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บทคัดย่อ

 การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบกิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสยีงดจิทัิล

ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น 2) เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่ตอน

ต้นจ�าแนกตามเพศ บุคลิกภาพ ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

และ 3) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้น  

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสยีงดิจทิลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมอีทิธิพล กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตมหาวทิยาลัย

บูรพา ปีการศึกษา 2560 อายุ 20-24 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ได้แก่ เพศชายบุคลิกภาพแบบเปิด

เผย เพศหญิงบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เพศชายบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ และเพศหญิงบุคลิกภาพแบบกลาง 

ๆ เครื่องมือในการวิจัย คือ กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพลในผูใ้หญ่ตอนต้น และมาตรวัดอารมณ์ความรู้สกึด้านการมอีทิธิพล วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตค่ิาเฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู ผลการวิจยั พบว่า 1) กิจกรรมการทดสอบ

มองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น 3 ชุด ตามลักษณะ

อารมณ์ด้านการมอีทิธิพล คอื กลวั เฉย ๆ  และไม่กลวั แต่ละชดุม ี14 สิง่เร้า 2) เพศท่ีต่างกนัส่งผลต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ บุคลิกภาพที่ต่างกันไม่ส่งผล

ต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพลทัง้สามลกัษณะ และ 3) มปีฏสิมัพันธ์ระหว่างเพศกับบคุลกิภาพต่ออารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพล ลักษณะกลัว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล, เพศ, บุคลิกภาพ, ผู้ใหญ่ตอนต้น
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) design dominance emotional Thai words and 

digitized sounds tasks in young adults 2) compare dominance emotional according to gender 

and personality while the participants watched Thai words and listened to digitized Sounds on 

dominance emotional and 3) study interaction between gender and personality on dominance 

emotional Thai words and digitized sounds in young adults while they watched Thai words and 

listened to Digitized Sounds on dominance emotional. Paticipants were 80 undergraduate students, 

aged 20 to 24 years, Burapha University in Academic Year 2017. They were stratified into 4 groups 

according to personality and gender as: 20 male extrovert, 20 female extrovert, 20 male ambivert 

and 20 female ambivert. The research instruments were dominance emotional Thai words and 

digitized sounds tasks and self-assessment mankin: SAM for dominance dimension. Data were 

analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance: MANOVA. The results 

were as follows: 1) dominance emotional Thai words and digitized sounds tasks consisted of 3 

blocks; uncontrol, neutral and control. Each block contained 14 tasks. 2) Participants with different 

gender indicated significantly different in dominance emotional: uncontrol at the .05 level whereas 

those with different personality were not significantly different in dominance emotional at .05 level 

for all nature. 3) There was a significantly interaction between gender and personality on dominance 

emotional Thai words and digitized sounds at the .05 level.

Keywords: Dominance emotional, Gender, Personality, Young adults

บทน�า

 อ า ร ม ณ ์ เ ป ็ น สิ่ ง พ้ื น ฐ า น แ ล ะ เ ป ็ น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน อารมณ์เป็นความ

รู้สึกจากสภาวะทางจิตใจที่ได้รับการกระตุ้นจาก 

สิง่เร้าซึง่เกิดขึน้ควบคู่กับความคิดเก่ียวกับเรือ่งหนึง่ 

ๆ โดยการกระตุ ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร ้า

ภายนอกมีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางความคิด

หรือทางอารมณ์ของบุคคล ดังเช่นแบบจ�าลองทาง

อารมณ์ (Pleasure-Arousal-Dominance Model 

: PAD Model) ตามแนวคดิของรสัเซลและมฮีราเบยีน 

(Russell & Mehrabian, 1977, p. 273) เป็นการ

อธิบายประสบการณ์ทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล 

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความประทับใจ 

(Pleasure) เป็นระดับทีบุ่คคลรู้สึกดีมีความสุขหรือ

พอใจในสถานการณ์หนึ่ง 2) ด ้านการตื่นตัว 

(Arousal) เป็นระดับของการกระตุ้นทางร่างกาย

และจติใจทีเ่ก่ียวข้องกับประสบการณ์ และ 3) ด้าน

การมอีทิธิพล (Dominance) เป็นระดับท่ีบคุคลรูส้กึ
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มีอิทธิพลต่อสถานการณ์หรือการควบคุมสภาพ

แวดล้อมภายนอกในระหว่างมีประสบการณ์ทาง

อารมณ์ ซึง่การศกึษามติทิางอารมณ์เหล่าน้ีช่วยให้

เราเข้าใจอารมณ์ท่ีเกิดขึน้จากการกระตุ้นโดยสิง่เร้า

ต่าง ๆ มากขึ้น

 อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลเป็นความรู้สึก 

ที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้าแล้วเกิดกระบวนการรับรู้และ

