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The purposes of this research were (1) to study the underlying factors of patient’s 
satisfaction of substance abuse patient and (2) to predict patient’s adherence by 
satisfaction and attitude toward therapy. The results reveal that (1) factors underlying 
patient’s satisfaction are satisfaction with personnel, satisfaction with therapy and 
service, satisfaction with the program’s efficiency in meeting patient’s needs and 
satisfaction with residential treatment facility (2) patient’s attitude and satisfaction really 
could predict patient adherence (shared 30 % of variance). Two factors of patient’s 
satisfaction which can predict the patient’s adherence are satisfaction with personnel 
and satisfaction with therapy and service. 
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  ความร่วมมือของผู้ ป่วยทัง้สองมาตร จากกลุม่ตวัอยา่งน าร่อง และกลุม่ตวัอยา่ง 
  จริงจากการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 และ 2 
 ซ.1 คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเจตนาและคะแนนการรับรู้พฤตกิรรมร่วมมือ 87 
  แตล่ะพฤติกรรมในกลุม่ตวัอยา่งจริง 
 ฎ.1 คา่สมัประสิทธ์ิองค์ประกอบของข้อกระทงความพงึพอใจทัง้ 33 ข้อในการสร้าง 100 
  คะแนนองค์ประกอบ 



 ญ 

สารบัญภาพ 
 รูปท่ี  หน้า 
 

 1.1 โมเดลจากสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2 23 
 2.1 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการเก็บข้อมลูจริงทัง้ 2 ครัง้ 24 
 2.2 มาตรประเมินความพงึพอใจแบบภาพรวม 28 


