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subdistrict,  Phra  Nakhon Sri Ayutthaya district. Ayutthaya   
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                             Acting Sub Lieutenant   Khanita   Khanthachai  

                               Master of Arts (Social Development). 

                                   2555. 

              This purpose of the survey was twofold 1) to find out the quality of life of Muslim 

women in  Tambon  Klong Takian Community, 2) to identify the factors related to their quality 

of life of Muslim women in Tambon Klong Takian Community.  A questionnaires was 

employed to collect the data from 400 Muslim women in Tambon  Klong Takian Community,  

Phranakhon SriAyutthaya district, Ayutthaya Province. The samples were selected by using 

accidental sampling Frequency, percentage,  mean and standard deviation were used to describe 

the data. The hypotheses were tasted by using Pearson's Correlation , Point  Bicereals 

Correlation, and Multiple Regression Analysis.  After, the independent variables were selected 

by using Stepwise. 

  About one  fourth of the respondents were 2130 years old. Nearly half   were 

married (44.3 %) and had a  Bachelor's  degree  (35.8 %) The number of selioul college students 

were equal to that of general workers or factory workers (29.3 % each ). The majority had a 

monthly income of  8,000  15,000 baht (27.8 %).  More than half  studied  Islam (78 %) and 

ownld  a house  (50.5% )  They came from middle  size households (42 %). 

 Overall, quality of life of Muslim women was low.  When the individual aspects 

were considered , social relations had the highest mean but the quality of life in this aspect was 

moderate. This was second by   physical  health ,  nutrition and mental health respectively. 

   





 (6) 

 As a whole  , their observation of Islamic practice was found to be at a low level. When 

the two dimensions  of following Islamic practice was considered , observing the five principle of 

practice was poor , although it had a higher mean than knowledge and understanding of the five 

principles of practice. 

  With regard to observation of Islamic culture , The Muslim women in the study 

followed the Islamic culture of a low level. Following Islamic culture on special occasions had a 

higher mean than doing so in daily life. 

  When the factors expected to be related to Muslim  women's  quality of  life were 

study, most personal factors , observation of Islamic principles of practice, and observation of 

Islamic culture were found to have relationship with their quality of life.  In contrast , age , 

occupation , and family size had no relationship  with their quality of life for Muslim women. 

  When Stepwise Multiple Regression was applied , only observation of Islamic 

principle of practice and observation of Islamic culture were found to be able to predict the 

quality of life for Muslim women at the 0.001 level. Both could account for 29.3% of their quality 

of life. On the contrast , the personal factors had no impact on the variation of their quality of life. 

  Recommendations 

   1) As all the four aspect of the quality of  life   Muslim women were low , it was 

recommended that their mental  health was promoted by training them to adjust themselves to 

living with others in the society so that they will be more happy. The related organizations should  

cooperate  with the community to help form groups to do activities so that family members will 

have relationship. 

   2) The quality of life of physical health , nutrition and  mental health was low, 

therefore , activities should be held on promoting correct food consumption and self  health care. 

There should be periodical evaluation of their quality of  life. The project participants should be 

praised and their morale boosted so that they will feel confident that they do the right their health 

and that they will continuously practice so. 
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ก  กกก  

ก  ก    

  กกก  กกก

  กกก  กก

ก  ก  กก

  กก  

 2)  กก  ก  
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กกก ก   

  ก       

   ก   

ก  ก  

 4   ก 

     1)  ก   

     2)   

  3)  ก 

  4)     

  ก  3 

   ก   

    ก   ก  กก

กกกก  ก  ก  กก

ก ก กก  กก

ก  ก  ก ก

  กก ก   

กกก  

กกกกกก ก
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 กกก  ก 

ก   

      กก  กก  

กก    ก   กก 

กก   ก กก   

กก   ก กกก

กก    กกกก

กกก กกก

    กกกกกก 

    ก    ก 3   ก

  5   ก ก

กก ก

กก กก 

 กกกกกก กก

ก  กกก 

          กก

  ก  กก   กกก

  กกก     ก

กก  กกก

กก  กกกก  

ก กกกก  กกก

 

           

3.5กก  (Population and Sampling) 

  

   3.5.1 กกก 

   กกกกกก  

ก   

 3.5.1.1   ก (Population) 



68



    กก    

ก กกกก (Purposive 

Sampling)  ก  400   กก

 2,706   ก  

กก กก  5  ก   

  3.5.1.2 ก (Samples) 
    กกก (p)  

ก   400     กก

 (Taro Yamane)      p = 0.5    n  ก

ก  p กก 0.5   ก 

  กกก   

 

    e = ก 

    N = ก 

    n = ก 

            
    n   =      




 

                      
400     =

       




  

       400(1+ 2706 
 =
       








 

      400+ 1082400 
 =        

 

        1082400       =        2706  400
          1082400      =        2306

  



                            =        2706 1082400 

                      
     =        0.00213	         

           =        0.4615 

 

   กก   400         

 



69



 กกกก (Accidental Sampling) ก

กกกก  

  กก 

กกก 20     400  

กก 

     

3.6กก 

 

  3.6.1  

  กก  ก (Questionnaire) ก

ก  ก  กกกกก  

ก  ก   กก

กก  กก

ก 5    ( ก ก )   

   1      

   กกกก ก  

1.   

    2.  ก 

    3.  กก 

    4.   

     5.  ก 

  6.  กก 

       7.  ก 

      8.   

