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อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
The influence of gender and personality differences on arousal emotional
pictures in young adults
1

1

อัญชลี ชุ่มบัวทอง1* เสรี ชัดแช้ม2 ปรัชญา แก้วแก่น2 และ สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ 10540
2
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

Anchalee Choombuathong1, Seree Chadcham2, Pratchaya Kaewkaen2
and Sirikran Juntapremjit2

Division of Biological Science, Faculty of Science and Technology, Huachiew Chalermprakiet University,
Samutprakarn 10540
2
College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, Chonburi 20131

บทคัดย่อ

อารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับผลกระทบจากสิ่งเร้า ซึ่งเกิดได้ทั้งทางบวกและทางลบ เป็นได้ทั้งความ
พึงพอใจและไม่พงึ พอใจ ความรูส้ กึ สมปรารถนาและไม่สมปรารถนา ท�ำให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาการตอบสนองของอารมณ์ความรู้สึกขณะได้รับการกระตุ้นโดยรูปภาพที่ก่อเกิดความรู้สึกตื่นเต้น สงบ และเฉยๆ และ
การเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าสมองของผูใ้ หญ่ตอนต้น ขณะมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัว จ�ำแนกตามเพศและ
บุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา อายุระหว่าง 20-24 ปี จ�ำนวน 80 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กิจกรรมทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น มาตรวัด
อารมณ์ความรู้สึก Self-Assessment Manikin และเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง Neuroscan วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
2-way ANOVA ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีความแตกต่างทั้งด้านพฤติกรรมและศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้น และความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ต�ำแหน่ง N100 บริเวณ
PO4, PO8 และ O2 ในลักษณะเฉย ๆ ที่ต�ำแหน่ง N100 บริเวณ PO7, PO8 และ O1 ที่ต�ำแหน่ง P300 บริเวณ F2, F4,
F6, FT8, CP2 และ CP6 ในลักษณะสงบที่ต�ำแหน่ง N100 บริเวณ PO4, PO8 และ O2 ในขณะที่ความแตกต่างระหว่าง
บุคลิกภาพที่พบจากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ต�ำแหน่ง N200 บริเวณ PO8 ที่ต�ำแหน่ง P100 บริเวณ PZ ขณะมอง
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว ในลักษณะตื่นเต้นที่ต�ำแหน่ง P300 บริเวณ PO8, O1, Oz และ O2 ในลักษณะเฉย ๆ
สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพมีผลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
ค�ำส�ำคัญ: เพศ บุคลิกภาพ อารมณ์ด้านความตื่นตัว คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
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Abstract

Emotion is a feeling caused by the stimulus. Emotions can become positive or negative. It
engaged in both satisfying and unsatisfying activities, fulfilled and unfulfilled, and can motivate some
behaviors. The objectives of this research were to investigate the effects sex and personality on arousal
emotion and electroencephalogram (EEG) in young adults, as they responded to arousal pictures. The
participants were 80 young adults from Burapha University, aged between 20-24 years old. The research
instruments were arousal picture experimental, Self-Assessment Manikin (SAM) and Neuroscan. Data were
analyzed using 2-way ANOVA. The results demonstrated that there were differences between gender in
behavior and ERP, as demonstrated by N100 amplitude ERP at PO4, PO8, O2 while responded to excited
pictures; N100 amplitude at PO7, PO8, O1 and P300 at F2, F4, F6, FT8, CP2 and CP6, to neutral pictures;
and N100 amplitude ERP at PO4, PO8 and O2, to calm pictures. Furthermore, the different personalities
also affected arousal emotions as demonstrated by N200 amplitude ERP at PO8 and P100 at PZ and
P300 amplitude at PO8, O1, Oz and O2 while looking at excited and neutral pictures, respectively. It was
concluded that gender and personality differences had an effect on arousal emotion in young adult.
Keywords: Gender, Personality, Arousal, Event Related Potential (ERPs)
บทน�ำ

