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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมการทดลอง
การมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว และศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
โดยศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่กาลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2560 เพศชาย 40 คนและเพศหญิง
40 คน บุคลิกภาพเปิดเผยและกลางๆ อายุระหว่าง 18 - 24 ปี และอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้อารมณ์ด้านการตื่นตัว
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและบุคลิกภาพแบบกลางๆ ด้วยสถิติ two - way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ อายุ 20-21 ปี ทุกคนมีความถนัดมือขวา ไม่เคยได้รบั บาดเจ็บเกี่ยวกับสมอง
ไม่มภี าวะซึมเศร้า มีอารมณ์เชิงบวก การได้ยินและสายตาปกติ จากการทดลองพบว่าอารมณ์ด้านการตื่นตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับบุคลิกภาพแบบกลางๆ แตกต่างกัน ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิตอลทีเ่ ร้าอารมณ์
ด้านการตื่นตัว ในลักษณะตื่นเต้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F[1,76]=56.309, p<.05) ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศกับบุคลิกภาพ
ต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัวในลักษณะเฉยๆ และลักษณะสงบ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัว
ทั้ง 3 ลักษณะ (ตื่นเต้น,เฉยๆ, สงบ) โดยประเมินความรูส้ ึกเชิงบวกและเชิงลบ (PANAS) ก่อนที่จะทาการทดลองในลักษณะต่อไป
ในการนาเสนอข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทลั ที่เร้าอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
คาสาคัญ: ข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัล อารมณ์ด้านการตื่นตัว และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