   8  ก 7    1  

   2 ก  

  กก 5 ก (ก) ก

กกก (ก , 2549: 6667) ก

 ( Rating Scale) 3  10   3.2 
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  ก

 กก 2    

           1.  ก 5 ก  (ก) 

            2.  กก 5 ก  (ก) 

 

 3.2  กกกก

  

 

 /ก                            ก                  

     

ก                   1,2,3,4,5,                                                            5                                                                                              

กก                        6,7,8,9,10,11                                                      6                          

                                           11                                                                        11 

 

    3   กกก 

   กก ( ก  2547: 109

111)  ก Likert ( Likert Scale)  26   

3.3 

 

 3.3   กกกกก

ก 

 

 /ก                            ก                

     

 ก                   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13                                    13        

 กก                      14,15,16,17,18,19,20, 2122, 

                                                                 23,24,25,26,                                                              13 

                                              26                                                                      26 
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    4   4    

  กกกก (ก 

,2549 : 6667) ก (Rating Scale)  3    ก

  

กกก  ก

  45  ก 4    ก 

     1)  ก 11   

     2)    11  

  3)  ก  11  

  4)   12   

   3.4  

 

 3.4   กกก 

 

 /ก                ก                     

      ก                              1,2,3,4,5,6,7,8,9,                                                     11 

                                                        10,11                                                                                                            

                                       12,13,14,15,16,17, 

                                                       18,19,20,21,22                                                        11                                                                

      ก     23,24,25,26,27, 

                                                       28,29, 30,31,32,33                                                  11                                   

          34,35,36,37,38,39, 

                                                       40,41,42,43,44,45                                                   12 

                                        45                                                                45 

 

  3.6.2  กกกก 

  กกกกกกกก

 

   1   กก  ก 
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  1.   ก  

  2.  ก ก   ก     

กก 

 3. กกก กกกกก

ก กกก 6   กก

กกกก  กก

กก  กกกกก 

  4.  ก กก   

   5  3   

     1) /กก ก กก  ก 

ก  

     2)   

     3)  ก 

     4)  ก กก ก     

    5)  ก กก      

  5.  ก   กก

ก ก  8,000    ก

 ก  8,000     

ก  8,000    

  6. กก กกกก 

  กกกก  

กก   กกก 

 7.  ก กก

  3 ก 1) ก    2)    

 3)   

 8.    กกกก

 3  ก (ก 4 ) ก (ก56 )  

(กกก 6 ) 
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   2 กกก 

  กก

ก  ก(Rating Scale)  ก

ก ก 5 ก  

3   ก 3   กกก  กก 

ก 3.5  

   ก      กกก 

            ก     กกก 

        กก 

 

 3.5 กกก  

 

ก                ก                                             

  ก                                              3                                                               1 

 ก                                     2                                                               2            

                                               1                                                               3 

                                                  

 

  กก   3   ก 3   

กกก       กก

 ก 3.6 

                  กก

ก 

                 กก

ก 

        กก
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 3.6   กกกก 

 

                ก                                 

                                               3                                                     1 

                                                2                                                     2            

                                                  1                                                     3 

                                                  

 

กกกก ก 3.7 

 

  3.7  กกก   

 

ก                     ก() 

                                                                                        1.00   1.66   

ก                                                                                1.67  2.33   

                                                                                             2.34  3.00      

                                                                                                        

                

   3   กกกกก

 

  กกกก

ก ก Liker( Likert Scale) 

ก 3      

กกกก

 

             กกก

ก 
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             กกก

ก 

    กกก 

 

 3.8    กกกกก

  

 

กก                           ก                         

        

                                                                 3                                                   1 

                                                                            2                                                   2            

                                                                         1                                                   3 

 

  3.9   กกกกก  

 

กก                                                   ก() 

                                                                                          1.00  1.66    

ก                                                                                  1.67  2.33   

ก                                                                                           2.34  3.00                                   

                

   4   กก 4   

  ก(Rating Scale)  กก

ก    3   

ก 3   กก 2 ก 

ก ก ก ก   ก

กกก ก  

ก   กก ก 3.10 

                  กก

ก 
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                 กก

ก 

        กก

()  

 3.10  กก 4    

 

                ก                                 

                                              3                                                    1 

                                               2                                                    2            

                                                 1                                                    3 

                                                  

 

กกกก 4    3.11 

 

  3.11   กก 4   

 

                                                ก()                      

                                                                                             1.00  1.66   

ก                                                                                  1.67  2.33   

                                                                                             2.34  3.00                                                                                                            

               

3.7  กกก 

 

 กก  กกก

  ก  ก

กก  ก  

  3.7.1  ก ( Content  Validity)   

ก ก
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กก  ก  ก

   

  3.7.2  ก ( Reliability)    

 ( Try  Out) กกกกกกกกก  

     50     

ก   Alpha  Cronbach ก

กก 

 กก กกก

(Reliability) ก Alpha  Cronbach   3.12 

 

 3.12  กก 

 

                                                                  

                                                                                                                          

ก                                                   0.714 

กกก                      0.823 

 4                                                             0.893                                                     

                

3.8  กก 

 

  กก กก

 .. 2553   .. 2553 

  กกกกก กก

 2  

  3.8.1  (Primary  Data) ก

ก 14  

  400   

   3.8.2  (Secondary  Data)  กกก

ก  (Documentary study)  ก   ก

 ก    ก
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 กกก 

 กกก

ก 

 

3.9 ก 

 

  กกก  

 ก SPSS/PC 

(Statistical   Package of  the  Social  Sciences) ก 

   3.9.1  (Descriptive  Statistics) กก

 ก กก

ก  4  ก  

(Frequencies)  (Percentage)  (Standard  Deviation)  ( Mean)   

  3.9.2.  ( Inferential  Statistics) 

 4  กก  

กก (Pearsons 

Product Moment Correlation Coefficient : r) ก interval/ratio 

 (Point Biserial Correlation Coefficient) ก

 nominal/ordinal  ( Dummy Variable) 

 ก  

ก กกกก

 กก 

          1.00       

0.76  0.99      ก 

0.56  0.75    

0.26  0.55   ก 

0.01  0.25       

 0.00       

 0.01  0.25   ก 

 0.26  0.55   กก 
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 0.56   0.75   ก 

 0.76  0.99   กก 

         1.00   ก 

3.9.3  กก ( Multiple Regression  Analysis) 

ก กก

ก Stepwise 

 



 4  

 

กก 

 
 กก    

  กกกกก 5   

1.ก 

2.กก 

3.กกกก 

 4.         