ตีความถึงอิทธิพลของสิ่งนั้นต่อตนเองที่เกิดขึ้น

ภายในจิตใจเป็นอารมณ์ท่ีมีความเก่ียวพันกับ 

สิ่งแวดล้อมทั้งคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่

บุคคลได้รับผ่านระบบประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ 

การเห็น (ตา) การได้ยิน (หู) การได้กลิ่น (จมูก)  

รส (ลิ้น) และสัมผัส (ผิวหนัง) โดยอารมณ์ด้านนี้

แทนการควบคุมและลักษณะธรรมชาติเด่น ๆ  

ของอารมณ์ จ�าแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก ่  

1) ลักษณะกลัว การมีอิทธิพลที่ด้อยกว่า ควบคุม|

ไม่ได้ (Uncontrol) เช่น กลัว เสียขวัญ หวาด ขยาด 

2) ลักษณะเฉย ๆ (Neutral) เป็นลักษณะน่ิง  

ไม่แสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา และ  

3) ลักษณะไม่กลัว การมีอิทธิพลที่ เหนือกว่า 

ควบคุมได้ (Control) เช่น ควบคุม จัดการ กล้าเข้า

ใกล้ ซึ่งทั้งอารมณ์กลัวและโกรธต่างเป็นอารมณ์ 

ท่ีไม่น ่ายินดี โดยความโกรธเป็นอารมณ์เด่น 

(Dominant) ส่วนความกลัวเป็นอารมณ์ที่ยอม

จ�านน (Submissive)

 ปจัจุบันในประเทศไทยใช้แบบจ�าลองทาง

อารมณ์ PAD Model เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและ

สร้างระบบคลงัสิง่เร้าทางอารมณ์ด้านค�าภาษาไทย

และเสยีงดจิทัิล ระบบคลงัค�าภาษาไทยบรรทดัฐาน

ด้านอารมณ์ความรู้สึก (จันทร์เพ็ญ งามพรม, เสรี 

ชัดแช้ม และพีร วงศ์อุปราช, 2560) และคลังเสียง

ดิจิทัลท่ีส่งผลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบท

ของสังคมไทย (ธนปพน ภูสุวรรณ, เสรี ชัดแช้ม  

และศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, 2561) ซ่ึงงานวิจัยนี้

เป็นการศึกษาอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลผ่านการ 

รับรู ้ แบบพหุประสาทรับรู ้  (Mul t isensory 

Perception) โดยออกแบบกิจกรรมการทดสอบมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น 

 เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ ้นจากส่ิงเร้า 

ต่าง ๆ  ย่อมส่งผลต่ออารมณ์และเกิดการตอบสนอง

ทางพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันไป ปัจจัย

ประการหนึ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์ คือ เพศ ท่ีมีผลต่อ

การแสดงบทบาททางอารมณ์ โดยการแสดงออก 

ที่แตกต่างกันนั้นเป็นผลมาจากบทบาททางสังคม

และความสมัพันธ์ อนัส่งผลต่อการรบัรูท้างอารมณ์ที่

แตกต่างกนั และแต่ละเพศยังมีความต่างในวิธีการ

ประมวลผลทางอารมณ์ อีกทั้งในระดับพฤติกรรม 

เพศหญิงยังมกีารตอบสนองต่อสิง่เร้าเรว็กว่าเพศชาย 

(Han, Gao, Humphreys & Ge, 2008) นอกจาก

ความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้ทางอารมณ์

และการตอบสนองต่อส่ิงเร ้าทางอารมณ์แล้ว 

บุคลิกภาพเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ ซึ่ง

ลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกันทางอารมณ์ย่ิง

เพ่ิมประสบการณ์ทางอารมณ์ที่สอดคล้องกับ

ลักษณะนิสัยน้ัน โดยส่วนใหญ่แล้วในหลาย ๆ 

วฒันธรรม บคุลกิภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) 

จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางบวก (Lucas & Baird, 

2004)

 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัย 

ที่ผ่านมา ยังไม่มีงานวิจัยที่ใช้สิ่งเร้าจากระบบคลัง

ค�าภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก
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และคลังเสียงดิจิทัลที่ส ่งผลทางด้านอารมณ์ 

ความรู ้สึกในบริบทของสังคมไทย เพ่ือศึกษา

อารมณ์ด้านการมอีทิธิพล อีกทัง้ค�าและเสยีงยังเป็น

สิ่งเร ้าทางอารมณ์ท่ีมีส ่วนส�าคัญในสื่อสังคม

ออนไลน์ วงการภาพยนตร์ การโฆษณา ท่ีกระตุ้น

ให้บุคคลเกิดอารมณ์ความรู้สึกและเปลี่ยนแปลง

ปฏิกิริยาได้ ผู ้ วิจัยจึงศึกษาอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพลโดยการใช้ค�าภาษาไทยและเสยีงดิจทัิลจาก

คลังดังกล่าวข้างต้นเพ่ือศึกษาอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล จ�าแนกตามเพศและบุคลิกภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือออกแบบกิจกรรมการทดสอบมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น

