PBS - Self reported version IV
Date______________________

Name_____________________________ Sex_____ Age____

คำสัง:่ โปรดอ่ำนข้อควำมข้ำงล่ำง และกำเครื่องหมำย  หน้ำข้อทีต่ รงกับควำมเห็นของคุณมำกทีส่ ดุ
ฉันเชื่อว่า / ฉันรูส้ ึกว่า

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

ใช่

ถ้าตอบ “ใช่” ควำมเชือ่ หรือควำมรูส้ กึ ดังกล่ำว
มีผลต่อกำรใช้ชวี ติ ของคุณมำกน้อยเพียงใด
ไม่มผี ล

มีน้อย

มีปำน
กลำง

มีมำก

1. ฉันเป็ นคนล้มเหลว เพรำะฉันไม่สำมำรถทำ
ให้พอ่ แม่ (หรือ บุคคลสำคัญในชีวติ ) มี
ควำมสุขได้
2. โดยพืน้ ฐำนแล้ว ฉันไม่คอ่ ยเป็ นทีร่ กั ของคน
อืน่ สักเท่ำไหร่นกั
3. ฉันไม่สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยในชีวติ เพรำะ
ฉันไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ ควำม
ต้องกำรได้
4. คนอืน่ มักจะทำร้ำยจิตใจฉัน
5. ฉันไม่สมควรทีจ่ ะมีควำมสุขเพรำะ
ครอบครัวของฉันก็ไม่มคี วำมสุขเหมือนกัน
6. เมือ่ ไหร่กต็ ำมทีฉ่ นั รูส้ กึ สบำยใจ สิง่ ที่
เลวร้ำยก็จะเกิดขึน้
7. ชีวติ ฉันสมควรทีจ่ ะได้รบั สิง่ ไม่ดี ฉันจึงมัก
พำตัวเองไปสูส่ ถำนกำรณ์ ทีเ่ ป็ นกำรทำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อตัวฉันเอง
8. กำรทีฉ่ นั ไม่เห็นด้วยกับคนอืน่ จะส่งผลให้
เขำไม่พอใจฉัน หรือ โกรธฉัน
9. กำรแสดงออกควำมรูส้ กึ ภำคภูมใิ จในตนเอง
ก็เท่ำกับว่ำ อวดตัวเอง หรือ หลงตัวเอง
10. ฉันแตกต่ำงจำกคนอืน่ ๆ คือ ฉันรูส้ กึ ว่ำไม่
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มีมำก
ทีส่ ุด

เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
ฉันเชื่อว่า / รูส้ ึกว่า

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

ใช่

ถ้าตอบ “ใช่” ควำมเชือ่ หรือควำมรูส้ กึ ดังกล่ำว
มีผลต่อกำรใช้ชวี ติ ของคุณมำกน้อยเพียงใด
ไม่มผี ล

มีน้อย

มีปำน
กลำง

มีมำก

11. ถ้ำทำอะไรไปตำมปรำรถนำในชีวติ มันทำ
ให้ฉนั ดูเป็ นคนเห็นแก่ตวั
12. ฉันอ่อนแอ และมักจะเสีย่ งต่อกำรถูกเอำรัด
เอำเปรียบ หรือ ถูกทำร้ำยจิตใจ
13. คนอืน่ ล้วนแต่เหนือกว่ำฉัน หรือ มี
ควำมสำมำรถมำกกว่ำฉัน
14. ฉันสมควรทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษ ไม่ใช่แบบ
ทัว่ ๆ ไป
15. ฉันไม่ได้รบั ควำมอบอุน่ หรือ
ประคับประคองจิตใจจำกคนอืน่
16. ฉันจะเจอเรือ่ งเลวร้ำย หรือ ควำมซวย
เสมอ และไม่สำมำรถจะป้ องกันอะไรได้เลย
17. คนอืน่ จะให้ควำมสนใจ หรือ ให้ควำมรัก ก็
ต่อเมือ่ ฉันเดือดร้อน หรือ มีควำมทุกข์
เท่ำนัน้
18. ฉันไม่สมควรจะได้รบั ควำมสนใจอย่ำงจริง
ๆ จัง ๆ จำกคนอืน่
19. ฉันรูส้ กึ ว่ำต้องรับผิดชอบต่อควำมรูส้ กึ หรือ
กำรกระทำของคนอืน่
20. ถ้ำฉันไม่ประสบผลสำเร็จ ชีวติ ก็ไร้คำ่ และ
ไม่มคี วำมหมำยอะไร
21. ฉันมีควำมต้องกำรมำกเกินไป จนทำให้คน
อืน่ รับไม่ได้
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22. ฉันไม่สมควรจะได้รบั กำรปกป้ อง และเอำใจ
ใส่
ฉันเชื่อว่า / รูส้ ึกว่า

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

ใช่

ถ้าตอบ “ใช่” ควำมเชือ่ หรือควำมรูส้ กึ ดังกล่ำว
มีผลต่อกำรใช้ชวี ติ ของคุณมำกน้อยเพียงใด
ไม่มผี ล

มีน้อย

มีปำน
กลำง

มีมำก

23. ฉันไม่สำมำรถท้ำทำย หรือแสดงจุดยืนของ
ตนเอง หรือ แสดงควำมไม่เห็นด้วยกับคน
อืน่ เพรำะกลัวว่ำจะทำให้เขำเสียใจ หรือ
เดือดร้อน
24. ฉันยอมให้คนอืน่ เป็ นคนควบคุม
25. กำรให้คำมันสั
่ ญญำกับคนอืน่ หมำยถึง กำร
“ติดกับ” อย่ำงนัน้ ตลอดไป
26. กำรได้รบั กำรยอมรับจำกคนอืน่ ย่อมมี
ควำมสำคัญกว่ำกำรยอมรับตนเอง
27. มันเป็ นเรือ่ งอันตรำยในกำรทีจ่ ะแสดงออก
ซึง่ ควำมรัก
ขอขอบคุณ
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มีมำก
ทีส่ ุด