bstract
The purpose of this experimental research was to design experimental activities of looking at Thai
texts and listening to digital sounds which stimulated Arousal emotions in young adults. The participants were
eighty students who were 40 males and 40 females from Rajamangala University of Technology in the
academic year 2017, aged between 18 and 24 years. There are extravert and ambivert personality groups. The
data were analyzed by using basic statistics, percentage, mean and standard deviation. Arousal emotional
perception behavior between males and females who were extravert and ambivert personality was analyzed
by two-way ANOVA.
The results showed that most of the participants who were 20-21 years old and right-handed have
never had head injuries. They had no depression, but they have positive emotion, normal hearing and
eyesight.
Arousal emotion of participants between extravert and ambivert personality while looking at Thai
texts and digital sounds that stimulated Excited emotion was significant different (p<.05). There were no
difference between gender and personality of Neutral and Clam emotion. There was no Relation between
gender and personality of Excited, Neutral, and Calm emotions.
Keywords: Thai Texts and Digital Sounds, Arousal Emotional and Young Adults
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1. บทนา
อารมณ์ (Emotion) เป็นความรู้สึกภายในที่เร้าให้บุคคลกระทาหรือเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง เป็นความรู้สึกที่ซับซ้อน
ทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งกระตุ้นภายนอกและสิ่งกระตุ้นภายใน มีทั้งอารมณ์ที่เป็นด้านบวก (Positive Affective: PA) ทาให้
เกิดความสุข เช่น รัก ชอบ อารมณ์ที่เป็นด้านลบ(Negative Affective: NA) ทาให้เกิดความทุกข์ เช่น โกรธ ริษยา เป็น สภาวะทาง
จิตใจที่เกิดขึ้นภายในของมนุษย์ เป็นสิ่งที่สร้างความเป็นสากล (Lim, 2016, p.1) ที่สาคัญความรู้สึกที่เกิดขึ้น จะต้องไม่มากไป
หรือไม่น้อยเกินไป และไม่นานจนเกิ นไป ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรูส้ ึกแบบใด อารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม ซึ่งสามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
ร่างกาย หู ตา จมูก ลิ้น ร่างกาย ทาให้เกิดการรับรู้ต่อสิ่งเร้ านั้นๆ ที่สะท้อนเชื่อมโยงไปถึงการทางานของสมอง ไปสู่ก ารแสดงออก
ต่างๆ (Ellsworth & Scherer, 2003, p.576)
ตามทฤษฎีทางอารมณ์สามารถจาแนกอารมณ์ได้เป็น 3 ด้าน คือ 1) อารมณ์ด้านประทับใจ (Valence) มี 3 ลักษณะ คือ
ไม่พึงพอใจ (Unpleasure) เฉยๆ (Neutral) และ พึงพอใจมาก (Pleasure) 2) อารมณ์ด้านการตื่นตัว (Arousal) มี 3 ลักษณะ คือ
สงบ (Calm) เฉยๆ (Neutral) และลักษณะตื่นเต้น (Excited) และ 3) อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล (Dominance) มี 3 ลักษณะ
คือ ควบคุมได้ (Control) เฉยๆ (Neutral) และควบคุมไม่ได้ (Uncontrol) (Buechel, & Hahn, 2017; Sood, 2008)
อารมณ์ด้านการตื่นตัว (Arousal) เป็นมิติของอารมณ์มติ ิหนึ่ง ตามแบบจาลองแบบมิต(ิ Dimensional models)
ตามแนวคิดของ Russell and Mehrabian (1977, p. 273) ที่จาแนกรูปแบบของอารมณ์อ อกเป็น มิติ ได้แก่ ความประทับ ใจ
การตื่นตัว และการมีอิ ทธิพล อารมณ์ ด้านการตื่นตัว เกิดขึ้นเมื่อ มีสิ่งเร้า เช่น ภาพ เสียง คา หรือ ข้อความ มากระตุ้นผ่านระบบ
ประสาทสัมผัสทางการมองเห็นหรือการได้ยินแล้วเกิดกระบวนการรับรู้ การตีความทาให้เกิดการตอบสนอง ในลักษณะต่างๆ
จาแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะตื่นเต้น (Excited) ลักษณะเฉยๆ (Neutral) และลักษณะสงบ (Calm) จากการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่า มิติของอารมณ์ที่แตกต่างกัน ตัง้ อยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้และระบบประสาทที่แตกต่างกัน (Dresler, Meriau, Heekeren, &
Van Der Meer, 2009) ตัวอย่างเช่น สมองส่วน Amygdala มีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากขึ้นสาหรับสิ่งเร้า ด้านการตื่นตัว
ขณะที่ Prefrontal Cortex จะมีความไว ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้านความประทับใจ (Kensinger & Schacter, 2006b; Lewis,
Critchley, Rotshtein, & Dolan, 2007; Posner et al., 2009)
จากการศึกษาพบงานวิจัยทางด้านอารมณ์ในต่างประเทศ ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย มีการศึกษา
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จากนักวิชาการและนักวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งด้านประสาทวิทยา จิตวิทยา วิทยาการปัญญา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Gunes & Pantic, 2010) เน้นการศึกษาวิจัย เพื่ อ ประเมินและทาความเข้า ใจการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้ น
เกี่ยวกั บกลไกของ การทางานระบบประสาท การทางานของระบบสมอง และกระบวนการทางอารมณ์ของบุคคล ที่ผ่านมา พบว่า
มีงานวิจัย เกี่ยวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นด้านอารมณ์ โดยนักวิจัยได้พยายามหาคาตอบสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอารมณ์ ถึงการรับรู้หลาย
รูปแบบ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสม โดยมีการศึกษาเกีย่ วกับสิ่งเร้าของเสียง ที่ไม่มีคาพูด หรือเสียงธรรมชาติที่นามาเป็นตัวกระตุ้น
ทาให้เกิดปฏิกิรยิ าการตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึก (Paquette, Peretz & Belin, 2013)
การศึกษาวิจัยทางด้านอารมณ์ พบว่า ในประเทศไทย เริ่มมีนักวิชาการและนักวิจัยให้ความสนใจศึ กษาเกี่ยวกั บ
