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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวในเชิงพฤติกรรม และคลื่นไฟฟ้าสมอง ขณะมองคา
ภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว จาแนกตามเพศและบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 จานวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรม
การทดลองมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก
ด้านการตื่นตัว และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ two-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีเพศและบุคลิกภาพต่างกัน มีอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ ไม่
ต่างกัน และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพ ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการ
ตื่นตัว ในลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ และคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ใหญ่ตอนต้นขณะมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว ลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ จาแนกตามเพศและบุคลิกภาพ แตกต่างกันที่
บริเวณเปลื อกสมองส่ว นหน้า (Frontal Lobe) ที่ต าแหน่ ง FP1 FPZ FP2 FC5 F3 FZ FCZ และ FC6 บริเวณ
เปลือกสมองส่วนบน (Parietal Lobe) ที่ตาแหน่ง P7 P3 PO4 PZ PO3 PZ CPZ CZ C4 C3 CP4 P4 และ CP3
บริ เวณเปลื อกสมองกลี บขมั บ (Temporal lobe) ที่ ต าแหน่ง T7 และ T8 บริ เวณเปลื อกสมองส่ ว นท้ า ยทอย
(Occipital lobe) ที่ตาแหน่ง O1 และ O2
สรุปได้ว่า ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีเพศและบุคลิกภาพต่างกัน ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตัว ลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ ด้านพฤติกรรมไม่มีความแตกต่างกัน แต่ ด้านคลื่นไฟฟ้าสมองมีความ
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: อารมณ์ด้านการตื่นตัว, คาภาษาไทยและรูปภาพ, คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

Abstract
The purpose of this study was to study the emotional arousal concerning behavior and
event-related potential studies between gender and personality. The participants were 80
undergraduates from Burapha University, academic year 2017. The materials consisted of looking
at arousal words and pictures tasks, Self-Assessment Manikin (SAM), and NeuroScan system. The data
were analyzed by Two-way ANOVA. The research results were as follows:
There were no differences and interaction between gender and personality in young adults while
looking at arousal words and pictures including excitement and calm. The differences of EEGs
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while looking at arousal words and pictures which included excitement and calm and classified
by gender and personality had been found in Frontal Lobe; FC1 FPZ FP2 FC5 F7 F3 FC1 FPZ FC6
FZ F4 and FC2, Parietal Lobe; P7 P3 PZ P4 CP2 CP1 PZ C3 CZ and P8, Temporal lobe; T7 and T8
and Occipital lobe; O1 and O2.
To conclude, there were no differences between gender and personalities in arousal
words and pictures concerning behavioral data but differed in event-related potential studies.
Keywords: Emotional Arousal, Thai Words and Pictures, Event-Related Potential