 2.  เพ่ือศกึษาอารมณ์ด้านการมอีทิธิพลใน

ผู้ใหญ่ตอนต้น ประเด็นดังนี้

  2.1 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการ 

มีอิทธิพลของผู ้ใหญ่ตอนต้นจ�าแนกตามเพศ  

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้า

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

  2.2 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้นจ�าแนกตามบุคลิกภาพ 

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟ ังเสียงดิจิทัล ท่ี 

เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

  2 .3  ปฏิสัมพันธ ์ ระหว ่าง เพศกับ

บคุลกิภาพต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพลของผูใ้หญ่

ตอนต้น ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัล

ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาอารมณ์ด ้านการมีอิทธิพล  

ซึ่งเป็นลักษณะอารมณ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ผ่าน

ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมกัน ท�าให้เกิดการ

ท�างานของสมองและกระบวนการทางปัญญาส่งผล

ให้เกิดอารมณ์ ท้ังนี้อารมณ์ที่เกิดข้ึนอาจมาจาก 

สิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกท่ีถูกส่งไปกระตุ้น

สมอง ส่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรมและแสดงออก

ทางภายนอกของอารมณ์

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอารมณ์ของเจมส์-

แลนจ์ แคนนอน-บาร์ด แชตเตอร์-ซิงเกอร์ ทฤษฎี

ความเก่ียวพันธ์ระหว่างการรู้คิดและแรงจูงใจของ

อารมณ์ ของ ริชาร์ด ลา-ซารัส และทฤษฎีอารมณ์

สมดุล ต่างมีแนวคิดคล้ายกันว่า เมื่อมีเหตุการณ์

มากระตุ้นอารมณ์แล้วจะส่งผลให้เกิดการตอบสนอง

ทางสรีระและอารมณ์ โดยทฤษฎีของแชตเตอร์- 

ซิงเกอร์ มีแนวคิดว่า อารมณ์ ประกอบด้วยปัจจัย

ส�าคัญ 2 ประการ คือ 1) ภาวะตื่นตัวทางสรีระ 

(Physiological Arousal) ซึ่งลักษณะปฏิกิริยาที่

ปรากฏเหมือนกันในทุกสภาวะอารมณ์ และความ

เข้มของปฏิกิริยาสรีระนี้เป็นตัวก�าหนดความเข้ม

ของอารมณ์ และ 2) การประเมินทางปัญญา 

(Cognitive Appraisal) ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละ

อารมณ์ดงันัน้จงึเน้นการรับรู้ ตคีวามของส่ิงเร้าทีม่า

กระทบ ขณะทีท่ฤษฎีของลาซารสั มพ้ืีนฐานแนวคดิ

มาจากทฤษฎีการประเมินการรู ้คิดของอารมณ์ 

(Cognitive Appraisal Theory of Emotion) กล่าว

คือ อารมณ์เป็นผลของการประเมินทางการรู้คิด 

เกิดจากความตั้งใจ โดยมีกระบวนการเกิดอารมณ์ 
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3 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินการรู ้การคิด 

(Cognitive Appraisal) โดยบุคคลใช้การรู ้คิด 

ในการประเมนิสถานการณ์หรอืสิง่เร้าต่าง ๆ  2) การ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระ (Physiological Changes) 

สิง่เร้ากระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงของภาวะทาง

สรรีะร่างกาย และ 3) การกระท�า (Action) การเลอืก

แสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ที่เกิด

 งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า เพศและบคุลกิภาพ

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ทางอารมณ์ 

(Wildgruber et al., 2002; Kempton et al., 2009) 

กลวิธี ท่ีต ่างกันขณะประมวลผลทางอารมณ ์

(Whittle, Yucel, Yap & Allen, 2011) และปฏิกริยิา

ทางสมองต่อสิ่งเร้าท่ีแตกต่างกัน (Revelle & 

Scherer, 2009; Stelmack & Stalikas, 1991; 

Eysenck & Eysenck, 1985; Digman, 1990)  

ซึง่เพศหญิงจะมปีฏิกริยิาต่อสิง่เร้าด้านลบมากกว่า

เพศชาย (ในด้านความกลัว ความโกรธ) แต่ใน

ท�านองเดียวกัน เพศชายก็มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าที่มี

ตัวชี้แนะด้านการมีอิทธิพลเช่นกัน (ภาพการต่อสู้ 

การดูถูก สบประมาท) (Aleman & Swart, 2008) 

นอกจากน้ี บุคลิกภาพแต่ละแบบมีลักษณะนิสัย 

ท่ีแตกต่างกันทางอารมณ์และประสบการณ์ทาง

อารมณ์จะย่ิงสอดคล้องกับลักษณะนิสัย โดย

บคุลกิภาพแบบเปิดเผย (Extravert) นัน้จะเก่ียวข้อง

กับอารมณ์ทางบวก (Lucas & Baird, 2004)  

จากงานวิจัยของ Vuoskoski and Eerola (2011) 