 

 5.    ก 

 

4.1ก 

 

   กกก   400  

ก   ก   กก        

กก  ก  กก

 ( 4.1) 

  ก  2130  ( 27.3) ก 

 3140  ( 23.5)  1020  ( 22.0)    41

50  ( 18.5)  5160  ( 7.5)    6170  ( 1.3)          

   ก  ( 44.3) 

ก ( 40.5)   กก 

( 15.4)  
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  กก  กกกก ( 

35.8) ก ก ( 30.0) กก  (

 11.8) กก ( 10.8) ก ( 6.0)  

ก ( 5.8) 

    ก กก 2 ก  ก กก ( 

29.3)  ก ( 29.3) ก  

  ( 22.3) กกก ( 13.3) 

 กก ( 6.0) 

    กก  

8,00015,000  ( 27.8 )  15,00125,000 ( 22.3) 

 35,001  ( 19.5) ก 8,000  ( 17)  

 25,00135,000  ( 13.5)  

    กกกก ( 

78.0)  ก ( 16.8) ก 

( 5.3) 

    ก    ก (

50.5)   ( 45.5) 

 (4.3) 

    กก  กก 56 

 ( 42.0)  กกก 6  ( 

38.5) กก ก 4   ( 19.5) 
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 4.1     ก 

 

 
 

                                                                                    

( n= 400) 

 

(100) 

     

 1020  

2130  

3140  

4150  

5160  

6170  

88 

109 

94 

74 

30 

5 

22.0 

27.3 

23.5 

18.5 

7.5 

1.3 

              

  162 40.5 

  177 44.3 

 ,,กก 61  15.4 

กก               

 กก 43 10.8 

 ก 24  6.0 

 ก 120  30.0 

  47  11.8 

  143  35.8 

 ก 23  5.8 

   

กก 

 

24 

 

6.0 

 กก 53  13.3 

     89  22.3 

 ก กก 117  29.3 

  ,ก 117  29.3 
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 4.1 () 

 
 

                                                                                            

( n= 400) 

 

(100) 

     

 ก 8000  68  17.0 

 8,00015,000  111  27.8 

 15,00125,000  89  22.3 

 25,00135,000  54  13.5 

 35,001 78  19.5 

            

 ก 312  78.0 

 ก 67  16.8 

 ก 21  5.3 

         

 ก 202  50.5 

  181  45.3 

  17  4.3 

         

 ก(ก 4 ) 78  19.5 

 ก(ก56) 168  42.0 

 (กก 6 ) 154  38.5 
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4.2 กก 

 

 กกก ก 
ก 5 ก (ก)  กก 5  ก (ก

)  11   ก
ก  3    ก  

กก  กก 5  ก (ก

)  1.543   กก 5 ก 

(ก)  1.474     (  4.2)  

 

  4.2      ก 
ก 2   

 

ก  



 

 



 

 

ก

 

1. ก 5 ก 

(ก)  
1.474  0.343   

2. กก 5  ก 

    (ก) 
1.543  0.305   

 1.508  0.324         
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  4.2.1  ก 5 ก (ก) 

  กกกก

ก 5 ก (ก)    

( 1.474) กก 

5 กก  กก

 (  1.562 )  ก กก

 (  1.545 )  กก

ก (  1.472 )  ก

ก (  1.445 )  ก

ก 

(  1.347 ) ( 4.3)   

 

  4.3      ก 
กก 5 

ก (ก) 

 

ก 5 ก 

(ก) 
 



 

 



 

  
1. ก       1.562 0.584  

2. ก                                  1.445  0.512  
3. ก

ก 
1.472 0.529  

4. ก

 
1.545 0.551  

5. ก



 

1.347 0.492  

 1.474  0.343  
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  4.2.2  กก 5  ก (ก) 

  กกกกก

ก 5  ก (ก) ก  

( 1.543) กกก 5  

ก (ก)กก กก

กก (  1.755 )  ก 

กก (  1.610 )  ก 5 

(  1.607 )กกก (  1.520 )   

กกกกก (  

1.450 ) ก  ก

ก (  1.320 ) ( 4.4)   

   

 4.4       ก 
กกก 5  ก 

   (ก) 

 

กก 5  ก 

(ก) 
 



 

 

ก

 

6. ก    5   1.607 0.546  
7. ก 1.610 0.555  
8. ก 1.320 0.477  

9. กก 1.520 0.515  
10. ก

กก 
1.755 0.490 ก 

11.กกก

กก 
1.450 0.532  

 1.543  0.305   
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4.3 กก 

 

 กกก ก

 กก  26  

กก 2  3   

กก   ก  

 กก กก

ก (13 )  1.472    ก

กกก (13 )   1.593    

กก 

( 4.5)  

 

 4.5     กก

กกก 2  

 

กก 

ก 
 



 

 



ก

ก 
1. ก   1.472 0.596   
2. กก 1.593  0.589   

 1.532  0.592  

 

 กก

ก กกก

 ( 1.472 ) ก
ก ก () กก

 (  1.655 ) กกก

   (  1.655 )  ก  ก

กกก (  1.652 )  กกก

กก (  1.585 )  กกกก



 88

กก (  1.542 ) กก

  กก กก (  1.530 )  

ก ก (  1.472 )  

กกกก    (  1.450 

)  กกกกก 

(  1.372 )   กกก (  

1.352 )  กกกกก

 (  1.317 )  กก

ก (  1.287 )    ก

 กก (  1.277 ) 

 (  4.6) 
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 4.6     กก           
ก 

 

  

กก 

(ก ) 

 


 

 



ก

ก 

1.กกกกก

 

 

1.542 

 

0.577 

 

 

2. ก

กก 
1.287  0.453   

3.กกก

 
1.652  0.589  

4. กก  1.655  0.641  

5.กกกก 1.585  0.603  

6.ก

กกก 
1.372  0.569  

7.กก

 
1.352  0.518  

8.กก

   
1.655  0.649  

9.กกก 

  

10.กก

กก 

1.450 

1.317 

0.577 

0.487 

 



11.  กก

 
1.277  0.668   

12.ก

 
1.530  0.790   

13. 