ความนา
อารมณ์ (Emotion) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นปกติในมนุษย์ เป็นความรู้สึกภายในที่เร้าให้บุคคลเกิดการแสดงออกทาง
พฤติกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะของสิ่งเร้าหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ อารมณ์เหล่านี้อาจเป็นความรู้สึก
ที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือผสมรวมกันทั้งสองแบบก็ได้ อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ มีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเ วลา
อารมณ์เกิดจากการที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตารับรู้ภาพ หูรับรู้เสียง จมูกรับรู้กลิ่น ลิ้น
รับรู้รส และผิวกายรับรู้การสัมผัส ทาให้เกิดการประเมินสถานการณ์ แล้วเกิดการตอบสนอง ซึ่งการตอบสนองของ
แต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สิ่งเร้าที่มากระตุ้น ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และบุคลิกภาพภายในของ
แต่ละคน ทาให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวาจาหรือท่าทาง และ
การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ความดันโลหิต หรือ อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นเมื่ อมีอารมณ์
โกรธหรือตื่นเต้น มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ เมื่อ
บุคคลเกิดอารมณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
อารมณ์อาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของสัตว์และมนุษย์ ทาให้เกิดความสนใจ
ความจา การตัดสินใจ และการกระทาในลักษณะต่าง ๆ (Coppin & Sander, 2016, pp. 3-30) ในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา มีการศึกษาเรื่องอารมณ์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับบริเวณของ
สมองและกลไกการทางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านอารมณ์ เริ่มตั้งแต่เมื่ อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เกิด
การประเมินและตีความ จนถึงการตอบสนองของอารมณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวันคนเราจะมีอัตราในการรับ
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ จากสิ่งเร้าไม่เท่ากัน โดยคนเราจะรับรู้จากประสาทสัมผัสทางตา คือการมองเห็นมากที่สุด
โดยสิ่งเร้าที่นิยมนามาศึกษาวิจัยทางด้านอารมณ์นั้น มีทั้งสิ่งเร้าที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ และตัวหนังสือ โดยที่เป็น
ตัวหนังสือ ก็มีหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะของคา ข้อความ หรือประโยค
อารมณ์ด้ านการตื่ นตั ว (Arousal) เป็น มิติ ของอารมณ์มิ ติห นึ่ง ตามแบบจ าลองแบบมิ ติ (Dimensional
models) ตามแนวคิดของ Russell and Mehrabian (1977, p. 273) ที่จาแนกรูปแบบของอารมณ์ออกเป็นมิติ
ได้แก่ ความประทับใจ การตื่นตัว และการมีอิทธิพล อารมณ์ด้านการตื่นตัว เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า เช่น ภาพ เสียง คา
หรือ ข้อความ มากระตุ้น ผ่านระบบประสาทสัมผัสทางการมองเห็นหรือได้ยินแล้วเกิดกระบวนการรับรู้ และตีความ
ทาให้เกิดการตอบสนองในลักษณะต่าง ๆ จาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะตื่นเต้น (Excited) เช่น ตื่นเต้น
สนุกสนาน ร่าเริง และลักษณะสงบ (Calm) เช่น สงบ คลายกังวล สบายใจ เบาใจ โดยปกติพฤติกรรมของมนุษย์มี
ความตื่นตัว 3 ระดับ คือ ความตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากถึงมากที่สุดจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นเกินเหตุ
จนทาให้ขาดสติและสมาธิ ความตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด ความตื่นตัวระดับต่ามักจะทาให้บุคคล
ทางานเชื่องช้า ไม่มีความกระฉับกระเฉง งานเสร็จล่าช้า (Bradley & Lang, 1994) บุคคลแต่ละคนจะมีระดับการ
ตื่นตัวที่พอเหมาะแตกต่างกัน และมีวิธีรักษาระดับการตื่นตัวที่เหมาะสม (Optimal Level of Arousal) เมื่อมี
ระดับการตื่นตัวต่าลง ก็จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้น และเมื่อการตื่นตัวมีระดับสูงเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลง เช่น เมื่อรู้สึก
เบื่อหน่าย หดหู่ใจ จะแสวงหาการกระทาที่ตื่นเต้นเร้าใจ เมื่อบุคคลเกิดอาการตื่นเต้นเร้าใจต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง ก็