อารมณ์ (emotion) มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์
เนื่ อ งจากมี บ ทบาทในการเตรี ย มความพร้ อ มให้ มี ก าร
ตอบสนอง เมือ่ เกิดความกลัว (fear) จะท�ำให้ตนื่ ตัว (arousal)
พร้ อ มจะหลี ก หนี จ ากสิ่ ง ที่ คุ ก คาม และช่ ว ยปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในอนาคต อารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้า
ที่มากระตุ้นผ่านระบบประสาทสัมผัส (sensory system)
การแสดงออกของอารมณ์ (expression of emotion) มี
ความส�ำคัญเพราะช่วยให้เข้าใจว่าบุคคลนั้นเป็นคนเช่นไร
หรือเป็นสิ่งก�ำหนดเอกลักษณ์ (identity) เช่น ร้องไห้บ่อย
แสดงว่าเป็นคนอ่อนแอ หรือหัวเราะบ่อยแสดงว่าเป็นผู้มี
สุ ข ภาพจิ ต ดี การแสดงออกของอารมณ์ เ ป็ น ตั ว ท� ำ นาย
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มนุษย์มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ได้หลายประการ ซึง่ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม
ได้ แ ก่ การแสดงออกทางใบหน้ า ต่ อ การตอบสนอง
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การแสดงออกทางอากั ป กิ ริ ย าท่ า ทาง
การแสดงออกทางด้านเสียง การคิด และการตัดสินใจ มนุษย์
มีการแสดงออกของอารมณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การแสดง
ออกทางใบหน้า (facial expressions) การใช้สายตาสื่อ

