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สารบาญตาราง 
 

ตาราง                      หนา 
1 แสดงขอมูลท่ัวไป        54 
2 แสดงคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ   57 
 การกระจายขอมูลของความชอบทางการรับความรูสึก     
3 แสดงคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ   57 
 การกระจายขอมูลของระดับการรับความรูสึก 
4 แสดงความถ่ี และรอยละของความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ   58 

5 แสดงความถ่ี และรอยละของความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก   58 

6 แสดงความถ่ี และรอยละของความเครียดภาพรวม     59 

7 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 60 
(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุม 
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และ 
แบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ (partial correlations)  
ระหวางความชอบทางการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ 

8 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 61 
(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุม 
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และ 
แบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ (partial correlations)  
ระหวางความชอบทางการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก 

9 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 63 
(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุม 
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และ 
แบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ (partial correlations)  
ระหวางระดับการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
10 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 64 

(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุม 
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และ 
แบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ (partial correlations) 
ระหวางระดับการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก 

11    แสดงผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันแบบทดสอบซํ้าและแบบสอดคลองภายใน 108 
ของเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก 
เพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย 

12    แสดงผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันแบบสอดคลองภายใน   108 
และแบบแบงคร่ึงของแบบวดัความเครียดสําหรับคนไทย 

13 แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางความชอบทางการรับความรูสึก  109 
แตละดาน โดยการวเิคราะหหาคาสหสัมพันธเพียรสัน 

14 แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางระดับการรับความรูสึกแตละดาน  109 
โดยการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธเพียรสัน 
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สารบาญภาพ 
 

ภาพ                    หนา 
1 แสดงสมองสวนเรคติคิวลาร ซิสเต็ม (reticular system)    10 

2 แสดง Dunn’s Model of Sensory Processing     11 

3 แสดงแบบจําลองการดําเนนิชีวิต (Model of Human Occupation)  22 
4 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา       46 
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สารบาญตารางภาคผนวก 
 

ตาราง                      หนา 
11    แสดงผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันแบบทดสอบซํ้าและแบบสอดคลองภายใน 108 

ของเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก 
เพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย 

12    แสดงผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันแบบสอดคลองภายใน   108 
และแบบแบงคร่ึงของแบบวดัความเครียดสําหรับคนไทย 

13 แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางความชอบทางการรับความรูสึก  109 
แตละดานโดยการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธเพียรสัน 

14 แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางระดับการรับความรูสึก   109 
แตละดานโดยการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธเพียรสัน 

 
 
 