พบว่า บคุลกิภาพแบบเปิดเผยมกีารรบัรูถ้งึอารมณ์

เชิงบวกที่แสดงออกทางดนตรี ดังน้ัน เพศและ

บคุลกิภาพจงึเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถมองข้ามได้ใน
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 1. อารมณ์ ด้านการมี อิทธิพลของ

ผู้ ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

แตกต่างกัน ขณะมองคําภาษาไทยและฟัง

เสียงดจิิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

 2. อารมณ์ ด้านการมี อิทธิพลของ

ผู้ ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบ

เปิดเผยกบัแบบกลาง ๆ แตกตา่งกนั ขณะมอง

คําภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล 

 3. เพศกบับุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลของผู้ ใหญ่ตอนต้น ขณะมองคํา

ภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์มี

ปฏิสมัพนัธ์ด้านการมีอิทธิพล 

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล (Dominance)  

1) กลวั ควบคมุไมไ่ด้ (Uncontrol) 

2) เฉย ๆ (Neutral)  

3) ไมก่ลวั ควบคมุได้ (Control) 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง กระบวนการทางปัญญา 

Attention, Memory, Dicision making, 

Perception (Rodriguez et al, 2016, 

Storbeck & Clore, 2007) 

บคุลิกภาพ 

- แบบเปิดเผย 

- แบบกลาง ๆ 

ระบบประสาท 

การมองเหน็ 

ระบบประสาท 

การได้ยิน 

คําภาษาไทยท่ีเร้าอารมณ์ 

ด้านการมีอิทธิพล 

เสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

 

คําภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพล 

ระบบอวยัวะ 

สิง่เร้า 

 

อารมณ์ 

 

ทฤษฎีการประเมิน 

การรู้คิดของอารมณ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

 1. อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่

ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน 

ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้า

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 2. อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของผู้ใหญ่

ตอนต้นระหว่างผู ้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 

กับแบบกลาง ๆ  แตกต่างกัน ขณะมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 3. เพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการ 

มอีทิธิพลของผูใ้หญ่ตอนต้น ขณะมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร ้าอารมณ์มีปฏิสัมพันธ ์

ด้านการมีอิทธิพล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การ วิจัย น้ี ใช ้ วิ ธีการ วิจัย เชิ งทดลอง 

(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบ 2x2 Factorial Posttest Design 

(Edmonds & Kennedy, 2017, p. 79) มีราย

ละเอียดของการด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ดังนี้

 ระยะที ่1 การออกแบบกิจกรรมการทดสอบ

มองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น

 ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการ

ทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่ 

เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น

กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตบางแสน ทีอ่าสาสมคัรเข้าร่วมการทดลอง 

ศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีอายุ

ระหว่าง 20-24 ปี โดยก�าหนดให้มีกลุ่มทดลอง 

กลุ่มละ 20 คน จ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายที่มี

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย เพศหญิงท่ีมีบุคลิกภาพ

แบบเปิดเผย เพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ 

และเพศหญิงทีม่บีคุลกิภาพแบบกลาง ๆ  รวมท้ังสิน้ 

80 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม โดยใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย

วิธีจับฉลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

ในผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ีพัฒนากับโปรแกรม STIM2  

น�ากจิกรรมนีไ้ปศกึษาน�าร่อง (Pilot Study) กับนสิติ

มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 8 คน เพื่อประเมินความเป็นไปได้

ในการใช้งานจริง พบว่า ขนาดและสีของตัวอักษร

มคีวามชดัเจนเหมาะสม ระยะเวลาท่ีใช้ในการมอง

ภาพค�าภาษาไทยและฟังเสียงดจิทัิลเหมาะสมและ

สิ่งเร้าควรปรากฎพร้อมกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ประเมินมาตรวัดอารมณ์ความรู ้สึกด้านการมี

อทิธิพลเหมาะสม ผู้วิจยัน�าความคดิเห็นมาปรับปรงุ

กิจกรรมทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง

 2. มาตรวัดอารมณ์ความรู ้สึก (Self-

Assessment Manikin : SAM) ด้านการมีอิทธิพล 

ซึ่งหาค่าความเที่ยงกับนิสิตระดับปริญญาตร ี

ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับ

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ของทัง้ฉบบัแต่ละลกัษณะอารมณ์ คอื 

กลัว เฉย ๆ และไม่กลัว เท่ากับ 0.98, 0.92 และ 

0.98 ตามล�าดับ ลักษณะมาตรวัดนี้เป็นภาพ
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กราฟฟิกรูปคนมีท้ังหมด 9 ระดับ เริ่มจากภาพ

กราฟฟิกขนาดเล็กท่ีบ่งบอกว่าสิ่งเร้าที่พบเห็น 

มีอ�านาจเหนือกว่าผู ้ทดลองไปจนถึงภาพขนาด

ใหญ่ขึ้นตามล�าดับ จนถึงภาพกราฟฟิกใหญ่สุด 

ที่บ ่งบอกว่าสิ่งเร ้าที่พบเห็นมีอ�านาจด้อยกว่า 

ผู้ทดลอง ดังภาพที่ 2

มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (กลัว-ไม่กลัว)
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และไม่กลัว  เท่ ากับ  0.98, 0.92 และ 0.98 