อารมณ์ (eye contact) เช่น การจ้องตาอย่างไม่ลดละเป็น
ลักษณะที่แสดงถึงอารมณ์โกรธหรือมีความรู้สึกเป็นศัตรูต่อ
กัน และภาษาท่าทาง (body language) เช่น ผุดลุกผุดนั่ง
กระสับกระส่าย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะแตกต่าง
กั น ไปตามอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของแต่ ล ะบุ ค คล ขึ้ น อยู ่ กั บ
สถานการณ์และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล อารมณ์จึงมี
ความส�ำคัญกับบุคคลอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ให้แต่ละคนปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตได้
อารมณ์ความรู้สึกสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าที่มา
กระตุน้ ผ่านระบบประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา (รูป) ลิน้ (รส) จมูก
(กลิ่น) หู (เสียง) ผิวกาย (สัมผัส) ในแต่ละวัน คนแต่ละคน จะ
มีอัตราในการรับประสาทสัมผัสต่าง ๆ จากสิ่งเร้าที่มากระตุ้น
ไม่เท่ากัน โดยทีป่ ระสาทสัมผัสทางการมองเห็นเป็นการรับรูท้ ี่
ส�ำคัญมาก (perception) ท�ำให้เกิดการรับรู้อันส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา [1] ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะแตกต่างกันไป
ตามอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และบุค ลิก ภาพของแต่ล ะบุค คล รู ปภาพ (picture) คื อ
สิ่งกระตุ้นท�ำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ได้ประการหนึ่ง รูปภาพมี
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ความส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันของคนในสังคมอย่างยิ่ง เพราะ
สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารในกิจการต่าง ๆ เพือ่ แสดงอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต รูปภาพจึงเป็นสื่อที่ใช้ในการก�ำหนด
ความรู้ เจตคติ อารมณ์ และประสบการณ์ระหว่างบุคคลและ
กลุ ่ ม คน การใช้ รู ป ภาพเป็ น สื่ อ ในระบบการสื่ อ สารเพี ย ง
ภาพเดียว คนต่างชาติต่างภาษาก็สามารถที่จะสัมผัส รับรู้
และเข้าใจได้จากรูปภาพนัน้ ๆ โดยไม่ตอ้ งมีคำ� บรรยายใด ๆ เลย
รูปภาพจึงช่วยให้เข้าใจได้ดีกว่าการอธิบายเพียงอย่างเดียว
อารมณ์ด้านความตื่นตัวจัดเป็นอารมณ์ประเภท
หนึง่ ซึง่ มีความส�ำคัญประการหนึง่ ของมนุษย์ทจี่ ะตอบสนอง
ต่ อ สิ่ ง กระตุ ้ น จากสภาพแวดล้ อ ม ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน ซึ่งมีผลต่อการเร้าให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่น
การได้ยนิ เสียง การมองเห็นตัวอักษรทีเ่ ป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย
ต่าง ๆ หรือการมองรูปภาพทีส่ อื่ ความหมายต่าง ๆ ก็สามารถ
ท� ำ ให้ เ กิ ด อารมณ์ ค วามรู้สึก ได้หลากหลายรูป แบบ เช่ น
ด้านความประทับใจ (valence) ด้านความตื่นตัว และความ
มีอิทธิพล (dominance) [2] ธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์
มีความตื่นตัว 3 ระดับ คือ ความตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมาก
ไปจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นเกินไปจนขาดสมาธิ
ความตื่นตัวระดับกลางเป็นระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด ความตื่นตัว
ระดับต�่ำซึ่งมักจะท�ำให้ท�ำงานเฉื่อยชา งานเสร็จช้า ซึ่งการ
ประเมินอารมณ์วธิ หี นึง่ คือ การมองรูปภาพทีก่ ระตุน้ อารมณ์
ความรู้สึกด้านต่าง ๆ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (big five personality)
มีความสัมพันธ์กบั อารมณ์ ทฤษฎีอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวของ
Eysenck [3] ได้อธิบายว่า บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (introvert)
มีระดับอารมณ์ด้านความตื่นตัวสูงกว่าบุคลิกภาพแบบเปิด
เผย (extrovert) [4] ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rose และ
คณะ [5] และ Schmidt และคณะ [6] ทีค่ น้ พบว่า บุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวมีระดับอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวสูงกว่าบุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย ในขณะที่บุคลิกภาพแบบกลาง ๆ (ambivert)
เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่ก�้ำกึ่งระหว่างแบบเก็บตัวกับแบบ
เปิดเผย ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่อยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่ใน
สังคมก็มีความสุข คบหากับคนทั่วไปได้ดี เป็นบุคลิกภาพที่
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ความแตกต่าง
ระหว่างเพศยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์หรือ
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การแสดงออกทางอารมณ์ จากการทบทวนเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่ท�ำให้บุคคลเกิดความตื่นตัวมี
ทั้งสิ่งเร้าจากภายนอกและภายใน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเพศ
และบุคลิกภาพ ระบบสรีระของแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่
มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ทางอารมณ์ได้แตกต่างกัน ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของเพศหญิงและเพศชาย และ
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและแบบกลาง ๆ ซึ่งบุคลิกภาพ
ทั้งสองแบบนี้จะพบได้ในสังคมทั่วไป ในเชิงพฤติกรรมและ
คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่ออารมณ์ด้านความ
ตืน่ ตัวของผูใ้ หญ่ตอนต้น ซึง่ เป็นวัยทีม่ คี วามมัน่ คงในอารมณ์
ไม่แปรปรวนง่าย ควบคุมอารมณ์ได้ดี และสามารถแสดง
พฤติกรรมตอบสนองอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดย
รู ป ภาพจากระบบคลั ง รู ป ภาพที่ สื่ อ ความหมายทางด้ า น
อารมณ์ในบริบทของคนไทย (The Thai Affective Picture
Bank System: Thai APBS) โดย ธวัชชัย และคณะ [7] เป็น
สิ่ ง กระตุ ้ น เพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
อารมณ์ในบริบทของคนไทย โดยที่การศึกษาด้วยคลื่นไฟฟ้า
สมองสั มพั น ธ์ กั บเหตุ ก ารณ์ จ ะสามารถศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะ
การเปลี่ ย นแปลงทางศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ของคลื่ น ไฟฟ้ า สมองที่
เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
สิ่งเร้าปรากฏ (sensory stimuli) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินการท�ำงานของสมองได้ดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ คือ เปรียบเทียบอารมณ์ด้านความตื่นตัวของ
ผู้ใหญ่ตอนต้นจ�ำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ ขณะมอง
รู ปภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด ้ า นความตื่ น ตั ว และเปรี ย บเที ย บ
คลื่ น ไฟฟ้ า สมองของผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น จ� ำ แนกตามเพศและ
บุคลิกภาพขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั เป็นนิสติ ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อายุระหว่าง 20-24 ปี และ
มีสขุ ภาพดี กลุม่ ตัวอย่างเป็นอาสาสมัคร นิสติ ระดับปริญญาตรี
ที่ยินดีเข้าร่วมการทดลอง จ�ำนวน 80 คน ประกอบด้วย
เพศชาย จ�ำนวน 40 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 40 คน (ขนาด
กลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากโปรแกรม G* Power) [8] ท�ำการ
เก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยให้
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อาสาสมั ค รกรอกแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และ
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้า (inclusion criteria) คือ
มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ�ำตัว ไม่มีการติดตั้งเครื่องกระตุ้น
หัวใจด้วยไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทใี่ ช้การกระตุน้ ด้วยไฟฟ้าภายใน
ร่างกาย มีภาวะการได้ยนิ เป็นปกติ โดยไม่ตดิ ตัง้ เครือ่ งช่วยใน
การได้ยิน มีภาวะการมองเห็นปกติ เป็นผู้มีบุคลิกภาพแบบ
เปิดเผยหรือบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ โดยประเมินจากแบบ
ส�ำรวจบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบฉบับภาษาไทย (NEOPersonality Inventory (NEO-PI3) (Form S) ของ McCrae
และ Costa [9] บุคลิกภาพแบบเปิดเผย จ�ำนวน 48 ข้อ เป็น
ลักษณะของความอบอุน่ (warmth) การชอบอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การชอบท�ำกิจกรรม
(activity) การชอบแสวงหาความตื่นเต้น และการมีอารมณ์
ด้านบวก ไม่มคี วามบกพร่องในการรับรูส้ กึ มีความเต็มใจเข้า
ร่วมการทดลองตามเวลาที่ก�ำหนด และลงชื่อในใบยินยอม
เข้าร่วมการทดลอง ส่วนเกณฑ์การคัดออก (exclusions
criteria) คือ มีขอ้ บ่งห้ามในการใช้สายตาระหว่างการเข้าร่วม
การวิจัย มีปัญหาสุขภาพ หรือ อาการเจ็บป่วยที่ต้องรับ
การรักษาระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย งานวิจัยนี้ได้ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
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คน วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา เอกสารรับรองเลขที่ 019/2560
ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากิจกรรมทดลองการมอง
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
เริม่ จากการคัดเลือกรูปภาพจากระบบคลังรูปภาพ
ที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคน
ไทยจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง โดยภาพลักษณะตืน่ เต้น
เฉย ๆ และสงบ แต่ละชุดรูปภาพใช้จ�ำนวน 12 รูป จากนั้น
ก� ำ หนดขั้ น ตอนการฉายภาพแต่ ล ะชุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ จุ ด คงที่
(fixation point) ที่ปรากฏบนหน้าจอ เป็นเวลานาน 2,000
มิ ล ลิ วิ น าที หลั ง จากนั้ น บนหน้ า จอจะปรากฏหน้ า จอ
สีด�ำล้วน เป็นเวลานาน 1,000 มิลลิวินาที ต่อมาท�ำการเร้า
อารมณ์ด้วยภาพแต่ละภาพเป็นเวลานาน 6,000 มิลลิวินาที
และก�ำหนดช่วงการพักสายตาแต่ละช่วงของการมองภาพ
แต่ละชุด ชุดละ 12 ภาพ เป็นเวลา 5 นาที โดยล�ำดับขั้น
ตอนกิจกรรมทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความ
ตืน่ ตัวในผูใ้ หญ่ตอนต้น มีการพัฒนากิจกรรมทดลองการมอง
รู ป ภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด ้ า นความตื่ น ตั ว ในผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น
ลักษณะตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กิจกรรมทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมทดลอง
การมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ�ำแนกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ เครื่องมือคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง และเครื่องมือวัดผลตัวแปรตาม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. เครื่องมือคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป 2) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 3) แบบส�ำรวจ
บุคลิกภาพ 4) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 5) แบบส�ำรวจ
ความถนัดในการใช้มอื ของเอดินเบอร์ก 6) มาตรวัดความรูส้ กึ
ทางบวกและทางลบ และ 7) แบบทดสอบตาบอดสี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1) รูปภาพจากระบบคลังรูปภาพที่สื่อความหมาย
ทางด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ในบริบทของคนไทย โดยพิจารณา
จากคะแนนของค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
รูปภาพแต่ละรูปภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-35 ปี โดย