ก 
1.472 0.628  

 1.472  0.596  
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  กก

ก  กกก

ก ( 1.593 )ก 

 กกกกกก ( 2.132 ) 

ก  กกกก (  1.750 ) ก

 (  1.735  ) ก

 (  1.667 )  ก

  (  1.627 ) กกก

ก (  1.575  )  ก

กกกกก ( 1.562  ) ก

  ( 1.560 )  กกก

ก ( 1.495  )  กก

  ( 1.490  )  กกก 

( 1.477  )  กกก ( 1.412  

)   ก

ก (1.237  )   

 (  4.7) 

 

 4.7    กก           
กก 

 

 กก

 (กก ) 
 



 

 



ก

ก 

14.กกก 

(กก) กก 
1.750  0.802 ก

15. กก

 
1.477  0.612  

16.

 
1.735  0.652 ก
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 4.7 ()    

    

กกก

 (กก ) 
 



 

 



ก

ก 

17.กก

 
1.412  0.581   

18. กก

ก 
1.575  0.600  

19.

 
1.627  0.591      

20.กกก 

() กก 
2.132  0.711 ก

21.กก

 
1.667  0.531  

22. ก

 

 

1.490 

 

0.534 

 

     

23.กก 

กกก 
1.495  0.548  

24. กกก

กกก 
1.562  0.535  

25. 

ก  ก 

 ()กก () 

1.237  0.437   

26.  

  ก กกก

 

1.560 0.526   

 1.593  0.589 ก 
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4.4  4  

 

 ก ก  

48  ก 4    ก 

    1)  ก (11 ) 

    2)   (11 ) 

 3)  ก (11 ) 

 4)   (12 ) 

 กก 4  ก 3  

    ก   

  4    4 

 ( 1. 574 )  ก

ก  (12 ) ( 1.863 ) 

ก (11 ) ( 1. 584 )  ก (11 ) ( 1. 571 

)     (11 ) ( 1. 278 )  

(  4.8) 

 

 4.8    4    
 

4   


 

 





 
1)  ก (11 )      1.584 0.577   

2)   (11 )     1.278  0.477  

3)  ก (11 )     1.571  0.586  

4)   (12 )     1.863  0.708 ก 

 1.574  0.323   
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  4.4.1  ก 

  ก (11 ) 

กก  ( 1.584 )  

ก กกก ( 2.157 )  

 กกกก ( 1.947  )  กกก

 ( 1.765  )  กก  ( 1.592  

) กกกกก ( 

1.500  ) กกก ( 1.467  

) กกก  ( 1.462  )  ก

 ก กก( 1.440  

) กกก ( 1.387  ) ก

ก ( 1.362  )    ก

 ( 1.355  ) 

 (  4.9)  
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 4.9    ก 
                       (11 ) 

 

 

ก 
 



 

 





 
1.ก 1.592  0.653  

2.กกก 1.947  0.579 ก

3.กก  2.157  0.720 ก

4.  ก 

กก 
1.440  0.531 

5.ก 1.362  0.530 

6.กก  1.387  0.536 

7.  1.355  0.524 

8. กก 1.765  0.667 

9. กก   1.462  0.518 

10.กก

 
1.467  0.533 

11. กกก

ก 
1.500    0.557 

 1.584  0.577 
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  4.4.2   

   (11 ) กก

  ( 1.278 )  

 ก กกกกกกกก

 ( 1.390 )     กก

 กกกก ( 1.387 )  

กก ( 1.357 )  กก

กกกก ( 1.337 

)  กกก ( 1.317 )  ก

 ( 1.287 )  กกก

 ( 1.247 )  กกก

 ( 1.237 )  กกกก

กก ( 1.167 )  กกกก 

( 1.160 )   กกก

  ( 1.152 )  (  4.10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

 4.10     (11 ) 

 

 

 
 



 

 





 
12. กก 1.152  0.393   

13. กกก

กก 
1.167  0.373 



14. กกก 1.160  0.373  

15. กก          

กกกกกก
 

    1.237  0.518  

    1.390     0.460  

17. ก

กกกก 
    1.387  0.545 



18.  1.287  0.500  

19. กก

กกก 
1.337  0.499 



20. กก 

 
1.247  0.454 



21. ก  1.357  0.519  

22. กก

 
1.317      0.526 



 1.278  0.477  

 

  4.4.3  ก 

  ก

11  กก  ( 1.571 )  

กก  ก

 ( 1.975 )  กกกกก( 

1.852 ) ก ก 

( 1.817 )  ก 5 ก ( 1.705 

)  ก กกก
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ก ( 1.545 )  กกก ( 

1.532 ) กกก ( 1.522 

)  ก ( 1.455 )  ก

 3  ( 1.417 ) ก

ก ( 1.300 )    

กกก  ( 1.162 )  (  4.11)  

 

 4.11     ก    
 (11 )  

 

 

ก 
 



 

 





 

23.  3   1.417  0.573  

24.  5 ก  1.705  0.577 ก

25.   1.817  0.578 ก

26. กก 1.300  0.679  

27. กก  1.532  0.628  

28. กกก

 
1.162  0.376  

29.   1.455  0.541  

30.  1.975  0.700 ก 

31. กกก 1.522  0.557   

32. กกก  1.545  0.569   

33. กกกก 1.852 0.668 ก 

 1.571  0.586   
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  4.4.4   

   

12  กก  

ก ( 1.863  ) ก ก
กกก ( 2.035 )  
กกก ( 1.995 ) ก
 ( 1.860 ) กก

ก ( 1.765 )  กกก 

( 1.745 ) กก ( 1.742 )  ก

กก ( 1.710 ) กกก

กก ( 1.670 )ก 

ก  กกก  
 ( 1.660 )  ก
ก ( 1.465 ) กกก 
( 1.447 )    ก

ก ( 1.402 )  (  4.12)  
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 4.12     
 (12 )  