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จะต้องพักผ่อนหรือผ่อนคลาย เป็นต้น (Rolls, 2015) จากการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่า มิติของอารมณ์ที่แตกต่างกัน
ตั้งอยู่บนองค์ความรู้และระบบประสาท ที่แตกต่างกัน (Dresler, Mériau, Heekeren, & Van der Meer, 2009)
ตั ว อย่ า งเช่ น สมองส่ ว น Amygdala มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะตอบสนองมากขึ้ น ส าหรั บ สิ่ ง เร้ า ด้ า นการตื่ น ตั ว ขณะที่
Prefrontal Cortex จะมีความไวในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้านความประทับใจ (Kensinger & Schacter, 2006;
Lewis et al., 2006; Posner et al., 2009)
ความแตกต่างระหว่างเพศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู้และการแสดงออกทางอารมณ์ เพศหญิงและเพศ
ชายมีการรับรู้อารมณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับพฤติกรรมและระดับประสาท ในระดับประสาทสมองของเพศหญิงมี
การทางานมากกว่าเพศชาย (Whittle, Yücel, Yap, & Allen, 2011) ในงานวิจัยของ Warriner, Kuperman, and
Brysbaert (2013) พบว่า เพศชายกับเพศหญิงตอบสนองต่อคาที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ แม้ว่าผลการศึกษาโดยส่วนใหญ่ จะได้ข้อสรุปว่า เพศชายและเพศหญิง มีการรับรู้อารมณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ว่ามีการศึกษาของนักวิจัยบางคนที่ได้ข้อสรุป ต่างจากข้อสรุปข้างต้น เกี่ยวกับปัจจัยด้านเพศที่มีผลต่อการรับรู้
อารมณ์ เช่น การศึกษาของ Domes et al. (2010) ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้ด้านอารมณ์ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง
จากการค้ น คว้ า และทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า ปั จ จั ย ทางด้ า นเพศ และบุ ค ลิ ก ภาพมี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้อารมณ์ด้านการตื่นตัวแตกต่างกัน ผู้วิจัยไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวกับการนาคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในบริบทของคนไทย มาเป็นสิ่งเร้า เพื่อศึกษาตาแหน่งของการเกิดคลื่นไฟฟ้า
สมอง โดยเฉพาะการศึกษาในตัวแปรเพศ และบุคลิกภาพ รวมทั้งศึกษาเครือข่ายการเชื่อมโยงการทางานของสมอง
ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น การศึ กษาเชิ งพฤติก รรม และคลื่น ไฟฟ้าสมองสัม พันธ์กับ เหตุการณ์ โดยการน าเสนอสิ่งเร้า ที่เป็นค า
ภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ เพื่อดูว่า
สมองมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการทางานอย่างไร และวิ เคราะห์เครือข่ายการเชื่อมโยงการทางานของสมองว่าเป็น
อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทางอารมณ์ด้านการตื่นตัว รูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมอง และทราบเครือข่ายการ
เชื่อมโยงการทางานของสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวใน
บริบทของคนไทย ที่เหมาะสมกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อารมณ์ สามารถนามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษา
ด้านอารมณ์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ในประเด็นดังนี้
1.1 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นจาแนกตามเพศ ขณะมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
1.2 เปรียบเทียบอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นจาแนกตามบุคลิกภาพ ขณะมองคาภาษาไทย
และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
1.3 ปฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งเพศกั บ บุ ค ลิ ก ภาพต่ อ อารมณ์ ด้ านการตื่ น ตั ว ในผู้ ใ หญ่ ต อนต้น ขณะ มองค า
ภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
2. เพื่อศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น ในประเด็นดังนี้
2.1 เปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอนต้นจาแนกตามเพศ ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
2.2 เปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ ใหญ่ตอนต้นจาแนกตามบุคลิกภาพ ขณะมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
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2.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่อคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว

กรอบแนวคิดการวิจัย
อารมณ์ด้านการตื่นตัวแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ ในการวิเคราะห์อารมณ์
ต้องใช้สิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก
ลิ้น และผิวกาย โดยเฉพาะประสาทสัมผัสทางตา เพราะข้อมูลที่ผ่านการรับรู้ด้วยการมองเห็นมีผลต่อสภาวะอารมณ์
เป็นสาคัญ ผู้วิจัยได้นาคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว โดยคานามาจากระบบคลังคาภาษาไทย
บรรทั ด ฐานด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก (The Affective Norms for Thai Words (Thai-ANW) Bank System) ใน
บริบทของคนไทย พัฒนาโดย จันทร์เพ็ญ งามพรม, เสรี ชัดแช้ม และพีร วงศ์อุปราช (2560) และคลังรูปภาพที่สื่อ
ความหมายทางด้านอารมณ์ในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของระบบคลังรูปภาพนานาชาติ (International
Affective Picture System หรือ IAPS) พัฒนาโดยธวัชชัย ศรีพรงาม และคณะ (2558) มาใช้เป็นสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้น
ประสาทสัมผัสการมองเห็น เกิดการรับรู้ ตีความ และส่งผลต่อการแสดงออกของอารมณ์ในรูปแบบต่าง ๆ
กลไกการทางานของสมองหลังจากถูกกระตุ้นด้วยคาภาษาไทยและรูปภาพ จะเกิดกระบวนการรับรู้ และ
ตีความ แล้วทาให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ด้านการตื่นตัว โดยการทางานของสมองหลังจากถูกกระตุ้ นโดยสิ่ง
เร้าที่เป็นคาภาษาไทยและรูปภาพ จะเข้าสู่วิถีประสาทการมองเห็น (Visual Pathway) เริ่มจากการรับรู้ทางตาผ่าน
กระจกตา (Cornea) ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลูกตา ซึ่งมีลักษณะโปร่งใส ที่จะเห็นคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ด้านการตื่นตัวสะท้อนเข้าสู่จอประสาทตา (Retina) จากนั้นส่งสัญญาณต่อไปยังจุดประสานเส้นประสาท
(Optic chiasm) ผ่านเส้นประสาทตา (Optic nerve) ไปยัง Primary Visual Cortex ที่สมองส่วนหลัง (Occipital
Lobe) ซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น (Pastorino & Doyle-Portillo, 2012, p. 91) ส่งสัญญาณต่อไปที่สมอง
ส่ว นหลั งค่อ นไปทางด้ า นท้า ย (Dorsal Occipital) และสมองพาไรเอทั ล (Parietal Lobe) เพื่อ ให้ ความหมาย
เกี่ยวกับมิติของภาพ เป็นข้อมูลในการตอบสนอง การกระทา เช่น หยิบจับ และส่วนหนึ่งส่งไปที่สมองส่วนหลังค่อน
ไปด้านหน้า (Ventral Occipital) และสมองส่วนขมับ (Temporal Lobe) เพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับการรู้จัก
จดจา (Recognize) การเคลื่อนไหว จากนั้นส่งกลับไปยังสมองส่วน Thalamus รับรู้ข้อมูลจากการมองเห็นสิ่งเร้า
และส่ งสั ญ ญาณประสาทไปยั ง สมองส่ ว น Corpus Callosum ส่ งต่ อ ไปประมวลผลที่ Prefrontal Cortex ส่ ง
สัญญาณประสาทไปยังสมองส่วนความจาระยะยาว ในบริเวณสมองส่วน Hippocampus เพื่อประมวลผลข้อมูลที่
ได้ รั บ เป็น สิ่ งใหม่ ห รื อ เคยมี ป ระสบการณ์ รั บ รู้ม าก่ อ น (Mendoza-Halliday et al., 2014) แล้ว ท าให้เ กิ ด การ
ตอบสนองทางพฤติกรรมด้านการตื่นตัว ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะตื่นเต้น และลักษณะสงบ
นอกจากนี้ระบบลิมบิก (Limbic System) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกิดอารมณ์ ประกอบไปด้วยอะมิกดาลา
(Amygdala) และไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) โดยที่อะมิกดาลา จะทาหน้าที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์พื้นฐาน
ของมนุษย์ ส่วนไฮโพทาลามัสจะทาหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์ประสานงานของระบบประสาท โดยจะกระตุ้นผ่านระบบ
ประสาทอัตโนวัติ (Autonomic Nervous System) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอันเนื่องมาจาก
อารมณ์ นอกจากสมองส่วนระบบลิมบิกที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเกิดอารมณ์แล้วนั้น ยังมีสมองส่วนหน้า
ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้ในการวางแผนมีบทบาทสาคัญในการควบคุมอารมณ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทางสังคมออกมา จะมีการทางานเชื่อมโยงประสานกัน และเชื่อมต่อกับบริเวณสมองส่วน
อื่น ๆ และส่งสัญญาณอย่างรวดเร็ว แรง และลึกไปถึงบริเวณสมองส่วนกลาง (Midbrain) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการมองเห็น การได้ยิน การควบคุมการ
เคลื่อนไหว การนอนหลับหรือการตื่น และการตื่นตัว ซึ่งจะส่งคาสั่งการเคลื่อนไหวเครือข่ายสมองไปที่บริเวณไฮโป
ทาลามัส และก้านสมอง (Brainstem) เพื่อการแสดงออกผ่านทางอวัยวะภายในหรือทางกล้ามเนื้อลาย หรือทาง
ระบบต่อมไร้ท่อ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. อารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน ขณะมองคาภาษาไทย
และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
2. อารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพกลาง ๆ แตกต่างกัน
ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองคาภาษาไทย
และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
4. คลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน ขณะมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
5. คลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอนต้นระหว่างผู้ที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพกลาง ๆ แตกต่างกัน ขณะ
มองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
6. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่อคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) โดยใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ 2X2
Factorial Posttest Design (Between Subjects) (Edmonds & Kennedy, 2017, p. 79) กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย คือนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาชั้นปีที่ 1–5 ที่มีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี และกาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560
โดยเป็นเพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 20 คน บุคลิกภาพแบบกลางๆ 20 คน และเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบ
เปิดเผย 20 คน บุคลิกภาพแบบกลางๆ 20 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยยินดีเข้าร่วมการวิจัย และ
ผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติการคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จาแนกเป็น 2 ประเภทคือ
1. เครื่องมื อคัดกรองกลุ่ม ตัวอย่างได้แก่ 1) แบบทดสอบสายตา 2) แบบสารวจความถนัดการใช้มื อ
3) แบบสัมภาษณ์ดัชนี้ชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยแบบสั้น 4) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 5) แบบสารวจบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบฉบับภาษาไทย 6) แบบสอบถามสภาวะอารมณ์จากตารางความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ
2. เครื่องมือสาหรับทดลอง ได้แก่ 1) กิจกรรมการทดลองมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตัว ลักษณะตื่นเต้น 12 ภาพ และลักษณะสงบ 12 ภาพ รวมทั้งสิ้น 24 ภาพ 2) มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก
(The Self-Assessment Manikin: SAM) ของ Bradley and Lang (1994) ดั ง ภาพที่ 2 และ 3) เครื่ อ งบั น ทึ ก
คลื่นไฟฟ้าสมอง
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ภาพที่ 2 มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกSelf-Assessment Manikin (SAM)