อารมณ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ทาให้เกิดอารมณ์ จากการรวบรวมข้อมูล มีการศึกษาการพัฒนา
ระบบคลังรูปภาพ คลังคาภาษาไทย คลังเสียงดิจิทัล และคลังข้อความภาษาไทย ที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบท
ของสังคมไทย ศึก ษาโดยการใช้เครื่องมือแบบประเมินค่าทางอารมณ์แบบมิติ 3 มิติของทฤษฎีทางอารมณ์ตามรูปแบบ
ปัจจัยพื้น ฐานทางอารมณ์ค วามรู้สึก ได้แก่ 1) ด้า นความประทั บใจ (Valence) 2) ด้านการตื่นตัว (Arousal) และ
3) ด้านการมีอิทธิพล (Dominance) แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจยั แบบจาแนกมิติ ดังนั้นจึงสนใจศึกษาอารมณ์ความรูส้ ึกด้านการตื่นตัว
(Arousal) เพราะระดับอารมณ์ด้านการตื่นตัวส่งผลต่อแรงขับของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน Russell (1980) และพบว่า ระดับอารมณ์
ด้านการตื่นตัวสูง เป็นสภาวะที่ร่างกายมีพลังงานพร้อมปฏิบัติดาเนินการ อารมณ์สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ ที่กาลังเผชิญอยู่
เมื่อบุคคลมีอารมณ์ด้านการตื่นตัวสูงจะทาให้แปรเปลี่ยนเป็นกระบวนการความตั้งใจและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีอารมณ์ด้านการตื่นตัวต่า เป็นสภาวะที่ร่างกายมีภาวะต้องการอยู่เฉยๆ เป็นอารมณ์ที่แสดงถึงการ
พักผ่อน หรือเฉยๆ โดย (Lee & Kacen, 2002)
ศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศ เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน
ทางด้านสรีรวิทยา มีความแตกต่างทางพฤติกรรมของเพศหญิงและเพศชายจะขึ้นอยู่กับสภาพสังคม และวัฒนธรรม เป็นอีก
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ เช่น เพศหญิงมีการแสดงออก ทางอารมณ์ผ่านทางสีหน้า คาพูด ในขณะที่เพศชายมีการ
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แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว (Kret & Gelder, 2012) การศึกษา (Bradley, Codispoti,
Sabatinelli & Lang, 2001)
การศึกษาความแตกต่างของบุคลิกภาพ คอสตาและแมคเคร ได้รว่ มกันพัฒนา แบบสารวจบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
(Five Factor Model) มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1992 (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556) หรือเรียกย่อๆว่า OCEAN-PI ซึ่งแบบสารวจนี้
ใช้อธิบายบุคลิกภาพของมนุษย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ไดแก บุคลิกภาพแบบเปิกรับประสบการณ Openness to
Experience: O) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness: C) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion: E) บุคลกิ ภาพ
แบบประนีประนอม (Agreeableness: A) และ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism: N)
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การทางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เมื่อได้รับสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ด้านการ
ตื่นตัวผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและได้ยินแล้ว สัญญาณของข้อมูลจะถูกส่งไปที่บริเวณ Prefrontal Cortex ซึ่งเปรียบ
หน่วยประสานงานหลัก ทาหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงสัญญาณไปที่ Cingulate Cortex ซึ่งเป็นบริเวณผิวสมอง เกี่ยวข้องกับการ
กระตุ้นพฤติกรรม เชื่อมโยงระหว่างการคิดกับอารมณ์ ผิวสมองบริเวณนี้จะติดต่อกับ Limbic ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอารมณ์ Limbic System ประกอบด้วยสมองส่วน Amygdala และ Hypothalamus โดยสมองส่วน Amygdala จะกระตุ้นให้
เกิดอารมณ์พื้นฐาน เช่น ความรู้สกึ กลัว ความรูส้ ึกไว้วางใจ หรือ ความรู้สึกดึงดูดใจ และบริเวณ Amygdala จะมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่สื่ออารมณ์ด้าน การตื่นตัว (Sabatinelli et al., 2005) สมองส่วน Hypothalamus ทาหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานของระบบประสาท โดยจะไปกระตุ้นระบบประสาทอิสระ (Autonomic Nervous System) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายอันเนื่องมาจากอารมณ์ ข้อมูลจะถูกนามาประมวลผลบริเวณสมองส่วนนี้ และส่งต่อไปยัง Prefrontal
Cortex (อัครภูมิ จารุภากร และ พรพิไล เลิศ, 2551) ส่วน Orbitofrontal Cortex (OFC) ส่วน Medial Prefrontal Cortex
(MPFC) ส่วน Ventromedial Prefrontal Cortex (VMPFC) ส่วน Posterior Superior Temporal Sulcus (PSTS) และส่วน
Temporal Poles Anterior เพื่อคิดประมวลผลและประเมินอารมณ์ที่เกิดจากข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทลั ที่เร้า
อารมณ์ด้านการตื่นตัว จะเห็นได้วา่ มีการประสานงานกันระหว่างเปลือกสมอง Limbic
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัว โดยนางานวิจัยที่มีอยู่แล้ว คือ ระบบคลังข้อความ
ภาษาไทยที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและระบบคลังเสีย งดิจิทัลที่ส่งผลทางด้านอารมณ์ในบริบทของสังคมไทย
เฉพาะมิติอารมณ์ด้านการตื่นตัวมาพัฒนาโดยจับคู่ข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัลให้เป็นสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นอารมณ์ด้าน
การตื่นตัว ในบริบทของสังคมไทย เนื่องจากมีการทบทวน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของความ
แตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัล ที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์มาใช้ในการวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว เชิงพฤติกรรมเพื่อนาไปวิเคราะห์
คลื่นไฟฟ้าสมอง ในผู้ใหญ่ตอนต้นกับอารมณ์ ด้านการตื่นตัวต่อไป จะเห็นว่าผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้ องค์ความรู้ใหม่ๆ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะทางด้านวิทยาการทางปัญญา (Cognitive Science)
(Luck, et al., 2000)