ตามลําดับ  ลักษ ณ ะมาตรวัด นี เ้ป็นภาพ

กราฟฟิกรูปคนมีทัง้หมด 9 ระดบั เร่ิมจากภาพ

กราฟฟิกขนาดเล็กท่ีบง่บอกว่าสิ่งเร้าท่ีพบเห็น

มีอํานาจเหนือกว่าผู้ ทดลองไปจนถึงภาพ

ขนาดใหญ่ขึน้ตามลําดบั จนถึงภาพกราฟฟิก

ใหญ่สุดท่ีบ่งบอกว่าสิ่งเร้าท่ีพบเห็นมีอํานาจ

ด้อยกวา่ผู้ทดลอง ดงัภาพท่ี 2 

 

มาตรวดัอารมณ์ความรู้สกึด้านการมีอิทธิพล (กลวั-ไม่กลวั) 

 
 

ภาพที่ 2 มาตรวดัอารมณ์ความรู้สกึด้านการมีอิทธิพล (จนัทร์เพญ็ งามพรม และคณะ, 2560) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ทําหนังสือขออนุญาตใช้สถานท่ีท่ี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน เพ่ือคัด

กรองกลุม่ตวัอยา่งนิสติมหาวิทยาลยับรูพา วิทยา

เขตบางแสน เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 20-24 ปี เข้ากลุ่มทดลองจํานวน 4 กลุ่ม 

ๆ ละ 20 คน 

 2. ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการ

ทดสอบมองคําภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลัท่ีเร้า

อารมณ์ ด้านการมี อิทธิพล โดยคัดเลือกคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลแต่ละลักษณะ และจับคู่คําภาษาไทย

และเสียงดิจิทัลท่ีสอดคล้องกัน นําไปทดลองใช้

โดยให้กลุ่ม ท่ีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง

ประเมินคําภาษาไทยและเสียงดิจิทัลแต่ละคู่ลง

ในมาตรวดัอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล 

ซึ่ งอยู่ ใน รูป แบ บ กระดาษ คําต อบ  จากนั น้

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เพ่ือคดัเลือกคําภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีจะใช้

ในกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการทดสอบ

มองคําภาษาไทยและเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล 

 4. นําสิ่งเร้าใส่ในโปรแกรม STIM2 โดย

มีลําดบัการนําเสนอสิ่งเร้าคือ เร่ิมต้นหน้าจอภาพ

คอมพิวเตอร์ปรากฏช่ือกิจกรรมและข้อความ

ชีแ้จง เป็นเวลา 5 วินาที ต่อมาเป็นเคร่ืองหมาย 

+ ปรากฎตรงกลางหน้าจอมีพืน้หลังเป็นสีขาว 

เป็นเวลา 500 มิลลิวินาที แล้วจึงปรากฎหน้าจอ

พืน้หลังสีดําล้วนเป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที 

จากนัน้แสดงสิ่งเร้าคําภาษาไทยและเสียงดิจิทลั

คู่ท่ี 1 พร้อมกันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 

ภาพที่ 2 มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (จันทร์เพ็ญ งามพรม และคณะ, 2560)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ท�าหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ที่

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตบางแสน เพ่ือคัดกรอง

กลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต 

บางแสน เพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 

20-24 ปี เข้ากลุ่มทดลองจ�านวน 4 กลุ่ม ๆ ละ  

20 คน

 2. ด�าเนินการออกแบบกิจกรรมการ

ทดสอบมองค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิ ทัล 

ท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล โดยคัดเลือกค�า

ภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลแต่ละลักษณะ และจับคู่ค�าภาษาไทยและ

เสียงดิจิทัลที่สอดคล้องกัน น�าไปทดลองใช้โดยให้

กลุ่มท่ีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างประเมินค�า

ภาษาไทยและเสียงดิจิทัลแต่ละคู่ลงในมาตรวัด

อารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล ซึ่งอยู่ในรูป

แบบกระดาษค�าตอบ จากนัน้วิเคราะห์ค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือคัดเลือกค�าภาษาไทย

และเสียงดิจิทัลที่จะใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และ

กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทยและเสียง

ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 4. น�าสิ่งเร้าใส่ในโปรแกรม STIM2 โดยมี

ล�าดับการน�าเสนอส่ิงเร้าคือ เริ่มต้นหน้าจอภาพ

คอมพิวเตอร์ปรากฏชือ่กิจกรรมและข้อความชีแ้จง 

เป็นเวลา 5 วินาที ต่อมาเป็นเครือ่งหมาย + ปรากฎ

ตรงกลางหน้าจอมพีืน้หลงัเป็นสีขาว เป็นเวลา 500 

มิลลิวินาที แล้วจึงปรากฎหน้าจอพื้นหลังสีด�าล้วน

เป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที จากนั้นแสดงส่ิงเร้า 

ค�าภาษาไทยและเสียงดจิทัิลคูท่ี่ 1 พร้อมกันบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที เมื่อจบ