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 33
ภาพลักษณะตื่นเต้น เฉย ๆ และสงบ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง
6.34-9.00, 3.67-6.33 และ 1.00-3.66 ตามล�ำดับ
2) กิจกรรมทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตัวแปรตาม ประกอบด้วย
1) มาตรวัดอารมณ์ความรูส้ กึ Self-Assessment
Manikin (SAM) เป็นมาตรวัดส�ำหรับประเมินอารมณ์ความ
รู้สึกของตนเองที่เกิดจากรูปภาพที่ปรากฏให้เห็น ซึ่งพัฒนา
มาจากมาตรวั ด อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก Self-Assessment
Manikin (SAM) ของ Bradley และ Lang [10] ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษารูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว จึง
ใช้มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านความตื่นตัว มีลักษณะเป็น
ภาพกราฟิกรูปคนที่ล�ำตัวบ่งบอกถึงอาการน่าตื่นเต้น และมี
นัยน์ตาเบิกกว้างลดระดับไปเรื่อย ๆ จนถึงลักษณะอาการ
สงบ มีนัยน์ตาปิด ใบหน้านิ่งเฉย โดยมีลักษณะตามภาพที่ 2
เมื่ อ มองภาพถ่ า ยจากการพั ฒ นากิ จ กรรมทดลอง ให้ ท� ำ
เครื่องหมาย “X” บนภาพกราฟิกตามอารมณ์ความรู้สึก