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบกิจกรรมการทดลองการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น
2. เพื่อศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ในประเด็นดังนี้
2.1 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นจาแนกตามเพศ ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียง
ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
2.2 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นจาแนกตามบุคลิกภาพ ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟัง
เสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
2.3 ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองข้อความ
ภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
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1.2 สมมติฐานของการวิจัย
1. อารมณ์ดา้ นการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน ขณะมองข้อความภาษาไทยและ
ฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
2. อารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับแบบกลาง ๆ แตกต่างกัน ขณะมอง
ข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
3. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้ านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟัง
เสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคอดการวิจัย
กลไกการทางานของสมองเมื่อมองข้อความภาษาไทยที่เร้าอารมณ์ดา้ นการตื่นตัวเกิดขึ้นเมื่อแสงกระทบจอตา
(Retina) ซึง่ เป็นตัวรับภาพของตาทั้งสองข้าง ตวั รบั จะเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นสัญญาณประสาทออกจากจอตา ส่งสัญญาณ
ไปตาม Optic Tract, Lateral Geniculate Body, Optic Radiation และ Primary Visual Cortex เมื่อมาถึง primary
visual cortex จากนั้นส่งสัญญาณไป Visual Association Cortex (Brodmann 18, 19) เพื่อทาการแปลความหมายตีความภาพที่
เห็นว่าเป็นภาพอะไร ซึง่ จะตคี วามตามประสบการณของตน และข้อมูลจาก Visual Association Cortex จะส่งข้อมูลไปยัง
Wernicke’s Area ของสมองด้านเด่น (สมนึก นิลบุหงา, 2555, หน้า 87-100) กลไกการทางานของสมองเมื่อฟังเสียงดิจิทัลทีเ่ ร้า
อารมณ์ด้านการตื่นตัว เริ่มจากคลืน่ เสียงกระตุน อวัยวะคอร์ติซึ่งมีเดนไดรตอยูรอบๆ ฐานของเซลล จะสงสัญญาณประสาท เขาสู
เซลลบอดี ในสไปรัลแกงเกลีย ตวั ที่หนึ่งแลวสงสญ
ั ญาณประสาทไปตามเสนประสาทคอเคลยี ทอดไปตาม Inferior Cerebellar
Peduncle ไปประสานกับ เซลลประสาทตัว ที่สองที่ Dorsal Cochlera nucleus และ Ventral Cochlear Nucleus ในเมดัล
ลาออบลองกาตาแลวใหเซลลประสาทตวั ทีส่ อง ผ่าน Trapezoid Body ของพอนสไปสิ้นสุดใน Superior Olivary Nucleus ของสมอง
ด้านตรงกันข้าม ขณะเดียวกันจะมีใยประสาทบางเส้นไปยัง Superior Olivarynucleus ด้านเดียวกัน จากนั้นสัญญาณประสาทจะ
ผ่าน Lateral lemniscuses ไปสิ้นสุดใน Inferior Colliculus (สมองสวนกลาง) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยเท่านั้นที่สนิ้ สุดในนวิ เคลียสของ
Lateral Lemniscus จาก Inferior Colliculus จะผานไปยังมีเดียลเจนิคูเลตนิวเคลียส ของทาลามัส แลวใหเส้นใยประสาทตัวที่สาม
ไปสู Primary Auditory Cortex (Bradmann Area 41, 42) ทีส่ มองใหญ่กลีบขมับรับรูการไดยินเสียงและสงตอ ไปยัง Auditory
Association Cortex (Bradmann Area 22) ทาหน้าที่ในการแปลว่าเสียงที่ไดยินเป็นเสียงอะไร มีลักษณะและความสาคัญอย่างไร
(สมนึก นิลบุหงา, 2555, หน้า 142-144) การมองข้ อความภาษาไทยและฟังเสีย งดิจิทัล สัญญาณที่ เกิดจากการมองข้ อความ
ภาษาไทยที่ผ่านตาและการฟังที่ผ่านหู วิ่งไปสู่ทาลามัส ซึ่งเป็นชุมทางทั้งหมดของความรู้สึกต่างๆ แล้วสัญญาณจะถูกส่งต่อไป ผิว
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สมองคอร์เทกซ์ (Cerebral Cortex) ทางหนึ่ง (บริเวณรับความรู้สึก) และอะมิกดาลา (Amygdala) ซึ่งอยู่ในระบบลิมบิก (Limbic
System) อีกทางหนึ่ง ที่ผิวสมองคอร์เทกซ์จะรับรู้ว่ามีข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัล ส่วนที่อะมิกดาลาจะรับรู้ว่า สิ่งเร้านั้น
มีนัยบางอย่างเกีย่ วกับความสงบ คลายกังวล สบายใจ เบาใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน ร่าเริง และส่งออกสัญญาณบางอย่างไปยัง Cortex
การทางานที่เกิดขึ้นพร้อมกันของ Amygdala และ Cortex (ที่รับรู้สัญญาณจาก Amygdala) เช่นนี้จะเกิดเป็นประสบการณ์
รับรู้ที่เรียกว่าอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สงบ เฉยๆ หรือตื่นเต้น โดยสามารถวัดระดับการตอบสนองทางอารมณ์ได้จากคะแนน
พฤติกรรมทีไ่ ด้จากการประเมินตนเอง (Self-Assessment Manikin: SAM) และคลื่นไฟฟ้าสมองที่วัดได้จาก Amplitudeของคลื่น
(µV) และ Latency ของคลื่น (ms) รวมถึงการศึกษาเครือข่ายการเชื่อมโยงการทางานของสมองที่เปลี่ยนแปลงขณะมีสิ่งเร้าทีเ่ ป็น
ข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ดา้ นการตื่นตัว