 

 

 
 



 

 





 
34. ก

 
1.402  0.571  

35. กก

 
1.447  0.536 

36. ก  1.465  0.538 

37. กก 1.745  0.656 ก

38. กก  

 
1.660  0.628 

39. กก

 

 

1.765 

 

0.644 

 

ก

40. กกกก

 

 

1.670 

 

0.618 

 

ก

41. กกก

 

 

2.035 

 

0.818 

 
ก 

42.   1.860  0.660 ก 

43. กก  1.995  0.742 ก 

44. ก  1.742  0.683 ก 

45. กก  1.710     0.694 ก 

 1.863  0.708 ก 
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4.5  ก 

  

  กกก

ก   ก   ก  กก    

ก    กก  ก   

ก  ก   ก  ก

ก   กกก  

ก  ก  กก  

ก 

 

    1   ก 

  กกกก

 (Point Biserial Correlation Coefficient)  

ก    (r = 0.006) 

 .05 ก  

 

  ก 

ก   (r = 0.018) 

 .01    

  ก (   4.14  ) 

 

    2  กก

  

  กกก

ก (Point Biserial Correlation Coefficient)  

กก     

(r = 0.122*)  .05 ก    

    ก

ก 

   กก 

ก  (r = 0.125*) 
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.05    กก

ก  (   4.14  ) 

    3   กกก 

  กกกกก

ก (Point Biserial Correlation Coefficient) 

กก ก  

(r = 0.100*)   .05 ก 

   กก    กกก

   กกก  ก

ก กกกกก 

    

ก   (r = 0.160**) 

.01    กก   

 กกก (   4.14  ) 

 

    4   ก  

  กกกก

 (Point Biserial Correlation Coefficient) 

ก  (r = 0.017) 

 .01 ก  

กก ก กก

ก  

   กก

กก  .05   

 กก   ก   

(   4.14  ) 

 

    5   กก 

  กกกก

ก (Point Biserial Correlation Coefficient) 

กก 
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 (r = 0.113*)  .05 ก

 ก ก

ก 

  ก ก

 ( r =0.129**)  .01 

กก  

(r = 0.012*) กก 

(r = 0.107*)   .05   

ก   ก 

กกก (   4.14  ) 

 

      6   กกก

 

  กกกกก

ก (Point 

Biserial Correlation Coefficient) กก

ก ก (r = 0.262**) 

 .01 ก 

กกก

กก 

  ก ก

ก ( r = 1.185**) ก

 (r =0.149**)   ก

ก  (r =0.148**)   

 (r =0.193**)    .01    

กกก  

  ก  ก

กก (   4.14  ) 

 

    7  กก
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  กกกก

ก (Point Biserial Correlation 

Coefficient) กก

ก  (r = 0.288**)  .01 

ก   

ก ก  กก

    

ก 

  ก ก

ก ก ( r = 0.289**) ก

  (r = 0.196**) 

 (r = 0.189**)    .01 ก

 ( r  =  0.101*)  .05 

   ก 

ก     ก  

  ก  ก

    ก 

 

    8  ก 

  กกก

ก (Point Biserial Correlation Coefficient) 

ก   

(r = 0.028)   .01 ก 

ก 

ก กก

 

   กก

กก   .05   

 กก   

ก  (   4.14  ) 
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    9  ก

 5 ก (ก)  ก 

  กกก 

5 กก   ก

 (Point Biserial Correlation Coefficient) ก

 5 กก ก  

(r = 0.503**)  .01 ก   

ก 5 กก

กก

 5 ก 

  ก ก

กก ( r = 1.000**) 

ก (r = 0.130 **) 

กก (r = 0.130**) 

 (r = 0.159**)  

 .01   ก

 5 ก ก     ก

กก

 5 ก (  4.14  ) 

 

    10  กก  

5 ก (ก)  ก 

  กกกก  5 

กก    ก

 (Point Biserial Correlation Coefficient)  กก

  5 กก(r = 0.152**) 

 .01 ก    

กก  5 กก

กกก

  5 ก 
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  ก ก

กก ( r = 0.328**) 

.01    กก  5 

กกกก

กก  5 ก (   4.13  ) 

 

    11  กก

 

   กกกก

ก (Point Biserial 

Correlation Coefficient)   กก

ก (r = 0.410**)  .01 

ก    ก

กกก

กก 

  ก ก

กก ( r = 0.339**)   ก

ก (r = 0.295 **)   ก

ก (r =0.212**) ก

 ก (r = 0.333**)  

 .01   ก

กกก   

  กก

กก  (   4.13  ) 

 

     12  กกก

 

   กกกกก

 ก (Point Biserial 

Correlation Coefficient)   กกก

ก (r = 0.410**) .01 
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ก    ก

กกกก

กกก 

  ก ก

กก ( r = 0.339**) ก

ก  (r = 0.295 **)  ก

ก (r = 0.212**) ก

ก (r = 0.333**)  

 .01   ก

กกกก   

  กก

กกก  (   4.13  ) 

 

     13     ก    

กกก 

     กก   ก

   กกก

ก (Point Biserial Correlation 

Coefficient)   ก

ก (r= 0.016)  .01  

กก  

  ก ก

กก ( r = 0.503**) 

.01  ก (r = 0.115*)  

  .05   

กกก 

 (   4.13  ) 

    กกกก

ก (Point Biserial 

Correlation Coefficient)    ก ก
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ก (r = 0.386**)  

 .01  ก     

  ก ก

กกก (r = 0.804**) 

 .01  ก 

(r = 0.128*)  .05  ก

  (r = 0.102*)  

.05   ก

ก  

กกก

 (   4.14  ) 

    กกกกก

กก

(Point Biserial Correlation Coefficient)    กกก

ก ก (r = 0.458** )  

  .01  ก    

ก ก

กก (r = 0.394**) .01   

กก (r = 0.292**) 