ภาพที่ 2 มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก SAM ด้านความตื่นตัว [11]
2) เครื่ อ งบั น ทึ ก คลื่ น ไฟฟ้ า สมองรุ ่ น
Neuroscan โปรแกรม Curry Neuroimaging Suite 7.0
ประเทศสหรัฐอเมริกา และหมวกอิเล็กโทรดที่อ้างอิงระบบ
มาตรฐานสากล 10-20 (Electro-Cap) 64 ช่องสัญญาณ
(channel) ท�ำการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร “ศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิทยาการปัญญา” ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ
คะแนนสูงสุด คะแนนต�่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ตัวแปรตาม คือ อารมณ์ด้านความตื่นตัวในด้านพฤติกรรม
และเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิง และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยกับแบบกลาง ๆ ต่ออารมณ์
ด้านความตื่นตัวของผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ด้านความตื่นตัวด้วยสถิติ 2-way ANOVA ด้วย
โปรแกรม SPSS
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรม
ผลของการใช้กิจกรรมทดลองการมองรูปภาพที่ จากการทดลองการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัว
เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น แบ่งออกเป็น ในผู้ใหญ่ตอนต้น โดยศึกษาจากมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก
2 ส่วน คือ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมและ ด้านความตื่นตัว แสดงดังตารางที่ 1 ถึง 3
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านคลืน่ ไฟฟ้าสมองจากการทดลอง
การมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวในผูใ้ หญ่ตอนต้น
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
บุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย
แบบกลาง ๆ
อายุ
20 ปี
21 ปี
22 ปี
23 ปี
การมองเห็นและการได้ยิน
ปกติ
การใช้คอมพิวเตอร์
เป็น
ความถนัดในการใช้มือ
มือขวา
คะแนนความถนัดในการใช้มือ
(Edinburgh Handedness Inventory Score)
>+ 80 คะแนน
คะแนนภาวะซึมเศร้า (PHQ 9 Score)
< 9 คะแนน
คะแนนอารมณ์เชิงบวก (PANAS)
< 29.7 คะแนน

กลุ่มตัวอย่าง
(N = 80)
จ�ำนวน

ร้อยละ

40
40

50.00
50.00

40
40

50.00
50.00

33
30
13
4

41.25
37.50
16.25
5.00

80

100.00

80

100.00

80

100.00

80

100.00

80

100.00

80

100.00

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 35

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านความตื่นตัวจ�ำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ
เพศชาย
ลักษณะรูปภาพ

ตื่นเต้น
เฉย ๆ
สงบ

บุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย
(N = 20)
Mean±SD
7.11±0.69
5.94±0.67
3.43±0.52

เพศหญิง
บุคลิกภาพ
แบบกลาง ๆ
(N = 20)
Mean±SD
6.88±0.55
6.02±0.56
3.50±0.50

บุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย
(N = 20)
Mean±SD
7.28±0.73
6.07±0.61
3.31±0.28

บุคลิกภาพ
แบบกลาง ๆ
(N = 20)
Mean±SD
7.16±0.65
5.69±0.77
2.94±0.50

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบอารมณ์จากความตื่นตัวจากภาพในลักษณะสงบ
การเปรียบเทียบอารมณ์จากความตื่นตัวจากภาพ
ลักษณะสงบ

เพศ
0.04*

P-Value
บุคลิกภาพ
0.42

เพศ*บุคลิกภาพ
0.57

*p<0.05

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ
มีอทิ ธิพลต่อการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวใน
ลักษณะสงบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านคลื่นไฟฟ้า
สมองจากการทดลองการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความ

ตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น โดยศึกษาจากผลการเปรียบเทียบ
ข้อมูลด้านคลืน่ ไฟฟ้าสมองจากการทดลองการมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น แสดงดังตาราง
ที่ 4 ถึง 6
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้นจากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100, N200 และ
P100
P-Value
ช่วงคลื่นไฟฟ้าสมอง
อิเล็กโทรด
เพศ
บุคลิกภาพ
N100
PO4
0.02*
0.95
PO8
0.03*
0.55
O2
0.00**
0.55
N200
PO8
0.29
0.03*
P100
PZ
0.30
0.04*
*p<0.05, **p<0.01