ส่ิงเร้าหน้าจอภาพปรากฏมาตรวัดอารมณ์ความ

รู้สึกด้านการมีอิทธิพล เป็นเวลา 3,000 มิลลิวินาที 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการทดลองประเมินอารมณ์ด้าน

การมอีทิธิพลของตนเอง จบสิง่เร้าคูท่ี ่1 หน้าจอภาพ

เป็นสีขาวล้วน เป็นเวลา 1,000 มิลลิวินาที แล้ว 

จงึเริม่สิง่เร้าถัดไปโดยเริม่ตัง้แต่เครือ่งหมาย + หน้า

จอภาพ ล�าดับการน�าเสนอสิ่งเร้า ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ล�าดับสิ่งเร้าในกิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 
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6,000 มิลลิวินาที  เม่ือจบสิ่ งเร้าหน้าจอภาพ

ปรากฏมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมี

อิทธิพล  เป็นเวลา 3,000 มิลลิวินาที  เพ่ือให้

ผู้ เข้าร่วมการทดลองประเมินอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของตนเอง จบสิ่งเร้าคู่ท่ี 1 หน้าจอภาพ

เป็นสีขาวล้วน เป็นเวลา 1,000 มิลลิวินาที แล้ว

จึงเร่ิมสิ่งเร้าถัดไปโดยเร่ิมตัง้แต่เคร่ืองหมาย + 

หน้าจอภาพ ลําดบัการนําเสนอสิง่เร้า ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ลําดบัสิง่เร้าในกิจกรรมการทดสอบมองคําภาษาไทย 

และฟังเสียงดจิิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

 

 5. ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้การมองคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล เม่ือสิน้สดุกิจกรรม กลุ่มทดลองทําแบบ

วัดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากนัน้จึงดําเนินกิจกรรมการทดสอบมองคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลัท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล เม่ือสิน้สุดกิจกรรมการทดสอบ ผู้ วิจัย

รวบรวมคะแนนจากมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก

ด้านการมีอิทธิพล ทัง้ 3 ลกัษณะ (กลวั เฉย ๆ และ

ไม่กลวั) แล้ววิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิ

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนของตวัแปรตาม คือ อารมณ์ด้านการมี

อิท ธิพลระหว่างเพศชายกับ เพศหญิ ง และ

บคุลกิภาพแบบเปิดเผยกบัแบบกลาง ๆ ด้วยสถิติ

ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น พ หุ คู ณ 

(Mutivariate Analysis of Variance : MANOVA) 

 

ผลการวจิัย 

 1.  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท ด ส อ บ ม อ ง คํ า

ภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น จํานวน 3 ชดุตาม

ลักษณ ะอารมณ์  แต่ละชุดประกอบด้วยคํา

ภาษาไทยและเสียงดิจิทลั จํานวน 14 คู่ คือ ชดุท่ี 

1 ลกัษณะกลวั มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.17-3.37 

ชุดท่ี 2 ลักษณะเฉย ๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 

+ คําภาษาไทย และ 

เสียงดิจิทัล 

SAM 500 ms 
6000 ms 

6000 ms 

3000 ms 
1000 ms 

 5. ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้การมอง 

ค�าภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการ

มีอิทธิพล เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม กลุ่มทดลองท�าแบบ

วัดความรูค้วามเข้าใจในกิจกรรมการเรยีนรู ้จากนัน้

จึงด�าเนินกิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล  

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการทดสอบ ผู ้ วิจัยรวบรวม

คะแนนจากมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมี

อทิธิพล ท้ัง 3 ลกัษณะ (กลวั เฉย ๆ  และไม่กลวั) แล้ว

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

และส ่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห ์ 

ความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ อารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และ

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับแบบกลาง ๆ ด้วยสถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Mutivariate 

Analysis of Variance : MANOVA)

ผลการวิจัย

 1. กิจกรรมการทดสอบมองค�าภาษาไทย

และฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

ในผูใ้หญ่ตอนต้น จ�านวน 3 ชดุตามลกัษณะอารมณ์ 

แต่ละชดุประกอบด้วยค�าภาษาไทยและเสยีงดจิทัิล 

จ�านวน 14 คู่ คือ ชุดที่ 1 ลักษณะกลัว มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 3.17-3.37 ชดุท่ี 2 ลกัษณะเฉย ๆ  มค่ีาเฉลีย่

อยู่ระหว่าง 5.03-6.13 และชุดที่ 3 ลักษณะไม่กลัว 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.47-7.97