  .01   กก

ก (r = 0.271**)  .01   ก

ก  (r = 

0.332**)  .01    

กก

ก     ก 

กกก

   ก   

กกกก  (   

4.13  ) 
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4.13    กก 

 

 

 





 



ก 
 

 

 

ก

 

 





 

 0.016 0.503** 0.115* 0.055  0.057 

 0.006 0.074 0.018  0.072  0.071 

ก    0.122* 0.014  0.017  0.125*  0.097 

กก   0.100* 0.040 0.160** 0.012  0.066 

 0.017  0.050  0.000  0.025  0.021 

ก      0.113* 0.012* 0.129** 0.107*  0.008 

กก

   
0.262** 1.185** 0.149** 0.148** 0.193** 

ก    0.288** 0.289** 0.101* 0.196** 0.189** 

     0.028  0.027 0.020  0.042  0.012 

ก

 
0.386** 0.804** 0.128*  0.084  0.102* 

 ก

 
0.503** 1.000** 0.130** 0.130** 0.159** 

กก  0.152** 0.328** 0.080  0.036  0.020 

กก

ก 
0.458** 0.394** 0.292** 0.271** 0.332** 

ก 0.410** 0.339** 0.295** 0.212** 0.333** 

กก  0.410** 0.339** 0.295** 0.212** 0.333** 

 **  .01 

                  *  .05 
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  ก   ก

กกกก (Stepwise 

Multiple Regression)  2  ก

กกก 

  p<.0.001 (Sig t =.00) ก

 (Beta) ก .223  .336  

 2   (R) ก .542 ก .195  

ก (R²) ก .293  2 ก

 29.3 ก (Adjusted 

R²) = .290  กกก

  

 ( 4.14)  

กกก

กกก

 

  QW =  .657 + .223(NS) + .336 (BeHaCu) 

   QW =  

  NS =  ก 

  BeHaCu  =   กกก 
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 4.14 กกก

 

 

:   R = 0.542     S.E.est = 0.1950   

       R² = 0.293    Adjusted R² = 0 .290    p<.0.001 (Sig t =.00) 

 

 กกก   ก

กกก   ก

  กกก  

ก กก 

ก   ก

ก (   4.15  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SS  Df  MS  F  Sig f 

Regression 6.274 2  3.137 82.422 .000 

Residual 15.109 397  .038    

กกก B  SE.B Beta T  Sig.t 

กกก

 

 

.336 

 

.043 

 

.373 

 

7.898 

 

.000

ก  .223 .041 .259 5.474 .000

 .657 .067   9.769 .000
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   4.15   กก 113 

 

 

 
 

กก 



 


 
1 ก  / 
2 กก

 
/  

3 กกก

 
/  

4 ก

 
 / 

5 กก

 
/  

6 กก

ก 
/  

7 กก

 
/  

8   ก 

   
 / 
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   4.15  () 

 

 

 
 

กก 



 


 
9  ก

ก

 

/ 
 

 

10  กก

  5 ก(ก)  ก

 

/ 
 

 

11  ก

ก 
/  

12  กก

ก 
/  

13     ก

   กกก

ก

 

/ 
 

 10  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

   

 
 กก  

      1) ก

       2) 

กกก

      

           กกก   

    400   กก

กก (Accidental Sampling)  ก

   2553  กกกก

ก    

 กก กกก

 20    400   

 

5.1กก 

 

5.1.1 

  กก

  2130  ( 27.3)  ( 44.3) 

กก ( 35.8) กกก ( 29.3) กก

ก ( 29.3)   

8,00015,000  ( 27.8) ก ( 78) 

ก ( 50.5)  ก  (ก 56 ) ( 42.0)     
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5.1.2  กก  

  5.1.2.1    ก 2   

    กก 2    

   

 ( 1.508 )  กก 5  ก (ก

)  ( 1.543 )  ก  ก

 5 ก (ก) ก ( 1.474 ) 

    

   1)  ก 5 ก (ก) 

   กกกก

ก 5 ก (ก)    

 ( 1.474) ก ก

ก (  1.562 )   ก

ก 

(  1.347 )  

2)กก 5  ก(ก) 

กกกก

กก 5  ก (ก)  ก

 ( 1.543) กก

ก 5  ก (ก) ก ก

กกก (  1.755 ) 

ก  ก

ก (  1.320 )  

   5.1.3  กกก 
  กกกก

 ก กกก  กก 

กกกก (13 ) 

( 1.472  )  กกกก
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 (13 ) ( 1.593  )     กก

 
  5.1.3.1  กกก 
   กกก

ก กกกก

 ( 1.472 ) ก
 ก  ก() กก

 (  1.655 )    ก 
กก (  1.277 )

 
   5.1.3.2   กกกก 
  กกก

ก กกกก
ก ( 1.593  ) ก

กก กกกก  (

) กก ( 2.132 )  
  กก 

 ก () กก () ( 

1.237  ) ก    
5.1.4         

  
 ก 4  

 4  ( 1.508 ) 

กก  (12 ) ( 1.863 )   

ก (11 ) ( 1.584 ) ก (11 ) ( 1.571 

)     (11 ) ( 1.278 )   

  5.1.4.1   ก 
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   กก กก 

 ( 1.584  )  

ก กกก ( 2.157  ) 

ก  ก ( 1.355  

)   

   5.1.4.2    
ก กก 

 ( 1.278 )  

  กกกกกกกก

 ( 1.390 )  กกก
 ( 1.152 )  
   5.1.4.3   ก 

      กก 

กก    ( 1.571 )   

กก   ก

 ( 1.975 )    

กกก  ( 1.162 ) 

5.1.4.4 

                           ก 

กก    ก 

( 1.863 ) ก กกกก
 ( 2.035 ) ก   

  กก  ( 1.402 ) 
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5.2 ก 

 

   1   ก 

  กก    1 

   2   กก 

 กก    2 

   3   กกก 

 กก    3 

   4   ก  

 กก    4 

   5   กก 

 กก    5 
   6   กกก

 