จากตารางที่ 4 แสดงว่าความแตกต่างระหว่างเพศ
มีอทิ ธิพลต่อการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวใน
ลักษณะตื่นเต้น ที่บริเวณ PO4 และ PO8 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และ O2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.01) และมีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะ

ตื่นเต้น ที่บริเวณ PO8 และ PZ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100, N200
และ P100 ทั้งนี้ภาพที่ 3 แสดงต�ำแหน่งอิเล็กโทรดสัมพันธ์
กับบริเวณของสมองที่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิงที่บริเวณ PO4, PO8 และ O2 ขณะมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้น

ภาพที่ 3 ต�ำแหน่งอิเล็กโทรดสัมพันธ์กบั บริเวณของสมองทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทีบ่ ริเวณ PO4, PO8
และ O2 ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้นจากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100 และมี
ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพที่บริเวณ PO8 และที่บริเวณ PZ จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N200 และ P100
ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะเฉย ๆ จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100 และ P300
P-Value
ช่วงคลื่นไฟฟ้าสมอง
อิเล็กโทรด
เพศ
บุคลิกภาพ
N100
PO7
0.04*
0.38
PO8
0.02*
0.29
O1
0.03*
0.62
P300
F2
0.03*
0.20
F4
0.02*
0.20
F6
0.03*
0.34
FT8
0.03*
0.11
CP2
0.03*
0.51
CP6
0.02*
0.70
0.45
PO8
0.03*
0.58
O1
0.01*
0.26
Oz
0.04*
0.42
O2
0.02*
*p<0.05

จากตารางที่ 5 แสดงว่าความแตกต่างระหว่างเพศ
ที่มีอิทธิพลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว
ในลักษณะเฉย ๆ ที่บริเวณ PO7, PO8, O1, F2, F4, F6,
FT8, CP2 และ CP6 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
และมีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการ
มองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวในลักษณะเฉย ๆ ที่

บริเวณ PO8, O1 Oz และ O2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) จากความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง N100 และ P300
ทัง้ นีภ้ าพที่ 4 แสดงต�ำแหน่งอิเล็กโทรดสัมพันธ์กบั บริเวณของ
สมองทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทีบ่ ริเวณ
PO4, PO8 และ O2 ขณะมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความ
ตื่นตัวในลักษณะเฉย ๆ
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ภาพที่ 4 ต�ำแหน่งอิเล็กโทรดสัมพันธ์กบั บริเวณของสมองทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทีบ่ ริเวณ PO4, PO8
และ O2 ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะเฉย ๆ จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100 ที่บริเวณ
F2, F4, F6, FT8, CP2 และ CP6 จากความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง P300 และมีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะเฉย ๆ ที่บริเวณ PO8, O1, Oz และ O2 จากความสูงของ
คลื่นไฟฟ้าสมอง P300
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะสงบจากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100
P-Value
ช่วงคลื่นไฟฟ้าสมอง
อิเล็กโทรด
เพศ
บุคลิกภาพ
N100
PO4
0.02*
0.95
PO8
0.03*
0.55
O2
0.00**
0.55
*p<0.05, **p<0.01

จากตารางที่ 6 แสดงว่ามีความแตกต่างระหว่าง
เพศที่มีอิทธิพลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความ
ตื่นตัวในลักษณะสงบ ที่บริเวณ PO4 และ PO8 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ O2 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.01) และไม่มีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพที่มี
อิทธิพลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวใน

ลักษณะสงบ จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100 ทั้งนี้
ภาพที่ 5 ต�ำแหน่งอิเล็กโทรดสัมพันธ์กับบริเวณของสมองที่
มีความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงที่บริเวณ PO4,
PO8 และ O2 ขณะมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัว
ในลักษณะสงบ
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ภาพที่ 5 ต�ำแหน่งอิเล็กโทรดสัมพันธ์กบั บริเวณของสมองทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทีบ่ ริเวณ PO4, PO8
และ O2 ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะสงบจากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง N100
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมจากการ
ทดลองการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัวในผูใ้ หญ่
ตอนต้น พบว่าอารมณ์ด้านความตื่นตัวของผู้ใหญ่ตอนต้น
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน ขณะมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว อาจเนื่องจากการท�ำงานของ
สมองในด้านการประมวลผลและการแสดงออกของอารมณ์
ทีส่ ำ� คัญ 2 ส่วน คือ limbic system และ prefrontal cortex
โดยสมองส่วน limbic system มีหน้าที่ในการควบคุมการ
ท�ำงานของระบบประสาทส่วนกลาง สมองส่วน amygdala
และ hypothalamus เป็นศูนย์กลางในการแสดงออกของ
อารมณ์โดย amygdala เป็นบริเวณของสมองส่วนที่รับรู้
ความกลัว มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการปรับสภาวะให้เกิดความกลัว
ขึ้นในมนุษย์ตามสัญชาตญาณรับรู้อันตรายที่ท�ำให้มนุษย์มี
ความระมัดระวังต่าง ๆ และทบทวนตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา และให้อยูใ่ นสภาพทีต่ นื่ ตัวเสมอเพือ่ เตรียมพร้อม
รับเหตุฉกุ เฉิน [12] ซึง่ รวมไปถึงสมองส่วนเหตุผลทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
frontal cortex ด้วย [13] ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีปฏิกิริยา
รับเหตุเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ในขณะเดียวกันหากข้อมูล
ถูกส่งไปยัง prefrontal cortex เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
(executive functions) วิเคราะห์ไตร่ตรอง ประเมินอารมณ์
การรับรู้อารมณ์จากประสบการณ์ ให้เหตุผลและตัดสินใจ
ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีจัดการทาง
อารมณ์ที่ดี

