
 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

ผลการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดของผูติด
สุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี จํานวน 90 คน โดยนําเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายแบงออกเปน 4 สวนดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
สวนท่ี 2 รูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
สวนท่ี 3 ความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
สวนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียด 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
 

ตารางท่ี 1   แสดงขอมูลทั่วไป (N = 90) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (รอยละ) 
  

เพศ  
ชาย 85 (94.40) 

หญิง 5 (5.60) 

อายุ ( x = 39.098.32 ป)  

21-30 ป 17 (18.90) 

31-40 ป 30 (33.30) 

41-50 ป 34 (37.80) 

51-58 ป 9 (10.00) 
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ตาราง 1   แสดงขอมูลทั่วไป (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (รอยละ) 
  

สถานภาพ  
โสด 21 (23.30) 

สมรส 43 (47.80) 

หยา 8 (8.90) 

หมาย 18 (20.00) 

การศึกษา  

ประถมศึกษา 47 (52.20) 

มัธยมศึกษา 32 (35.60) 

อนุปริญญา 9 (10.00) 

ปริญญาตรี 2 (2.20) 

อาชีพ  

รับราชการ 4 (4.40) 

ทําสวน-ทําไร 54 (60.00) 

คาขาย 3 (3.30) 

รับจางท่ัวไป 22 (24.50) 

งานบาน 5 (5.60) 

วางงาน 2 (2.20) 

รายไดของครอบครัว  

นอยกวา 5,000 บาท 14 (15.60) 

5,000 – 10,000 บาท 39 (43.30) 

มากกวา 10,000 บาท 37 (37.80) 

อายุท่ีเร่ิมดื่มสุรา ( x = 21.547.67 ป)  
10-15 ป 20 (24.40) 

16-20 ป 34 (37.80) 

21-25 ป 15 (16.70) 

26-30 ป 8 (8.90) 

31-43 ป 13 (14.40) 
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ตาราง 1   แสดงขอมูลทั่วไป (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (รอยละ) 
  

ความถ่ีในการดื่มสุรา  
ทุกวัน 65 (72.30) 

วันเวนวัน 14 (15.60) 

ทุกสัปดาห 7 (7.80) 

ทุกเดือน 4 (4.40) 

เหตุผลในการดื่มสุรา  

อยากลอง 4 (4.40) 

คึกคะนอง 4 (4.40) 

เขาสังคม 24 (26.70) 

คลายความตึงเครียด 51 (56.70) 

อ่ืน ๆ เชน วางงาน เหงา 7 (7.80) 

จํานวนครั้งท่ีเขารับการรักษาแบบผูปวยใน ( x = 2.521.89 คะแนน) 
คร้ังท่ี 2 72 (80.00) 

คร้ังท่ี 3 10 (11.10) 

คร้ังท่ี 4 4 (4.40) 

คร้ังท่ี 5 1 (1.10) 

มากกวาคร้ังท่ี 5 3 (3.30) 
  

  

จากตาราง 1 พบวา ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าสวนใหญเปนเพศชายอยูในวยัผูใหญตอนตน 
สมรสแลว การศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา อาชีพทําสวน – ทําไร รายไดของครอบครัว 5,000 – 

10,000 บาท อายุท่ีเร่ิมดื่มสุราอยูระหวาง 16-20 ป ดื่มสุราทุกวัน โดยใหเหตุผลในการดื่มสุราเพ่ือ
คลายความตึงเครียด และเขารับการรักษาคร้ังนี้เปนคร้ังท่ี 2 
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สวนท่ี 2 รูปแบบการรับความรูสึกของผูตดิสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
 

ตาราง 2   แสดงคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบการกระจายขอมูล 
    ของความชอบทางการรับความรูสึกก 

 

ความชอบทางการรับความรูสึกก x ±SD P 
   

การมองเห็น                 19.59±5.99 .40 

การไดยิน              18.97±6.73 .12 

การรับกล่ิน                         18.84±7.31 .17 

การรับรส                   18.41±6.54 .12 
กายสัมผัส                 19.07±5.06 .16 
การเคล่ือนไหว                          17.73±6.43 .31 

   

 

จากตาราง 2 พบวา ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีคะแนนเฉล่ียของความชอบทางการรับ
ความรูสึกดานการมองเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ กายสัมผัส การไดยนิ การรับกล่ิน การรับรส และ
การเคล่ือนไหว ตามลําดับ จากการศึกษาการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิติ Nonparameters 

