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    PBS - Self reported version IV 

Date______________________    Name_____________________________ Sex_____ Age____ 

ค ำสัง่:  โปรดอ่ำนขอ้ควำมขำ้งลำ่ง และกำเครื่องหมำย   หน้ำขอ้ทีต่รงกบัควำมเหน็ของคุณมำกทีส่ดุ  

 

ฉันเช่ือวา่  / ฉันรูสึ้กว่า ไมใ่ช่ ไมแ่น่ใจ ใช่ ถ้าตอบ “ใช่” ควำมเชือ่หรอืควำมรูส้กึดงักล่ำว

มผีลต่อกำรใชช้วีติของคณุมำกน้อยเพยีงใด 
ไมม่ผีล มน้ีอย มปีำน

กลำง 

มมีำก มมีำก

ทีสุ่ด 

1. ฉนัเป็นคนลม้เหลว เพรำะฉนัไมส่ำมำรถท ำ

ใหพ้อ่แม ่(หรอื บุคคลส ำคญัในชวีติ) มี

ควำมสขุได ้  

        

2. โดยพืน้ฐำนแลว้ ฉนัไมค่อ่ยเป็นทีร่กัของคน

อืน่สกัเทำ่ไหรน่กั     

        

3. ฉนัไมส่ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในชวีติ เพรำะ

ฉนัไมส่ำมำรถควบคมุอำรมณ์ ควำม

ตอ้งกำรได ้

        

4. คนอืน่มกัจะท ำรำ้ยจติใจฉนั         

5. ฉนัไมส่มควรทีจ่ะมคีวำมสขุเพรำะ

ครอบครวัของฉนักไ็มม่คีวำมสขุเหมอืนกนั 

        

6. เมือ่ไหรก่ต็ำมทีฉ่นัรูส้กึสบำยใจ สิง่ที่

เลวรำ้ยกจ็ะเกดิขึน้ 

        

7. ชวีติฉนัสมควรทีจ่ะไดร้บัสิง่ไมด่ ี ฉนัจงึมกั

พำตวัเองไปสูส่ถำนกำรณ์ ทีเ่ป็นกำรท ำให้

เกดิควำมเสยีหำยต่อตวัฉนัเอง 

        

8. กำรทีฉ่นัไมเ่หน็ดว้ยกบัคนอืน่จะสง่ผลให ้

เขำไมพ่อใจฉนั หรอื โกรธฉนั 

        

9. กำรแสดงออกควำมรูส้กึภำคภมูใิจในตนเอง 

กเ็ทำ่กบัว่ำ อวดตวัเอง หรอื หลงตวัเอง 

        

10. ฉนัแตกต่ำงจำกคนอืน่ๆ  คอื ฉนัรูส้กึว่ำไม่         
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เป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 
ฉันเช่ือวา่  / รูสึ้กว่า ไมใ่ช่ ไมแ่น่ใจ ใช่ ถ้าตอบ “ใช่” ควำมเชือ่หรอืควำมรูส้กึดงักล่ำว

มผีลต่อกำรใชช้วีติของคณุมำกน้อยเพยีงใด 

ไมม่ผีล มน้ีอย มปีำน

กลำง 

มมีำก มมีำก

ทีสุ่ด 

11. ถำ้ท ำอะไรไปตำมปรำรถนำในชวีติ มนัท ำ

ใหฉ้นัดเูป็นคนเหน็แกต่วั     

         

12. ฉนัออ่นแอ  และมกัจะเสีย่งต่อกำรถกูเอำรดั

เอำเปรยีบ หรอื ถกูท ำรำ้ยจติใจ 

         

13. คนอืน่ลว้นแต่เหนือกว่ำฉนั หรอื มี

ควำมสำมำรถมำกกว่ำฉนั 

        

14. ฉนัสมควรทีจ่ะไดร้บัสทิธพิเิศษ ไมใ่ชแ่บบ

ทัว่ ๆ ไป 

        

15. ฉนัไมไ่ดร้บั ควำมอบอุน่ หรอื 

ประคบัประคองจติใจจำกคนอืน่ 

        

16. ฉนัจะเจอเรือ่งเลวรำ้ย หรอื ควำมซวย 

เสมอ และไมส่ำมำรถจะป้องกนัอะไรไดเ้ลย 

        

17. คนอืน่จะใหค้วำมสนใจ หรอื ใหค้วำมรกั ก็

ต่อเมือ่ฉนัเดอืดรอ้น หรอื มคีวำมทกุข์

เทำ่นัน้ 

        

18. ฉนัไมส่มควรจะไดร้บัควำมสนใจอยำ่งจรงิ 

ๆ จงั ๆ จำกคนอืน่ 

        

19. ฉนัรูส้กึว่ำตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมรูส้กึ หรอื 

กำรกระท ำของคนอืน่ 

        

20. ถำ้ฉนัไมป่ระสบผลส ำเรจ็ ชวีติกไ็รค้ำ่ และ 

ไมม่คีวำมหมำยอะไร 

        

21. ฉนัมคีวำมตอ้งกำรมำกเกนิไป จนท ำใหค้น

อืน่รบัไมไ่ด ้  
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22. ฉนัไมส่มควรจะไดร้บักำรปกป้อง และเอำใจ

ใส ่

        

ฉันเช่ือวา่  / รูสึ้กว่า ไมใ่ช่ ไมแ่น่ใจ ใช่ ถ้าตอบ “ใช่” ควำมเชือ่หรอืควำมรูส้กึดงักล่ำว

มผีลต่อกำรใชช้วีติของคณุมำกน้อยเพยีงใด 

ไมม่ผีล มน้ีอย มปีำน

กลำง 

มมีำก มมีำก

ทีสุ่ด 

23. ฉนัไมส่ำมำรถทำ้ทำย หรอืแสดงจุดยนืของ

ตนเอง หรอื แสดงควำมไมเ่หน็ดว้ยกบัคน

อืน่ เพรำะกลวัว่ำจะท ำใหเ้ขำเสยีใจ หรอื

เดอืดรอ้น 

        

24. ฉนัยอมใหค้นอืน่เป็นคนควบคมุ          

25. กำรใหค้ ำมัน่สญัญำกบัคนอืน่ หมำยถงึ กำร 

“ตดิกบั” อยำ่งนัน้ตลอดไป 

        

26. กำรไดร้บักำรยอมรบัจำกคนอืน่ ยอ่มมี

ควำมส ำคญักว่ำกำรยอมรบัตนเอง 

        

27. มนัเป็นเรือ่งอนัตรำยในกำรทีจ่ะแสดงออก

ซึง่ควำมรกั 

        

 

ขอขอบคุณ   