1

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการรวบรวมสรุปผลการคัดกรองนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แต่
ละคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าที่กาหนดและยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและลงนาม
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จานวน 80 คน การรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
1. ระยะเตรียมการ โดยการแจกลิงค์แบบคัดกรองให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการทดลองทา สรุปแบบคัดกรอง
ต่าง ๆ นัดหมายนิสิตที่ทาแบบคัดกรองผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองลองทา Protocol
ตัวอย่างพร้อมทั้งคอยสังเกตและชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ จนผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าใจดี
2. ระยะทดลองให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมองหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงข้อความ “กิจกรรมการทดลองการมอง
ค าภาษาไทยและรู ป ภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด้ า นการตื่ น ตั ว ” ด้ ว ยตั ว อั ก ษรสี ข าวบนพื้ น สี ด าตรงกลางหน้ า จอเป็ น
ระยะเวลา 5000 มิลลิวินาที ตามด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงข้อความ “ขอให้ท่านนั่งในท่านิ่งและสงบนับเลข
ถอยหลัง 15-1 ในใจ ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ” ด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดาตรงกลางหน้าจอเป็นระยะเวลา
10000 มิลลิวินาที หลังจากนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงข้อความ “ขอให้ท่านมองที่หน้าจอสีดาเป็นเวลา 20 วินาที
อยู่ ใ นท่ า นั่ งที่ ส งบและก าหนดลมหายใจเข้ า ออกช้ า ๆ” ด้ ว ยตั ว อั ก ษรสี ข าวบนพื้ น สี ด าตรงกลางหน้ า จอเป็ น
ระยะเวลา 10000 มิลลิวินาที ตามด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงข้อความ “โปรดมองคาภาษาไทยและรูปภาพแล้ว
กากบาททับภาพกราฟฟิกรูปคนให้ตรงกับความรู้สึกแรกของท่านมากที่สุด” ด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดาตรงกลาง
หน้าจอเป็นเวลา 10000 มิลลิวินาที หลังจากนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดง พื้นหลังสีดาและแสดงเครื่องหมาย
Fixation (+) สีขาว ตรงกลางหน้าจอเป็นเวลา 2000 มิลลิวินาที หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดง พื้นหลังเป็นสีดา เป็น
เวลา 1000 มิลลิวินาที หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดง พื้นหลังเป็นสีดาตัวอักษรสีขาว โดยปรากฏคาภาษาไทยและภาพ
ที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว พร้อมกันเป็นเวลา 6000 มิลลิวินาที หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดง พื้นหลังเป็นสีดา เป็น
เวลา 1000 มิลลิวินาที หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดง พื้นหลังสีดาพร้อมด้วยมาตรวัด SAM เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว เป็นเวลา 10000 มิลลิวินาที โดยผู้เข้าร่วมการทดลอง กากบาททับภาพ
กราฟฟิกรูปคนให้ตรงกับความรู้สึกแรกของตัวเอง จนครบทั้ง 12 ภาพ จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการทดลองพักการทา
กิจกรรมของแต่ละชุดเป็นเวลา 15 นาที โดยขณะพักประเมินอารมณ์ก่อนการทดลองในชุดต่อไป ด้วยแบบประเมิน
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PANAS และวัดความดัน ก่อนการทดลองต่อโดยการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
ลักษณะตื่นเต้น สุดท้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏคาว่า “จบการทดลอง” ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การทดลองการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว

สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 80 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 40 คน เพศหญิง จานวน 40 คน อายุ
ระหว่าง 20-24 ปี โดยแบ่งเป็นบุคลิกภาพเปิดเผย จานวน 40 คน และบุคลิกภาพกลาง ๆ จานวน 40 คน ไม่เคย
ได้รับบาดเจ็บที่สมองหรือผ่าตัดสมอง การมองเห็นเป็นปกติ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตา
หรือเคยได้รับการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา ภาวะสุขภาพจิตปกติ ไม่มีการเจ็บป่วยทางจิต ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีความถนัด
ในการใช้มือขวา ความดันโลหิตปกติ มีอารมณ์ในเชิงบวกและเชิงลบอยู่ในเกณฑ์ปกติ และส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่
2. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมจากการทดลองมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ถึง 4

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านการตื่นตัว
เพศชาย
เพศหญิง
ลักษณะ บุคลิกภาพเปิดเผย
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
อารมณ์
(n=20)
กลาง ๆ (n=20)
เปิดเผย (n=20)
กลาง ๆ (n=20)
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
ตื่นเต้น
6.87
0.30
6.70
0.30
6.53
0.30
6.98
0.30
สงบ
4.43
0.42
4.31
0.42
5.50
0.42
4.11
0.42
กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยมีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น เท่ากับ 6.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30 ขณะที่เพศชายที่มีบุคลิกภาพกลาง ๆ
มีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น เท่ากับ 6.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30
กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยมีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้ าน
การตื่นตัวลักษณะสงบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่
มีบุคลิกภาพกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะสงบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42
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กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยมีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น เท่ากับ 6.53 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มี
บุคลิกภาพกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรู ปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น
เท่ากับ 6.98 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยมีค่าเฉลี่ยจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การตื่นตัวลักษณะสงบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่
มีบุคลิกภาพกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยจากการมองมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะสงบ
เท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้นด้านพฤติกรรม
สมมติฐานการวิจยั
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
H 1 อารมณ์ด้านการตื่นตัวระหว่างเพศ

H 1.1 ลักษณะตื่นเต้น อารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้นระหว่างเพศ ไม่แตกต่าง
กัน

H 1.2 ลักษณะสงบ
อารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะสงบระหว่างเพศ ไม่แตกต่างกัน
H 2 อารมณ์ด้านการตื่นตัวระหว่างบุคลิกภาพ

H 2.1 ลักษณะตื่นเต้น อารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้นระหว่างบุคลิกภาพไม่
แตกต่างกัน

H 2.2 ลักษณะสงบ
อารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะสงบระหว่างบุคลิกภาพไม่
แตกต่างกัน
H 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัว

H 3.1 ลักษณะตื่นเต้น ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการ
ตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น

H 3.2 ลักษณะสงบ
ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการ
ตื่นตัวลักษณะสงบ
หมายเหตุ:  แทน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั  แทน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพไม่มีผลต่อการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
ลักษณะตื่นเต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 รวมทั้งไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
บุคลิกภาพจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3
ความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพไม่มีผลต่อการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว
ลักษณะสงบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ตามลาดับ รวมทั้งไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพศกับบุคลิกภาพจากการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวลักษณะสงบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3
3. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์จากการทดลองมองคาภาษาไทยและ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น งานวิจัยนี้ศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ โดย
เปรียบเทียบข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมองจากการทดลองมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวใน
ผู้ใหญ่ตอนต้นที่ P100 N100 P200 N 200 และ P300 ลักษณะคลื่นไฟฟ้าสมอง แสดงดังภาพที่ 4 ถึง 5
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ms

ด้านการตื่นตัวลักษณะตื่นเต้น

ms

ด้านการตื่นตัวลักษณะสงบ

ภาพที่ 4 คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ ขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ด้านคลื่นไฟฟ้าสมอง
สมมติฐานการวิจยั