One-sample Kolmogorov-smirnov Test พบวาท้ัง 6 ดานมีการแจกแจงแบบปกติท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีคา P = .40, .12, .17, .12, .16, .31 ตามลําดับ 

 
ตาราง 3   แสดงคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบการกระจายขอมูล 
    ของระดับการรับความรูสึกก 

 

ระดับการรับความรูสึกก x ± SD P 
   

การมองเห็น                 18.53±4.67 .40 

การไดยิน              16.29±5.20 .12 

การรับกล่ิน                         16.02±5.50 .17 

การรับรส                   17.60±4.14 .12 
กายสัมผัส                 19.00±4.92 .16 
การเคล่ือนไหว                          19.18±3.11 .31 
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จากตาราง 3 พบวา ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีคะแนนเฉล่ียของระดับการรับความรูสึกดาน
การเคล่ือนไหวมากที่ สุด รองลงมาคือ กายสัมผัส การมองเห็น  การรับรส  การไดยิน และ  
การรับกล่ิน ตามลําดับ จากการศึกษาการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิติ Nonparameters One-

sample Kolmogorov-smirnov Test พบวาท้ัง 6 ดานมีการแจกแจงแบบปกติท่ีระดับนยัสําคัญ 
.05 โดยมีคา P = .09, .06, .23, .37, .51, .11 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า  
 

ตาราง 4   แสดงความถ่ี และรอยละของความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ 
 

รายละเอียด จํานวน (รอยละ) 
  

ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ ( x = 12.376.71 คะแนน, P = .35) 

2-10 คะแนน 39 (43.30) 

11-20 คะแนน 42 (46.70) 

21-30 คะแนน 9 (10.00) 
  

 

จากตาราง 4 พบวา ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีคะแนนเฉล่ียของความเครียดดานความรูสึก
เชิงลบเทากับ 12.37 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.71 โดยชวง 11-20 คะแนน 
พบมากท่ีสุดรอยละ  46.70 (N=42)  จากการศึกษาการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิต  ิ
Nonparameters One-sample Kolmogorov-smirnov Test พบวาความเครียดดานความรูสึก
เชิงลบมีการแจกแจงแบบปกติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีคา P = .35 

 

ตาราง 5   แสดงความถ่ี และรอยละของความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก 
 

 

รายละเอียด จํานวน (รอยละ) 
  

ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก ( x = 20.58  7.74 คะแนน, P = .50) 

3-10 คะแนน 10 (11.10) 

11-20 คะแนน 37 (41.10) 

21-30 คะแนน 35 (38.90) 

31-36 คะแนน 8 (8.90) 
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จากตาราง 5 พบวา ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีคะแนนเฉล่ียของความเครียดดานความรูสึก
เชิงบวกเทากับ 20.58 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.74 โดยชวง 11-20 คะแนน 
พบมากท่ีสุดรอยละ  41.10 (N=37)  จากการศึกษาการแจกแจงของขอมูลโดยใชสถิต  ิ
Nonparameters One-sample Kolmogorov-smirnov Test พบวาความเครียดดานความรูสึก
เชิงบวกมีการแจกแจงแบบปกติท่ีระดับนยัสําคัญ .05 โดยมีคา P = .50  
 

ตาราง 6   แสดงความถ่ี และรอยละของความเครียดภาพรวม 
 

 

รายละเอียด จํานวน (รอยละ) 
  

ความเครียดภาพรวม 

สุขภาพจิตปกต ิ 21 (23.30) 

ความเครียดเล็กนอย 66 (73.30) 

ความเครียดมาก 3 (3.30) 
  

 

 

จากตาราง 6 พบวา ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าสวนใหญมีความเครียดภาพรวมเครียด
เล็กนอยถึงรอยละ 73.30 (N=66) รองลงมาคือสุขภาพจิตปกติรอยละ 23.30 (N=21) และมี
ความเครียดมากรอยละ 3.30 (N=3) ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียด 
 จากการทดสอบหาความเปนอิสระของรูปแบบการรับความรูสึก ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระกอน
เขาสมการถอถอยเชิงพหุ พบวา ความชอบทางการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน มีความสัมพันธ 
ระหวาง  .22-.63 (ตามตาราง  13  ภาคผนวก  ค)  และระดับการรับความรู สึก ท้ัง  6 ดาน 

