 หมายถึง  มาก 

 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
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ขอ้ความ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัฟังในส่ิงท่ีผูบ้  าบดั
สอน 

1 2 3 4 5 

2. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัพฒันาลกัษณะนิสยั
ของตนใหดี้ข้ึน 

1 2 3 4 5 

3. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัพดูความจริงภายใน
กลุ่ม 

1 2 3 4 5 

4. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัปฏิบติัตามโปรแกรม
การบ าบดั 

1 2 3 4 5 

5. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จาก
ในกลุ่มไปใชป้รับพฤติกรรมของตนเอง 

1 2 3 4 5 

6. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัมีส่วนร่วมภายใน
กลุ่ม 

1 2 3 4 5 

7. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัอยูใ่นการบ าบดัต่อ 
ไม่หลบหนี 

1 2 3 4 5 

8. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัเสนอความคิดเห็นใน
บ าบดั 

1 2 3 4 5 

9. ช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ฉนัเปิดเผยอารมณ์
ความรู้สึกของตนภายในกลุ่ม 

1 2 3 4 5 

 

ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ฎ 
ค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละข้อกระทงในแต่ละองค์ประกอบในการสร้างคะแนนองค์ประกอบ 
 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 33 ข้อ ด้วยวิธีสกดัองค์ประกอบแบบ Alpha Factoring 
และหมนุแกนด้วยวิธี VARIMAX แล้ว ได้ 4 องค์ประกอบเชน่เดมิ และสามารถหาคา่สมัประสิทธ์ิ
ของแตล่ะองค์ประกอบได้ดงัตารางท่ี ฎ.1 และ ฎ.2 
 
ตารางท่ี ฎ.1 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิองค์ประกอบ (Factor Coeffcient) ของข้อกระทงความพงึ
พอใจ 33 ข้อ ในแตล่ะองค์ประกอบ 
 

ข้อกระทง 
คา่สมัประสิทธ์ิองค์ประกอบ 

บคุลากร บ าบดั สนอง สถาน 
1. เจ้าหน้าท่ีเอาใจใสท่า่น 0.149 -0.114 0.046 0.002 
2. สถานท่ีสะอาด 0.026 -0.063 -0.048 0.195 
3. เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอตอ่ความต้องการของ
ทา่น 0.073 -0.050 0.010 0.008 
4. เจ้าหน้าท่ีพดูจาสภุาพ 0.182 -0.096 -0.039 -0.002 
5. ในการบ าบดั มีการเลือกวิธีการรักษาอยา่ง
เหมาะสม 0.017 -0.063 0.171 -0.021 
6. เจ้าหน้าท่ีวางตวัเป็นกนัเอง 0.178 -0.125 -0.041 0.068 
7. เจ้าหน้าท่ีชว่ยแก้ปัญหาให้กบัทา่นได้ 0.080 0.020 0.035 -0.095 
8. ในการบ าบดั มีการเก็บรักษาความลบัของผู้ ป่วย
อยา่งดี 0.021 0.061 -0.030 0.020 
9. เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจให้ค าแนะน าแก่ทา่น 0.279 -0.084 -0.085 -0.021 
10. เจ้าหน้าท่ีอธิบายให้ทา่นเข้าใจได้ชดัเจน 0.152 0.009 -0.071 -0.029 
11. ในการบ าบดั ได้เลือกวิธีการบ าบดัตรงกบัความ
เจ็บป่วยของทา่น 0.012 -0.077 0.208 -0.059 
12. เจ้าหน้าท่ีท างานอย่างรอบคอบ ถกูต้อง 0.215 0.012 -0.017 -0.142 
13. เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของ
ทา่น -0.006 0.186 -0.025 -0.092 
14. การรักษาเห็นผลของการรักษา -0.069 0.131 0.110 -0.084 
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ตารางท่ี ฎ.2 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิองค์ประกอบ (Factor Coeffcient) ของข้อกระทงความพงึ
พอใจ 33 ข้อ ในแตล่ะองค์ประกอบ (ตอ่) 
 

ข้อกระทง 
คา่สมัประสิทธ์ิองค์ประกอบ 

บคุลากร บ าบดั สนอง สถาน 
15. เจ้าหน้าท่ีอธิบายถึงแนวทางการปฏิบตัิตวัของ
ทา่นในระหว่างเจ็บป่วย -0.032 0.213 -0.082 0.005 
16. เจ้าหน้าท่ีรับฟังประเดน็เก่ียวกบัความเจ็บป่วย
ของทา่น -0.003 0.179 -0.087 0.011 
17. ในการบ าบดัมีการจดัคิวการรับบริการอยา่งดี -0.050 0.192 -0.102 0.059 
18. เจ้าหน้าท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษา -0.044 0.192 0.028 -0.086 
19. เจ้าหน้าท่ีจริงใจตอ่ทา่น 0.100 0.106 -0.069 -0.069 
20. ทา่นได้รับบริการรักษาอยา่งรวดเร็ว -0.019 0.139 0.012 -0.023 
21. ทา่นรู้สกึวา่เป็นบคุคลส าคญัในการใช้บริการ -0.047 0.020 0.146 -0.020 
22. ทา่นทราบขัน้ตอนของการให้บริการอยา่งชดัเจน -0.054 0.087 0.037 0.036 
23. บรรยากาศของสถานท่ีร่มร่ืน -0.049 -0.123 -0.061 0.433 
24. สถานท่ีไมมี่สิ่งรบกวนหรือก่อให้เกิดความ
ร าคาญ -0.012 0.012 -0.041 0.110 
25. เจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีอยา่งกระฉบักระเฉง 0.070 0.018 0.003 0.002 
26. สถานท่ีการรักษากว้างขวางเพียงพอ -0.048 -0.018 0.020 0.161 
27. ในการบ าบดั มีมาตรการรองรับในกรณี  ฉกุเฉิน -0.086 0.148 -0.016 0.069 
28. สถานท่ีเหมาะสมตอ่วิธีการบ าบดั -0.086 -0.012 -0.005 0.281 
29. เจ้าหน้าท่ีเคารพสิทธิของคณุ 0.040 -0.018 0.039 0.037 
30. ในการบ าบดั ได้เลือกวิธีการบ าบดัตรงกบัความ
ต้องการของทา่น -0.073 -0.180 0.486 -0.090 
31. นอกเหนือจากรักษาอาการเจ็บป่วยได้แล้ว การ
บ าบดัสง่ผลให้ตวัทา่นเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ -0.015 -0.006 0.090 0.020 
32. เจ้าหน้าท่ีท าให้ทา่นสบายใจ 0.048 -0.009 0.028 0.027 
33. การบ าบดัมีขัน้ตอนท่ีกะทดัรัด -0.046 -0.011 0.105 0.048 
 