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 

เพ่ือทดสอบว่าเพศและบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน 

ส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพลแตกต่างกันหรอื

ไม่ พบว่า เพศที่ต่างกันส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ในขณะท่ีบุคลิกภาพท่ีต่างกันส่งผลต่อ

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลไม่แตกต่างกัน นอกจาก

นี้ ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่อ

อารมณ์ด้านการมอีทิธิพลอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของอารมณ์ด้านการมอีทิธิพล และผลการวิเคราะห์ 

ดังตารางที่ 1 ถึง 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

ลักษณะ

อารมณ์

เพศชาย เพศหญิง

บุคลิกภาพแบบ

เปิดเผย (n=20)

บุคลิกภาพแบบ

กลาง ๆ (n=20)

บุคลิกภาพแบบ

เปิดเผย (n=20)

บุคลิกภาพแบบ

กลาง ๆ (n=20)

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

กลัว 4.38 1.63 5.34 1.76 4.27 1.86 3.78 1.45

เฉย ๆ 6.83 1.10 6.45 1.16 6.76 1.13 6.54 0.96

ไม่กลัว 7.12 1.26 6.71 1.33 7.48 1.17 7.05 1.04

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุแบบสองทางของกลุ่มทดลองขณะมองค�าภาษาไทยและ 

ฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล จ�าแนกตามเพศและบุคลิกภาพ

แหล่งความ

แปรปรวน

Wilk’s lambda 

Value

F Hypothesis 

df

Error df p-value

เพศ 0.88 3.50* 3 74 .02

บุคลิกภาพ 0.94 1.52 3 74 .17

เพศ x บุคลิกภาพ 0.93 1.86* 3 74 .05

*p ≤	.05

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห ์ความ

แปรปรวนทางเดียว พบว่า เพศส่งผลต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่บุคลิกภาพไม่ส่งผล

ต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลทั้งสามลักษณะ และ

มีปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเพศกบับุคลิกภาพต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของกลุ่มทดลองขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียง

ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

แหล่งความ

แปรปรวน

อารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพล
SS df MS F p-value

เพศ กลัว 13.89 1 13.89 4.92* .03

เฉย ๆ 0.04 1 0.04 0.00 .95

ไม่กลัว 2.43 1 2.43 1.68 .20

บุคลิกภาพ กลัว 1.10 1 1.10 0.39 .53

เฉย ๆ 1.79 1 1.79 1.51 .22

ไม่กลัว 3.52 1 3.52 2.43 .12

เพศ xบุคลิกภาพ กลัว 10.48 1 10.48 3.71* .05

เฉย ๆ 0.13 1 0.13 0.11 .75

ไม่กลัว 0.00 1 0.00 0.00 .99

*p ≤	.05

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพ 

ต่ออารมณ์ด้านการมอีทิธิพล ลกัษณะกลวั ดงัภาพ

ท่ี 4 แสดงว่า เพศชายทีม่บีคุลกิภาพแบบกลาง ๆ  มี

ค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะ

กลัวสูงกว่าเพศชายท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย  

ซึง่ตรงข้ามกับเพศหญิง โดยเพศหญิงทีม่บุีคลกิภาพ

แบบกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพล ลกัษณะกลัวต�า่กว่าเพศหญิงทีม่บุีคลกิภาพ

แบบเปิดเผย ขณะที่เพศชายและเพศหญิงที่มี

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวอยู่ในระดับใกล้

เคียงกัน แต่เพศชายและเพศหญิงท่ีมีบุคลิกภาพ

แบบกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมี

อทิธิพล ลกัษณะกลัวอยู่ในระดบัต่างกันมาก ซึง่เพศ

ชายมีค่าเฉลี่ยระดับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

ลักษณะกลัวสูงกว่าเพศหญิง กราฟท่ีตัดกันแสดง

ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพท่ีมีต่อค่า

เฉลีย่ระดบัอารมณ์ด้านการมอีทิธิพล ลกัษณะกลวั
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ลกัษณะกลวัอยู่ในระดบัต่างกันมาก ซึ่งเพศชาย

มีค่าเฉ ล่ียระดับอารมณ์ ด้านการมี อิท ธิพ ล 

ลกัษณะกลวัสงูกวา่เพศหญิง กราฟท่ีตดักนัแสดง

ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพท่ีมีต่อ

คา่เฉล่ียระดบัอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลกัษณะ

กลวั 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพศและบคุลกิภาพตอ่อารมณ์ด้านการมีอทิธิพล 

 

การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยแยกเป็น 3 

ประเดน็ตามสมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1 อารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับ

เพศหญิงแตกต่างกนั ขณะมองคําภาษาไทยและ

ฟังเสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีต่างกันส่งผลต่ออารมณ์

ด้านการมีอิทธิพล ลกัษณะกลวัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การอภิปรายผล