มีความสัมพันธระหวาง .13-.66 (ตามตาราง 14 ภาคผนวก ค) ถือวาผานเง่ือนไขเบ้ืองตนกอนเขา
สมการถอถอยเชิงพหุท่ีตวัแปรอิสระทุกตัวตองเปนอิระกัน (83) 
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ตาราง 7 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และแบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
(partial correlations) ระหวางความชอบทางการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึก 

เชิงลบ 
 

     

ตัวทํานายท่ีนําเขาสมการ B Beta 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

zero-order partial 
     

การมองเห็น                 -.485 -.433 -.219 -.264 

การไดยิน              -.092 -.093 -.130 -.057 

การรับกล่ิน                   .294 .321 .110 .242 

การรับรส                   .264 .258 .022 .192 

กายสัมผัส                 .004 .003 -.042 .002 

การเคล่ือนไหว             -.147 -.141 -.180 -.117 

คาคงท่ี (a) =  15.750 

R = .416ก 

F = 2.899 *ก 

R2 = .173ก 

* P < .05 
 

จากตาราง 7 สามารถวิเคราะหและแปลผลขอมูลได 4 ประการดังนี้  
1.)  เ ม่ือนําความชอบทางการรับความรู สึกท้ัง  6 ดาน  เขาสมการถดถอยเพ่ือหา

ความสัมพันธท่ีมีตอความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ พบวา ความชอบทางการรับความรูสึกท้ัง  

6 ดาน มีอิทธิพลตอความเครียดดานความรูสึกเชิงลบท่ีทําการศึกษาวิจยัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(F = 2.899, p < .05) และเม่ือนําความชอบทางการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยจะ
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความเครียดดานความรูสึกเชิงลบไดรอยละ 17.3  

2.) เม่ือนําคาคงท่ี (a) และสัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) ของความชอบทางการรับ
ความรูสึกเขาสมการถดถอยเชิงพหุ   ทําใหสมการถดถอยท่ีไดจากการศึกษาวิจัยเปนดังนี้
ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ = 15.75 - .485 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการ
มองเห็น) - .092 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการไดยนิ) + .294 (ความชอบทางการรับ
ความรูสึกดานการรับกล่ิน) + .264 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการรับรส) + .004 
(ความชอบทางการรับความรูสึกดานกายสัมผัส) - .147 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการ
เคล่ือนไหว)  
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3.) จากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) ทําใหเรียงลําดับอิทธิพลของ
ความชอบทางการรับความรูสึกที่มีตอความเครียดดานความรูสึกเชิงลบไดดังนี้ ดานการมองเห็นมี
อิทธิพลตอความเครียดดานความรูสึกเชิงลบมากท่ีสุด (Beta เทากับ - .433) รองลงมาคือ ดานการ
รับกล่ิน การรับรส การเคล่ือนไหว การไดยนิ และดานกายสัมผัส ตามลําดับ (Beta 

เทากับ .321, .258, - .141, - .093 และ .003) 
4.) จากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ทําใหเรียงความสัมพันธตามคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของตัวแปรแบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวของ จากมากไปหา
นอยไดแก ดานการมองเหน็ การเคล่ือนไหว การไดยนิ การรับกล่ิน การรับรส และดานกายสัมผัส 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร แบบควบคุมผลกระทบของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ มีการเรียงลําดับจากมากไปหานอยแตกตางจากแบบไมมีการควบคุม
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ไดแก การมองเห็น การรับกล่ิน การรับรส การเคล่ือนไหว 
การไดยนิ และกายสัมผัส ตามลําดับ แสดงใหเหน็วาความชอบทางการรับความรูสึกดานการ
มองเห็นมีความสัมพันธกับความเครียดดานความรูสึกเชิงลบมากท่ีสุด 

 

ตาราง 8 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และแบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
(partial correlations) ระหวางความชอบทางการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึก 

เชิงบวก 
 

     

ตัวทํานายท่ีนําเขาสมการ B Beta 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

zero-order partial 
     

การมองเห็น                 .661 .511 .465 .341 

การไดยิน              -.025 -.022 .351 -.015 

การรับกล่ิน                   -.374 -.353 .157 -.295 

การรับรส                   .451 .381 .424 .310 

กายสัมผัส                 .324 .212 .260 .210 

การเคล่ือนไหว             -.369 -.306 .145 -.277 

คาคงท่ี (a) =  7.224 

R = .588ก 

F = 7.328 **กก 

R2 = .346ก 

** P < .01 
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จากตาราง 8 สามารถวิเคราะหและแปลผลขอมูลได 4 ประการดังนี้  
1.) เม่ือนําความชอบทางการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ

ท่ีมีตอความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก พบวา ความชอบทางการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน 

มีอิทธิพลตอความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกท่ีทําการศึกษาวจิัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 

7.328, p < .01) และเม่ือนําความชอบทางการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยจะ
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกไดรอยละ 34.6 การ 

2.) เม่ือนําคาคงท่ี (a) และสัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) ของความชอบทางการรับ
ความรูสึกเขาสมการถดถอยเชิงพหุ   ทําใหสมการถดถอยท่ีไดจากการศึกษาวิจัยเปนดังนี้
ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก = 7.224 + .661 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการ
มองเห็น) - .025 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการไดยนิ) - .374 (ความชอบทางการรับ
ความรูสึกดานการรับกล่ิน) + .451 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการรับรส) + .324 
(ความชอบทางการรับความรูสึกดานกายสัมผัส) - .369 (ความชอบทางการรับความรูสึกดานการ
เคล่ือนไหว)  

3.)  จากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  (Beta)  ทําให เ รียงลําดับอิทธิพล
ของความชอบทางการรับความรูสึกท่ีมีตอความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกไดดังนี้ ดานการ
มองเห็นมีอิทธิพลตอความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกมากท่ีสุด (Beta เทากับ .511) รองลงมาคือ 
ดานการรับรส การรับกล่ิน การเคล่ือนไหว กายสัมผัส และดานการไดยิน ตามลําดับ (Beta 

เทากับ .381, - .353, - .306, .212 และ - .022) 
4.) จากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ทําใหเรียงความสัมพันธตามคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของตัวแปรแบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวของ จากมากไปหา
นอยไดแก ดานการมองเห็น การรับรส การไดยิน กายสัมผัส การรับกล่ิน และดานการเคล่ือนไหว 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร แบบควบคุมผลกระทบของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ     มีการเรียงลําดับจากมากไปหานอยแตกตางจากแบบไมมีการควบคุม
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ี เกี่ ยวของ  ไดแก  ดานการมองเห็น  การรับรส  การรับกลิ่น 
การเคล่ือนไหว กายสัมผัส และดานการไดยนิ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาความชอบทางการรับ
ความรูสึกดานการมองเห็นมีความสัมพันธกับความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกมากที่สุด 
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ตาราง 9 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) ท้ังแบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัว
แปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ (zero-order correlations) และแบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ (partial correlations) ระหวางระดับการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึก  

เชิงลบ 

 
     

ตัวทํานายท่ีนําเขาสมการ B Beta 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

zero-order partial 
     

การมองเห็น                 .366 .254 .204 .202 

การไดยิน              .177 .137 .121 .116 

การรับกล่ิน                   -.425 -.349 -.057 -.245 

การรับรส                   .221 .136 .117 .100 

กายสัมผัส                 .082 .060 .104 .056 

การเคล่ือนไหว             -.085 -.039 -.007 -.035 

คาคงท่ี (a) =  5.771 

R = .333ก 

F = 3.210 *กกก 

R2 = .111ก 

* P < .05 

 

จากตาราง 9 สามารถวิเคราะหและแปลผลขอมูลได 4 ประการดังนี้  
1.) เม่ือนําระดับการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยเพื่อหาความสัมพันธท่ีมีตอ

ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ พบวา ระดับการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน มีอิทธิพลตอความเครียด
ดานความรูสึกเชิงลบท่ีทําการศึกษาวจิัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 3.210, p < .05) และเม่ือ
นําระดับการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยจะสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบไดรอยละ 11.1 

2.) เม่ือนําคาคงท่ี (a) และสัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) ของระดับการรับความรูสึกเขา
สมการถดถอยเชิงพหุ ทําใหสมการถดถอยท่ีไดจากการศึกษาวจิัยเปนดังนี้ ความเครียดดาน
ความรูสึกเชิงลบ = 5.711 + .366 (ระดบัการรับความรูสึกดานการมองเห็น) + .177 (ระดับการ
รับความรูสึกดานการไดยิน) - .425 (ระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ิน) + .221 (ระดับการ
รับความรูสึกดานการรับรส) + .082 (ระดบัการรับความรูสึกดานกายสัมผัส) - .085 (ระดับการรับ
ความรูสึกดานการเคล่ือนไหว)  
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3.) จากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) ทําใหเรียงลําดบัอิทธิพลของระดับ
การรับความรูสึกที่มีตอความเครียดดานความรูสึกเชิงลบไดดังนี้ ระดบัการรับความรูสึกดานการรับ
กล่ินมีอิทธิพลตอความเครียดดานความรูสึกเชิงลบมากท่ีสุด (Beta เทากับ -.349) รองลงมาคือ 
ดานการมองเห็น การไดยิน การรับรส กายสัมผัส และดานการเคล่ือนไหว (Beta 