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 2X2 Factorial Posttest
Design (Between Subiects) (Edmonds, & Kennedy, 2017, p. 79) กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ที่กาลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2560 เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 18 - 24 ปี และอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
งานวิจัยนี้มีตัวอย่างสองกลุม่ และมีขนาดเท่ากัน กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power การทดสอบด้วยสถิติ t-test
กาหนดขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.80 ความน่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง ( ) เท่ากับ .05
อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ .95 และอัตราส่วนการจัดสรรขนาดตัวอย่าง ทั้งสองกลุ่ม (Allocation Ratio) เท่ากับ 1 (Faul,
Erdfelder, Lang, &Buchner, 2007) ผลการคานวณได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างกลุ่มละ 35 คน df เท่ากับ 68 จานวนตัวอย่างทั้งหมด
70 คน ผู้วิจัยคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวน 80 คน โดยเป็นชาย 40 คน หญิง 40 คน โดยให้
อาสาสมัครกรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusions Criteria) และเกณฑ์การคัดออก
(Exclusions Criteria)

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดความถนัดการใช้มือของเอดินเบิร์ก (Edinburgh
Handedness Inventory – Shot From) 3) แบบวัดสุขภาพจิตคนไทย แบบสั้น (Version 2007) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 4) ประเมินด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ข้อความถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 5) แบบ
ประเมินบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบฉบับภาษาไทย (The Revised NEO Personality Inventory; NEO-PI-R) โดยใช้แนวคิดของ
คอสตา และแมคเคร 6) แบบประเมินสภาวะอารมณ์ (Positive and Negative Affect Schedule: PANAS)และ7) เครื่องมือวัด
ความดันโลหิตใช้เป็นเครื่องวัดแบบดิจิทัลยี่ห้อTerumoใช้วัดความดันโลหิตและชีพจร