 กก    6 
   7  กก 

 กก    7 
   8   ก 

 กก    8 

   9   ก 

5 ก (ก)  ก 

 กก    9 
    10    กก   

5 ก (ก)  ก 

  กก    10 

   11  กก
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  กก    11 

    12   กกก

 

  กก    12 

    13      ก   

กกก 

    กก    13 

 

5.3 กก 

 

 กก    

     

 

 5.3.1     

  

  กกก   4 

ก         ก   

ก        

              

ก   1 กกกก

         

 ก   

กกกกกก

 กกก   ก 

   ก 

กก  กก

กก  กกก











119 

 

   กกก ก

ก   ก 

กก ก ก

กกกก  กกก

 กก  ก   

กกก

 กก   

    ก

 

   ก     2   ก
กก ก    
กก ก ก  กก

 กก

กกก

กก  กกก

ก   ก ก

ก     ก

กกกก   

กกกกก 

กก  กก

  กกกกกกก  ก

กกก  

ก ก 

กกกกก

กก 

   กกกกกก

 กกกกกก  
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กกก  

ก  ก    

  กกก  กกก

  กกก  กกก  

ก  กก  ก

ก  กก

    กกกก  

กก 

   ก   3  
  ก    
  ก  กก
  ก  ก

   กกกกกก ก

ก   กกกกกก ก

กก     

ก  กกกกกก

  ก  ก

กก  ก

ก   ก
กก  

 ก  

    กก   

ก  กก

  กกก  กก  

ก  กกก 

        4  ก

กกกกกกก
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      ก
ก   

   กก   

ก  กก  กก    ก

     กกกก   ก

 กก   ก

กก  

   กกก  ก  

 5   1  ก   

กกกกก

กก   กกกก

กกกก   กกก

    กกกกก

  กกก   ก    ก

    

      ก

กกกก   กก

   

    กกกกกก

ก กกก   

กก 3 ก  กก  กก

ก  กก

  ก 2 ก 

กกก ก 3 

 ก  ก

  
      กก ก

        กก
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  ก  ก

ก  ก    

      ก  ก

กก  กก  

ก  ก  ก ()

 

       ก  ก  

กก  ก      

กก  ก  

         กก

ก ก  

กก 

  5.3.2   ก  

        ก  กก  ก   

กก  ก  ก

 5 ก (ก)   กก

   5 ก (ก)  ก  กก 

   ก   กก

กก 

    

     ก
    ก

 

      กกก
    ก

ก  ก 

21  30    ก  3140   1020     ก

กก  
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ก ก ก

ก  กกกก

กก กกกก

กก  กก ก  

 (2549:  91) ก กก

  ก กกกก

 .05  กกก

ก    (2548: 59) ก กก

    ก 4 ก 

ก  ก 28  2935  3645   46  กกกก

 .01  กก

2935  ก 46 

 กกกก   

กก       (2544:   ) ก  

  กก 3 ก   230  กก

  กก 3 ก

ก    ก   

ก  ก 

กกกก   

    

  ก  กกก  

   

  .05  กก 

  กกกก

   ก  

   กก

กก  

  กกก
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ก   กก   

กกกกก

   

  .05      

   กก  กกก  

   

 .05  กกกก

กกกกกก 

ก กก  ก  

กกกก  กกกก

ก  กกกกก

 ก   ก  กก ก

กกกก กก    

 (2549:  92 ) ก ก 5 ก 

กกก   กกก

กกกก .05    

   กกก   (2549: 91) ก กก

   ก   ก

กก กก

 .05    

   กก    (2542:  ) ก

กกก ก 

กกกก 4   
 กก  ก กก  
กกก  กก 

ก   
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    กกก 

     

 
 กกกกก 

กกกกก ก

 

กกกก

ก กกก

กกก กก

ก กก

 กกกก 

 กก ก

  ก ก

ก    ก

กก

ก กกกก  

ก  กก  ก  

กก   

 ก     

 กกก 8 

ก   กกกก 

  

  

    ก  กกก  
    

 .05 ก      
กก     กก

ก   กกกก
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ก กกกกก   กก     

กกก กก

ก  

    กก  ก (2543: 64) ก

กก  

ก  กกกก

ก  กกก

  กก   

กกก

กกกก   

ก ก   

กกก ก  ก

กก   (2549:  91) ก กก

   ก    

กกกก .05    

   กก   (2548: 59)  ก  

กก    

 กกกก

 .01    กกก ก  
    

กก  กกก  
   

 .05   ก
ก   ก

กกก 

กก กกก

 ก  ก  กก

ก  กกก
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 ก ก กก 

กกก   ก

กก  กก  

      

     กกก  
    

   กก 

  กกก

กกกก    

ก ก  กก 

     กกก
   
   

  ก  กกก 

   

 .05   กกกก 
ก   กก   

ก      ก   ก

   กกก    ก

กก   ก   

      

   ก 5 ก (ก) 

กกก    

     .05 

   ก 5 ก (ก) ก

ก  กกก

ก ก

ก  กก  
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  กกกก

  

ก   กกก  ก

 5 ก (ก)  

   

 .05 

   กก  5 ก (ก) 

กกก      

    .05  ก

ก กก

ก 5 ก (ก) 

ก  กก  ก  

กก    ก      ก  ก

ก    ก

  กก

กกก 

     กก   กก   ก

  กก        

กกก  ก       กก

กก ก ก

 ก กกกก 

ก 

   กก ก

กกกกก กก 

  กก กก

กกกกกก
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   กกก   

ก    กก

    กก  ก    ก  กก  ก



ก  กก

      กก   ก   

   กก   

กกกกกก    กกก   

กก  5 ก (ก)   

    

 .05 

  ก  กกก  

   

 .05 

   กกกกกกกก

กก 

   กกกกกก

   กก กก  

กกกก ก

กก  กกก

ก  กก

กก  ก 

กก 

  กก

กกกก  ก

 ก กก

ก ก 
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 กก

  