เทากับ .254, .137, .136, .060 และ - .039) 

4.) จากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ทําใหเรียงความสัมพันธตามคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของตัวแปรแบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวของ จากมากไปหา
นอยไดแก ดานการมองเห็น การไดยนิ การรับรส กายสัมผัส การรับกล่ิน และดานการเคล่ือนไหว 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร แบบควบคุมผลกระทบของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยแตกตางจากแบบไมมีการควบคุม
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนทีเ่กี่ยวของ ไดแก ดานการรับกล่ิน การมองเห็น การไดยนิ การรับรส กาย
สัมผัส การเคล่ือนไหว ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ินมี
ความสัมพันธกับความเครียดดานความรูสึกเชิงลบมากท่ีสุด 
 
ตาราง 10 แสดงคาคงท่ี (a) สัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร (r) แบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ (zero-order correlations) และแบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
(partial correlations) ระหวางระดับการรับความรูสึกและความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก 

 
     

ตัวทํานายท่ีนําเขาสมการ B Beta 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

zero-order partial 
     

การมองเห็น                 -.393 -.280 -.481 .127 

การไดยิน              -.116 -.078 -.333 -.076 

การรับกล่ิน                   -.485 -.292 -.491 -.263 

การรับรส                   .069 .037 -.366 .031 

กายสัมผัส                 -.014 -.009 -.158 -.010 

การเคล่ือนไหว             -.284 -.114 -.325 -.117 

คาคงท่ี (a) =  42.264 

R = .573ก 

F = 6.778 **กกก 

R2 = .329กก 

** P < .01 
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จากตาราง 10 สามารถวิเคราะหและแปลผลขอมูลได 4 ประการดังนี้  
1.) เม่ือนําระดับการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยเพื่อหาความสัมพันธท่ีมีตอ

ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก พบวา ระดับการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน มีอิทธิพลตอ
ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกท่ีทําการศึกษาวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 6.778,  

p < .01) และเม่ือนําระดบัการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน เขาสมการถดถอยจะสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกไดรอยละ 32.9 

2.) เม่ือนําคาคงท่ี (a) และสัมประสิทธ์ิความถดถอย (B) ของระดับการรับความรูสึกเขา
สมการถดถอยเชิงพหุ ทําใหสมการถดถอยท่ีไดจากการศึกษาวจิัยเปนดังนี้ ความเครียดดาน
ความรูสึกเชิงบวก = 42.264 - .393 (ระดับการรับความรูสึกดานการมองเห็น) - .116 (ระดับการ
รับความรูสึกดานการไดยิน) - .485 (ระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ิน) + .069 (ระดับการ
รับความรูสึกดานการรับรส) - .014 (ระดับการรับความรูสึกดานกายสัมผัส) - .284 (ระดับการรับ
ความรูสึกดานการเคล่ือนไหว)  

3.) จากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) ทําใหเรียงลําดบัอิทธิพลของระดับ
การรับความรูสึกที่มีตอความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกไดดังนี้ ระดับการรับความรูสึกดานการ
รับกล่ินมีอิทธิพลตอความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกมากท่ีสุด (Beta เทากับ - .292) รองลงมา
คือ ดานการมองเห็น การเคล่ือนไหว การไดยนิ การรับรส และดานกายสัมผัส (Beta เทากับ - .280, 

- 114, - .078, .037 และ - .009) 

4.) จากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ทําใหเรียงความสัมพันธตามคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของตัวแปรแบบไมมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวของ จากมากไปหา
นอยไดแก ดานการรับกล่ิน การมองเห็น การรับรส การไดยิน การเคล่ือนไหว และดานกายสัมผัส 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร แบบควบคุมผลกระทบของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีเกีย่วของ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยแตกตางจากแบบไมมีการควบคุม
ผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ไดแก ดานการรับกล่ิน การมองเห็น การเคล่ือนไหว การไดยนิ 
การรับรส และดานกายสัมผัส ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ินมี
ความสัมพันธกับความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกมากที่สุด 

 
 