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการทดลองการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลั ที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น ประกอบด้วยลักษณะของข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทลั ทีส่ ื่ออารมณ์ด้านการตื่นตัว 3 ลักษณะ คือ ตื่นเต้น เฉย ๆ
และสงบ 2) มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก Self-Assessment Manikin (SAM) เป็นมาตรวัดสาหรับประเมินอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองที่เกิดขึ้นเมื่อมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลลงบนมาตรวัดอารมณ์ SAM ที่ตรงกับอารมณ์ Self-Assessment
Manikin ของ Bradley and Lang (1994) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 มาตรวัดอารมณ์ความรูส้ กึ Self-Assessment Manikin (SAM)
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2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนาไปใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวน 32 คน การตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการทดลองการมองข้อความ
ภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัล ที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ โดยการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมปรากฏว่ากิจกรรมการ
ทดลองการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น มีความเหมาะสมสาหรับนามาใช้ใน
การวิจัยด้วยภาพรวมของกิจกรรมในระดับมาก (Mean = 4.369, SD = 0.073) และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
ด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach's Alpha ของการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ดา้ นการ
ตื่นตัวทั้ง 3 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะตื่นเต้น มีค่าความเชื่อมั่น = 0.827 ลักษณะเฉยๆ มีค่าความเชื่อมัน่ = 0.904 ลักษณะสงบ มีค่า
ความเชื่อมั่น = 0.864

2.4 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยให้อาสาสมัครผูเ้ ข้ารับการทดลองได้ทราบรายละเอียดว่าการเข้าร่วม
การทดลองเป็นไปด้วยความยินดีและสมัครใจ สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการทดลองได้ตลอดเวลา โดยไม่มผี ลกระทบอื่นใดทั้งสิ้น
และชี้แจงว่า การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการทดลองเป็นความลับ การนาเสนอข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาเท่านั้น การวิจยั ยึดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ผ่านการตรวจสอบจริยธรรมในการวิจัยใน
มนุษย์ หมายเลข 030/2561 โดยคณะกรรมการจริยธรรมของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