   กกกกก 

กก กกก

กก 

   กก 

 

   กกก  กก 

 ก   กก 

   กกกก

กกกกก  

กก  กก กก

 กกกกก  กก 

   กกก

ก กกก กกก 

   กก  

กกกกกกก   ก

กก  

กก   

  ก กก  

   กกก

กก กก  

ก  กก  ก

        

ก      ก

ก   

   กก   ก

  กกกก   
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ก    

(Tabu) ก ก กกกก

  ก  ก

 ()  กก 

ก    ก (

)  ()  ก ก

    ก    ก   

  กกก

  ก  ก

ก   ก

ก 1          

   ก  ก ก 

ก  ก ก   5 ก

  กกกก  ก

ก ก กก ก            

กก 

กก  ก    

ก ก ก 

   ก  

 กกก   ก

  กกกก

กกก

  

   กก   กกก 

   

 .05    
    กกก  ก

กก  7   ก    
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 7 กกก ก   กก

กกก กก

ก 

กก  

  กกก  

 ก 1 ก 

 กก

กกกกกกก     

  ก 10   ก 9 ก

กก   กก

กกก กกก 

ก กก 

   กกก  กก 

ก   กกก

กก  ก  

ก 

   กก กก

  ก  กก  กก  

กก

  กกกกก  ก

  ก

 กกก 

   กก  ก ก

ก    กก ก

ก  กก กกก  

  กกก     

กกกกก 4 ก  

ก    ก  (ก)   
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ก  กกก  

 4   ก       ก   

  

  ก (   ก 

, 2540: 24)   ก    ก  

 ก    กก 

กก  ก    

    ก 

 ก  

 ( , 2540: 16) ก     

ก  ก  

  กก

ก ก  

ก

ก    ก  (ก , 2541: 

17)    ก     

ก  ก 

     ก    ก

ก  ก

    กกก 

กกก  

 

กกก    (2540) กก

ก กก:  ก  

  กก ก

ก 

กกก    ก

  กก  ก
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กก  ก 4   ก

    กกกกก  

ก  

 

 

5.4   

 

 กก     

     

 5.4.1  

  1. ก   กก   4 

         ก  ก

       

       กกกก
กกกก   ก

กก  ก  

กกกก กก  ก

ก กกก   ก

ก กกกกก ก

   กก

ก   ก  กกก    

ก 

 2.  กก ก ก  

  ก 3  

กกกกกกก

 กก  กกกก

ก กกก
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ก ก 

กกก กกก

   กกก

  ก

ก ก ก

    กกก

    กก ก  

กกก  

ก    ก

กก  

  กก ก  กก

 

  5.4.2 ก   

  1. กก ก

     

กก   ก   ก  กก  

ก   กก  ก  

ก 5 ก (ก)  กก

  5 ก(ก)  ก  กก   

   ก   กก

   

   กกก

  กก

ก 

 

 

 

 



ก 

 
ก ก.  2549.  กกก

(.) กกกกก. 

ก .  2549.  กก

 ก.    

. 

  ก  .  2546.  กก

 2 ก.      

. 

ก .  2541.  :  

กกก.    

  . 

  .  2544.   กก 3 ก

.    . 

ก  .  2550.  กก .

 . 

  .  2545.  ก   

.    

ก. 

  ก.  2543.  ก.   3.  ก:  

.  

  .  2548.  กก

 .     

. 

 . 2540. กก 11. 

    . 
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  .  .      

. 

 .  2540.  กกก.  ก: 

. 

 ก.  2540.  กก.  ก: ก. 

   .  2548.  ก.   10 ก 

2551 ก www.fpps.or.th/news.php?detail=n1176834138.news  

  .  2525.  ก.  ก

ก. 2525 (): 1218 

  .  2545.  ก กก

ก 4.    

. 

ก .  2547.  ก

 ก .   

. 

  .  กก.  

กกก ก . 

ก  .  2508.  ก.  ก: ก.  

  .  2548.  กกก.  

       . 

  .  2540.  ก .  ก:   

. 

ก .  2540.  กก.  ก:         

. 

  .  2524.  ก.  ก:   

              . 

 .  2545.  กก 

กกก.  

ก ก. 
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 .  2550.   3 .  

.  25 (..ก..) 2550: 120   

 ก.  2537.  กก 11 ก 

    .    (ก) กก. 

 .  2542.  กก  

    ก.  : .                                                                                                                             

  .  2550.  ก

.   . 

ก  .  2541.  กก 

  .    ก. 

 ก.  2520.   4  

.  ก: ก. 

  .  2526.  กก.  ก: 

. 

  .  2540.   .  

 . 

ก  ก.  2527.   .  :  ก

  . 

  ก.  2544.   ก

ก 1.   . 

  .  2540.  กก

 : กก  ก  .  

 . 

 .  2543.  กกก.  ก: . 

  ก.  2549.  กกก

.  กกก 

ก. 

  ก.  2525.  กกก.       

ก: . 
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  ก.  2535.  ก    

.   2 ก: ก. 

  .  2540.  กก

.     

  . 

  ก .  2544.  ก 

ก.  ก   

    ก.   

.  ก.  2538.  

กกก

.  ก: กกก. 

   .  2532.  กก

. :  .   

  ก.  2540.  ก.                   

.  12 (): 17 18. 

 ก.  2544.  : กก ก  

กกก ก.   

. 

     .  2538.   กกก

ก.  

               ก: ก. 

  .  2531.   กก

.  ก: ก.  

ก  .  2541.    กก

      

  . 

 ก .  2540.   

 กก 100  26 .  : . 



 
 

 .  2546.  กกกก  

.     

ก. 

  .  2550.  กก.   ก:  ก

ก. 

  .  2542.  กกก

ก.   . 

  .  2543.   ก

ก กก .  

 . 

  .  2524.  .  ก: .  

  .  2535.  .  ก: . 
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