ลักษณะคลื่น
ความสูง

ความกว้าง

H 4 อารมณ์ด้านการตื่นตัวระหว่างเพศ
H 4.1 ลักษณะตื่นเต้น
P100 (30)
P200 (30)
N200 (30)
P300 (30)
H 4.2 ลักษณะสงบ
P100 (30)
T8 P8 O2
P300 (30)
H 5 อารมณ์ด้านการตื่นตัวระหว่างบุคลิกภาพ
H 5.1 ลักษณะตื่นเต้น
P100 (30)
N100 (30)
N200 (30)
H 5.2 ลักษณะสงบ
P100 (30)
N100 (30)
P300 (30)

-

FP1 T8
T8 P3 PO4 O1
FP1 F7 T7
T7






AF4 C3 CP3 PZ PO3 O1




FP1 C3 T8 CP4 P3 PZ P8
O1
C4 CPZ
FCZ CZ PZ PO4






AF3 C4 P3 PZ PO4 O1
FP1 FPZ FP2
F3 FZ FC5 FCZ C3
ลักษณะคลื่น
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สรุป
ผลการวิจัย





สมมติฐานการวิจยั
ความสูง
ความกว้าง
H 6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการตื่นตัว
H 6.1 ลักษณะตื่นเต้น
N100 (30)
CPZ CP4 P4
FC6 C4 CPZ P8
P200 (30)
CPZ CP4 P3 P4 P03 02
O2
N200 (30)
CPZ CP4 P7 P3 P4 PO3 PO4
O2
P300 (30)
CPZ P7 P3 P4 PO3
H 6.2 ลักษณะสงบ
P100 (30)
CZ T8 P8
N100 (30)
FP1 FPZ FP2
P300 (30)
CP3
หมายเหตุ:  แทน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั

สรุป
ผลการวิจัย









คลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ใหญ่ตอนต้นขณะมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว ลักษณะ
ตื่นเต้น และลักษณะสงบ จาแนกตามเพศและบุคลิกภาพ แตกต่างกันที่บริเวณเปลือกสมองส่วนหน้า ( Frontal
Lobe) ที่ตาแหน่ง FP1 FPZ FP2 FC5 F3 FZ FCZ และ FC6 บริเ วณเปลือกสมองส่วนบน (Parietal Lobe) ที่
ตาแหน่ง P7 P3 PO4 PZ PO3 PZ CPZ CZ C4 C3 CP4 P4 และ CP3 บริเวณเปลือกสมองกลีบขมับ (Temporal
lobe) ที่ตาแหน่ง T7 และ T8 บริเวณเปลือกสมองส่วนท้ายทอย (Occipital lobe) ที่ตาแหน่ง O1 และ O2