 การอภิปรายผลการวิจัยแยกเป ็น 3 

ประเด็นตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

 สมมติฐานข้อท่ี 1 อารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศ

หญิงแตกต่างกัน ขณะมองค�าภาษาไทยและฟัง

เสียงดิจิทัลท่ีเร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ผลการ

วิจยัพบว่า เพศทีต่่างกันส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมี

อิทธิพล ลักษณะกลัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน อาจเป็นเพราะ

เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ทางอารมณ์ท่ีแตก

ต่างกัน อีกท้ังในด้านพฤติกรรมเพศหญิงยังมีการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปตาม

งานวิจัยของ Han et al. (2008) และ Kempton et 

al. (2009) ที่พบว่า เพศหญิงมีการรับรู้ทางอารมณ์

เร็วกว่าเพศชายเมื่อได้รับส่ิงเร้าเป็นภาพท่ีน่ากลัว
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หรอืเก่ียวกับการคุกคาม อกีทัง้เมือ่พิจารณาในด้าน

ระบบประสาทจากงานวิจัยของ Whittle et al. 

(2011) และ Filkowskia et al. (2017) พบว่า เพศ

ชายและเพศหญิงมีการต�าแหน่งการท�างานของ

ระบบประสาทในการประมวลผลทางอารมณ ์

ที่ต่างกัน

 สมมติฐานข้อท่ี 2 อารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลของผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ที่มีบุคลิกภาพ

แบบเปิดเผยกับแบบกลาง ๆ  แตกต่างกัน ขณะมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่ เร ้าอารมณ ์

ด้านการมีอิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ 

ท่ีต่างกันไม่ส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพล 

ท้ังสามลักษณะ ซึ่งไม่เป ็นไปตามสมมติฐาน  

อาจเป็นเพราะผู้วิจัยท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

บคุลกิภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) กับบคุลกิภาพ

แบบกลาง ๆ  (Ambivert) ซึง่ในงานวิจยันี ้บคุลกิภาพ

แบบกลาง ๆ  หมายถึง บคุคลทีม่บีคุลกิภาพทีม่กัท�า

หรือคิดโดยผูกพันธ์กับตนเองมากกว่าบุคคลอื่น 

หรือสิ่งแวดล้อมอื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  

ชอบท�าอะไรตามกฎเกณฑ์และแบบแผนที่วางเอา

ไว้ มีหลักการท่ีแน่นอนในการท่ีจะควบคุมตนเอง 

โดยมีระดับคะแนนจากแบบประเมินบุคลิกภาพ 

ห้าองค์ประกอบ ในมาตรวัดย่อยด้านการแสดงตัว 

น ้อยกว่าร ้อยละ 50 อันมีความใกล้เคียงกับ

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย นอกจากนี้ อารมณ์ด้าน

การมีอิทธิพลยังมีลักษณะอารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมและเป็นไปในเชิงลบ แต่บุคลิกภาพ

แบบเปิดเผยจะเก่ียวข้องกับอารมณ์เชิงบวก 

(Lucas & Baird, 2004; Vuoskoski and Eerola, 

2011) 

 สมมตฐิานข้อที ่3 มปีฏสัิมพันธ์ระหว่างเพศ

กับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของ

ผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองค�าภาษาไทยและฟังเสียง

ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ผลการวิจัย

พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่อ

อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัวเพียง

ลกัษณะเดยีวอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

อาจเป็นเพราะในด้านเพศสภาพนั้น ความเป็น 

ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากพฤติกรรมและลักษณะ 

ทีส่งัคมวัฒนธรรมปลูกฝังให้แสดงบทบาทหญิงหรอื

บทบาทชายวิภาค (Bear, Connors & Paradiso, 

2016) ประกอบกับบคุลกิภาพทีเ่ป็นลกัษณะนิสยั

และภาพลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนอันมาจาก

พันธุกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ เม่ือศึกษา

ตัวแปรเพศและบุคลิกภาพจึงมีปฏิสัมพันธ์และ 

ส่งผลต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 จากผลการวิจัย กิจกรรมการทดสอบมอง

ค�าภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่ เร ้าอารมณ ์

ด้านการมีอิทธิพลสามารถเร้าอารมณ์ด้านการ 

มอีทิธิพลลกัษณะกลวัในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ดังน้ัน หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าผลการ

วิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์

และสร้างสือ่โฆษณาเพ่ือให้เกิดการจดจ�าตราสนิค้า

หรือรณรงค์เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นโทษได้
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มผูใ้หญ่

ตอนต้นท่ีมอีายุระหว่าง 20-24 ปี เท่านัน้ ดังนั้นใน 

การวิจัยต่อไปควรศึกษาช่วงอายุที่กว้างขึ้นเพ่ือให้

ครอบคลุมวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

 2. ควรมีการศึกษาอารมณ์ด้านการมี

อิทธิพลท่ีได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น  

ค�า-เสียง ค�า-ภาพ หรอืภาพ-เสียง โดยใช้คล่ืน ไฟฟ้า

สมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ (Event- Related 

Potential: ERP) เพ่ือเข้าใจกลไกทางสมองที่

เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
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