2.5 วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการรวบรวมสรุปผลการคัดกรองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ แต่ละคน ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าที่กาหนดและยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผ่านเกณฑ์การคัด
เข้าและลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จานวน 80 คน การรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
1. ระยะเตรียมการ โดยการประกาศรับนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง นัดหมายและดาเนินการประชุม
นักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นให้ทาแบบสารวจบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ฉบับภาษาไทยเพื่อคัดกรองอาสาสมัครและแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือเพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบ
กลางๆ เพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย และเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบกลางๆกลุ่มละ 20 คนชี้แจงสิทธิของกลุ่มทดลองให้
ทราบ จากนั้นให้กลุ่มทดลองกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั และตอบแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์คดั เลือกเข้าและเกณฑ์คัดออก จากนั้นอธิบายกิจกรรมการทดลองการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้า
อารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นพร้อมทั้งนัดวัดเวลาในการดาเนินการทดลอง
2. ระยะทดลองให้กลุ่มตัวอย่างทากิจกรรมการทดลองการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลั ที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
ในผู้ใหญ่ตอนต้น โดยเริ่มตั้งแต่ปรากฏข้อความภาษาไทยคาชี้แจงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 5,000 มิลลิวินาที หลังจากนั้นให้
เตรียมความพร้อมด้วยจอพื้นสีดา 500 มิลลิวินาที (Zhang, Zhang, Yu, Liu,& Luo, 2017; Lee, Kim, Shim,& Lee, 2017)
ตามด้วยจอพื้นสีดาที่มีกากบาทสีขาวอยู่ตรงกลางจอภาพ 200 มิลลิวนิ าที (Zinchenko et. al., 2017; Lee, Kim, Shim,& Lee,
2017) แล้วให้มองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลด้านตื่นเต้นเป็นเวลา 6,000 มิลลิวินาที จากนัน้ ให้เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินด้วยจอพื้นสีดา 500 มิลลิวินาที และปรากฏมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก (SAM) เป็นเวลา 10,000 มิลลิวินาที เพื่อให้กลุ่ม
ทดลองให้คะแนนข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทลั หลังจากนั้นหน้าจอปรากฏจอพื้นสีดา 500 มิลลิวนิ าที ตามด้วยจอพื้นสีดาที่มี
กากบาทสีขาวอยู่ตรงกลางจอภาพ 200 มิลลิวินาที และปรากฏแบบนี้เรื่อย ๆ ไปจนครบ 12 ข้อความเสียง จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง
พักการทากิจกรรมของแต่ละชุดเป็นเวลา 5 นาที โดยประเมินอารมณ์ก่อนการทดลองในชุดต่อไป ด้วยแบบประเมิน PANAS แล้ว
ทาการทดลองต่อโดยการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลั ทีเ่ ร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวที่มลี ักษณะเฉยๆ และสงบ สุดท้าย
หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏคาว่า “จบการทดลอง” เพื่อแสดงการจบการทดลองดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การทดลองการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลั ทีเ่ ร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
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2.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS
2. วิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ อารมณ์ด้านความประทับใจ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง และ
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบกลางๆ ด้วยสถิติ 2- way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS

3. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาอารมณ์ด้านความการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจทิ ัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรโี ดยส่วนใหญ่มี
อายุ 20-21 ปี (ร้อยละ 60.00) นักศึกษาทุกคนมีผลการทดสอบทางสายตาและการได้ยินปกติ ถนัดมือขวา ไม่มีภาวะซึมเศร้า และ
มีอารมณ์เชิงบวก (ร้อยละ 100.0) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบกลางๆ เท่ากัน (ร้อยละ 50.0) ไม่มีโรคประจาตัว ไม่เคยได้รับ
บาดเจ็บทีส่ มองหรือผ่าตัดสมอง ไม่เคยรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ร้อยละ 100.0)
2. เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้อารมณ์ด้านการตืน่ ตัวลักษณะตื่นเต้น ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มี
บุคลิกภาพต่างกัน พบว่าการรับรูอ้ ารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (Two-Way ANOVA) ระหว่างเพศ กับบุคลิกภาพที่มตี ่อการรับรู้อารมณ์ดา้ นการ
ตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น
เพศ
บุคลิกภาพ
เพศ*บุคลิกภาพ
error
Total
Corrected Total