อภิปรายผล
1. ด้ า นพฤติ ก รรม ผลจากการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่า ความแตกต่า งระหว่ า งเพศไม่ มี ผลต่ อ การมองค า
ภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว ลักษณะตื่นเต้นและสงบ ไม่แตกต่าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่ม
ทดลองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ วัฒนธรรม สภาพสังคม รวมไปถึ งเชื้อชาติ
ศาสนา จึงทาให้การรับรู้ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัวระหว่างเพศนั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Soares et al. (2013) ที่พบว่า เพศชายกับเพศหญิงที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน เชื้อชาติ จะไม่พบความ
แตกต่างในการตอบสนองทางด้านอารมณ์ขณะประเมิ นทางด้านอารมณ์ และสอดคล้องกับ Redondo, Fraga,
Padrón, and Piñeiro (2008); Choi et al. (2015) ที่พบว่า ความแตกต่างของอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม
ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพไม่มีผลต่อการมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ ด้านการตื่นตัว
ลักษณะตื่นเต้นและสงบ ไม่แตกต่างกัน ผู้ที่มีบุคลิกภาพเปิดเผย และกลาง ๆ มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้
อารมณ์ ด้ า นการตื่ น ตั ว ในลั ก ษณะตื่ น เต้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ การศึ ก ษานี้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Tok,
Koyuncu, Dural and Catikkas. (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ พบว่า นักกีฬา
ที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว แต่บุคลิกภาพกลาง ๆ มี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ากับอารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว สามารถสรุปได้ว่า บุคลิกภาพของบุคคลที่แตกต่างกัน
ส่งผลทาให้การรับรู้อารมณ์ด้านการตื่นตัวแตกต่างกันส่วนอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ ด้ า นการตื่ น ตั วระหว่ า งบุค ลิ กภาพเปิ ด เผยกั บกลาง ๆ ลั ก ษณะตื่ นเต้ น และสงบ ไม่ แตกต่า งกั น โดย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและบุคลิกภาพทางอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการ
ตื่นตัว ลักษณะตื่นเต้นและสงบไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
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2. ด้านคลื่นไฟฟ้าสมอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ช่วงคลื่น P100
N100 P200 N200 และ P300 ขณะทากิจกรรมการทดลองมองคาภาษาไทยและรูปภาพที่เร้ าอารมณ์ด้านการ
ตื่นตัว การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Whittle et al. (2011) สรุปงานวิจัยหลายๆ ฉบับ พบว่า
เพศหญิงและเพศชายมีการรับรู้อารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งในการศึกษาระดับพฤติกรรมและการทางานระบบประสาท
สมองของเพศหญิงบริเวณ Limbic ได้แก่ Amygdala, Anterior Cingulate Cortex (ACC) และThalamus มีการ
ทางานมากกว่าเพศชาย ในขณะที่สมองของเพศชายบริเวณ Prefrontal Cortex และ Parietal Cortex มีการ
ทางานมากกว่าเพศหญิงการที่เพศหญิงและเพศชายมีการรับรู้อารมณ์ที่แตกต่างกันอาจมาจากการประมวลผล
อารมณ์ในระดับปฐมภูมิและทุ ติ ยภูมิที่แตกต่างกัน และ Bos (2006) ศึกษาคลื่นไฟฟ้ าสมอง EEG ในการรับ รู้
อารมณ์ โดยได้รับอิทธิพลจากสิ่งเร้าทางการมองเห็นและการได้ยิน ด้วยการศึกษาการรับรู้อารมณ์จากคลื่นไฟฟ้า
สมอง EEG เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ ทาให้ เห็นภาพการทางานของสมอง จากสภาพจิตใจของแต่ล ะคนใ น
ขณะนั้นสาหรับการรับรู้อารมณ์ ซึ่งพบว่า เครือข่ายระบบประสาทเกี่ยวกับสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้าน
การตื่นตัว เมื่อถูกกระตุ้นคลื่น Beta จะมีพลังงานสูงและเชื่อมโยงการทางานไปสมองส่วน Parietal lobe แต่ทาให้
คลื่นอัลฟ่า ต่าลง คลื่นอัลฟ่ามีบทบาทสาคัญในขณะผ่อนคลาย ตาแหน่งขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมอยู่รอบ ๆ สมอง
บริเวณ Frontal และ Parietal สรุปได้ว่าเพศที่มีความแตกต่างกัน และการรับรู้อารมณ์ที่ต่างกัน ทาให้การรับรู้
อารมณ์ด้านการตื่นตัวมีความแตกต่างกัน
คลื่นไฟฟ้าสมองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ระหว่างบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพกลาง ๆ
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Revelle and Scherer (2009) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ
ปรากฏว่าบุคลิกภาพเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์บุคคลที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยจะมีสภาวะอารมณ์
ทางด้านบวก ส่วนบุคคลที่มีบุคลิกภาพกลาง ๆ จะมีสภาวะอารมณ์ทางด้านลบ ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยจะ
รู้สึกมีความสุขมากกว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพกลาง ๆ ทั้งในสภาวะอารมณ์ปกติและสภาวะอารมณ์ทางด้านบวก และ
สาหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน (Borderline Personality Disorder: BPD) จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ของตัวเองได้ และ Annette, et al. (2011) ศึกษาเรื่อง ระบบประสาทมีความสัมพันธ์กับมิติของบุคลิกภาพและ
การวัดอารมณ์ระหว่างการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าอารมณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมมีจานวน 16 คน เป็นผู้ชาย 6 คน ผู้หญิง 10
คน ถนัดมือขวาไม่มีประวัติทางประสาทและเข้ารับการรักษาทางจิต งานวิจัยนี้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะทางประสาทกับบุคลิกภาพกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีด้วย fMRI ใน
ระหว่างถูกกระตุ้น ด้วยสิ่งเร้าทางอารมณ์ สมองมีการทางานในส่วนพรีฟรอนทัล มีการทางานในบริเวณคอติคอล
และทาลามัส เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเปิดเผย สามารถสรุปได้ว่า บุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันทาให้การรับรู้
อารมณ์ด้านการตื่นตัวมีความแตกต่างกัน
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