SS
1.559
47.535
.235
64.158
4113.264
113.486

df
1
1
1
76
80
79

MS
1.559
47.535
.235
.844

F
1.846
56.309*
.278

p
.178
<.05
.600

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีอิทธิพลต่อการมองข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัล ที่
เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้น ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าอารมณ์ดา้ นการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการตื่นตัว ความแตกต่าง
ระหว่างบุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลทีเ่ ร้าอารมณ์ด้านการตืน่ ตัวในลักษณะตื่นเต้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ที่ว่าอารมณ์ด้านความการตื่นตัว ในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับบุคลิกภาพแบบกลางๆ แตกต่างกันขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและบุคลิกภาพจากการมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทลั ที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
ในลักษณะตื่นเต้น ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 ที่ว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัวใน
ผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลทีเ่ ร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (Two-Way ANOVA) ระหว่างเพศ กับบุคลิกภาพที่มตี ่อการรับรู้อารมณ์ดา้ นตื่นตัว
ลักษณะเฉยๆ
SS
df
MS
F
p
เพศ
1
.834
.834
.762
.385
บุคลิกภาพ
1
.009
.009
.008
.929
เพศ*บุคลิกภาพ
1
.112
.112
.103
.749
error
76
83.165
1.094
Total
80
2424.125
Corrected Total
79
84.119
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพไม่มีอิทธิพลต่อ การมองข้อความภาษาไทย
และฟังเสียงดิจิทัล ที่เร้าอารมณ์ดา้ นการตื่นตัวในลักษณะเฉยๆ
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (Two-Way ANOVA) ระหว่างเพศ กับบุคลิกภาพที่มีต่อการรับรู้ อารมณ์ด้านการ
ตื่นตัวลักษณะสงบ
SS
df
MS
F
p
เพศ
1
.413
.413
.563
.456
บุคลิกภาพ
1
2.538
2.538
3.455
.067
เพศ*บุคลิกภาพ
1
.020
.020
.027
.871
error
76
55.829
.735
Total
80
1355.521
Corrected Total
79
58.800
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพไม่มีอิทธิพลต่อ การมองข้อความภาษาไทย
และฟังเสียงดิจิทัล ที่เร้าอารมณ์ดา้ นการตื่นตัวในลักษณะสงบ

4. สรุป
การวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ อายุ 20-21 ปี ทุกคนมีความถนัดมือขวา ไม่เคยได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสมอง ไม่มี
ภาวะซึมเศร้า มีอารมณ์เชิงบวก การได้ยินและสายตาปกติ จากการทดลองปรากฏว่า 1) เพศไม่มีความแตกต่างกัน ขณะมอง
ข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นทั้ง 3 ลักษณะ (ตื่นเต้น, เฉยๆ, สงบ) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าอารมณ์ด้าน การตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟัง
เสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่น สอดคล้องกับการวิจัยของ Domes et al. (2010) ศึกษาปฏิกริยาการตอบสนองของเพศชาย
และเพศหญิง ต่อรูปภาพที่เป็นภาพอารมณ์ทางด้านลบด้วยภาพถ่ายสมอง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศในการรับรู้
อารมณ์ด้านความประทับใจและด้านการตื่นตัว 2) บุคลิกภาพระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับบุคลิกภาพแบบกลางๆ แตกต่างกัน
ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิตอลที่ เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว ในลักษณะตื่นเต้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับบุคลิกภาพ
แบบกลางๆ แตกต่ างกั น ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟั งเสียงดิจิ ทั ลที่ เร้าอารมณ์ ด้ านการตื่น สอดคล้ อ งกั บการวิ จั ยของ
Tok et al. (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ พบว่านักกีฬาที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและแบบ
เปิดเผย มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว แต่บุคลิกภาพกลางๆ มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ากับอารมณ์
ความรู้สึกด้านการตื่นตัว แต่ในลักษณะเฉยๆ และลักสงบไม่มีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพ 3) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
เพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัว ทั้ง 3 ลักษณะ (ตื่นเต้น,เฉยๆ, สงบ) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่า
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัว ขณะมองข้อความภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่น

5. กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความเมตตา กรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์
ดร.เสรี ชัดแช้ม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในการให้คาปรึกษา แนะนาและตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการต่างๆ
ในขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็น กาลังใจแก่นสิ ิตในช่วงระยะเวลาที่พบเจอปัญหาอุปสรรคระหว่างดาเนินการวิจัย
จนผลงานสาเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผู้วจิ ัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้
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ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ที่กรุณาให้ความรู้และให้คาปรึกษา ให้กาลังใจ
ตรวจทานแก้ไขความถูกต้องของผลงาน ทาให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนร่วม
เสนอแนะให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาทุกท่าน ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ เป็นกาลังใจให้แก่นิสิตเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประสพ คุณแม่มะลิวัลย์ รัตนคุณ บุพการีผู้เป็นครูคนแรก ของลูก ผู้เป็นที่รักยิ่ง พี่ชาย
ที่ช่วยปรับแก้งานให้คาแนะนาด้านต่างๆ เป็นกาลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรค และญาติพี่น้องทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นกาลังใจ
สาคัญในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์ของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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