ในขณะที่ hypothalamus ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม
กระบวนการเมตาบอลิซึมบางอย่าง และหน้าที่อื่น ๆ ของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system)
และเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น
โศกเศร้า ดีใจ นอกจากนี้การรับรู้อารมณ์ด้านตื่นตัวจะเกิด
ขึน้ ทีส่ มองบริเวณโครงข่ายประสาทระบบกระตุน้ ความตืน่ ตัว
(Reticular Activation System: RAS) ท�ำหน้าที่เป็นตัว
กระตุน้ ให้เกิดความตืน่ ตัวขึน้ มาเมือ่ มีสงิ่ เร้าต่าง ๆ มากระตุน้
ซึ่งมีกลุ่มเซลล์ประสาทกระจายตัวอยู่ตลอดแนวกลางของ
ก้านสมอง กลุ่มเซลล์เหล่านี้จะประสานกันเป็นร่างแห และ
ส่งสัญญาณไปกระตุน้ สมองใหญ่ให้ตนื่ ตัวอยูต่ ลอดเวลา [14]
ความแตกต่างระหว่างเพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู้
อารมณ์หรือการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น เพศหญิงจะมีการ
แสดงออกทางอารมณ์ผ่านทางสีหน้าหรือค�ำพูด ในขณะที่
เพศชายมีการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว
[15] และจากการศึกษาของ Han และคณะ [16] พบว่าใน
การตอบสนองด้ า นพฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ อ ารมณ์
เพศหญิงจะตอบสนองเร็วกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Whittle และคณะ [17] พบว่าเพศหญิงและ
เพศชายมีการรับรูอ้ ารมณ์ทแี่ ตกต่างกัน ทัง้ ในการศึกษาระดับ
พฤติกรรมและระดับประสาท งานวิจัยเกี่ยวกับเพศที่ส่งผล
ต่ออารมณ์ด้านความตื่นตัวปรากฏว่า เพศหญิงจะมีความไว
ต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่มีลักษณะคุกคามความปลอดภัย
ในสมองส่วน limbic system เช่น amygdala, anterior
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cigulate cortex และ thalamus มากกว่าเพศชาย ในขณะ
ทีเ่ พศชายมีการรับรูแ้ ละประมวลผลอารมณ์ได้ดกี ว่าเพศหญิง
และสมองส่วนการท�ำงานของสมองด้านการจัดการขั้นสูง
ที่ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล คือ prefrontal cortex จะดีกว่า
เพศหญิง [18] สัมพันธ์กบั การศึกษาของ Fine และคณะ [19]
ที่พบว่าเพศชายจะมีการตอบสนองต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ทางบวกที่สมองบริเวณ frontal regions เช่น anterior
cingulate cortex, medial and superior frontal gyri
และ superior temporal gyrus มากกว่าเพศหญิง และ
การศึกษาของ Stevens และ Hamann [20] ที่ได้ศึกษาวิธี
การท�ำงานของสมอง (neuroimaging) พบว่าเพศหญิงจะมี
การขยายขนาดขึน้ ของ left amygdala เมือ่ ได้รบั สิง่ เร้าเชิงลบ
(negative stimuli) ในขณะที่เพศชายจะมีการขยายขนาด
ขึ้นของ left amygdala เมื่อได้รับสิ่งเร้าเชิงบวก (positive
stimuli) นอกจากนีก้ ารทีม่ สี งิ่ เร้าทีท่ ำ� ให้สมองมีการตืน่ ตัวทัง้
ในเพศชายและหญิงเนื่องจากมีการกระตุ้นเซลล์ประสาทที่
บริเวณ medial amygdala และ Ventromedial Nucleus
of Hypothalamus (VMN) และบริเวณ medial optic area
ท� ำ ให้ มี ส ารสื่ อ ประสาทโดปามี น หลั่ ง ออกมาจากตั ว รั บ
โดปามีน Dopamine 1 receptor (D1) [21] จึงสามารถสรุป
ได้ว่า ในด้านพฤติกรรมความแตกต่างระหว่างเพศมีอิทธิพล
ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านคลืน่ ไฟฟ้าสมองจาก
การทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว
ในผู้ใหญ่ตอนต้นจากการจ�ำแนกตามเพศ โดยการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าสมองชนิด Event Related Potential (ERPs)
เป็นการขึน้ ลงของความแรงของสัญญาณไฟฟ้า (voltage) ที่
เกิดขึน้ ในสมอง แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงศักย์ไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้
ในสมองส่วนเปลือก (cerebral cortex) ซึ่งสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ภายนอกที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้น (stimulus) เป็นการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองขณะที่ให้สิ่งกระตุ้นซ�้ำ ๆ กัน แต่
สิ่งกระตุ้นที่ใช้ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดนี้ จะต้อง
อาศัยกระบวนการทางสติปัญญาในการตอบสนอง เช่น
การตอบสนองต่อภาพหรือตัวอักษรทีก่ ำ� หนด ซึง่ ในการศึกษา
ครัง้ นีก้ ารวัด ERPs เป็นการตอบสนองต่อการเร้าอารมณ์ดว้ ย
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รูปภาพ เป็นการศึกษาอารมณ์ด้านความตื่นตัวของผู้ใหญ่
ตอนต้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทีแ่ ตกต่างกัน ขณะมอง
รูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นความตืน่ ตัว จากการศึกษาในครัง้ นี้
พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศมีอทิ ธิพลต่อการมองรูปภาพ
ที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้นที่คลื่นไฟฟ้า
สมอง N100 สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee และคณะ [22]
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งของคลื่ น ไฟฟ้ า สมองสั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุ ก ารณ์ ข องเพศชายและเพศหญิ ง ขณะดู รู ป ภาพที่ มี
ลักษณะน่ากลัวและท�ำให้รู้สึกตื่นเต้นที่คลื่นไฟฟ้าสมอง
N100 และการศึกษาของ Lithari และคณะ [23] พบความ
แตกต่างระหว่างเพศเมื่อให้มองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ ผลการ
กระตุ้นในช่วงต้นของ N100 ที่บริเวณ frontal รูปภาพที่
เร้าอารมณ์สูงท�ำให้เกิดการตอบสนองเชิงลบมากขึ้นในเพศ
หญิงเมือ่ เทียบกับเพศชาย ซึง่ ในช่วง N100 มีการท�ำงานเพิม่
ขึน้ ของระบบประสาทอัตโนมัตทิ ตี่ อบสนองต่อการเร้าอารมณ์
ด้านความตืน่ ตัว สอดคล้องกับการศึกษาของ Gardener และ
คณะ [24] พบว่าเพศหญิงจะมีการประมวลผลด้านความรูส้ กึ
ทางอารมณ์ ใ นการตอบสนองต่ อ รู ปภาพเชิ ง ลบมากกว่ า
เพศชาย โดยเฉพาะในช่วงต้นของปฏิกิริยาทางอารมณ์
(early emotional reactivity) คือ ช่วง N100 ซึ่งมีความ
สัมพันธ์กับกระบวนการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมทั้งช่วง N200 ซึ่งจะตอบสนองต่อ
สิง่ เร้าเชิงลบ เป็นการสะท้อนถึงการประมวลผลโดยอัตโนมัติ
ในการแสดงอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ (emotion
regulation) และในช่วง P300 ที่มีการประเมินระดับความ
ใส่ใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ การศึกษาใน
ครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศที่มีอิทธิพลต่อการ
มองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้น
ที่คลื่นไฟฟ้าสมอง P100 สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee
และคณะ [22] พบว่ามีความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมอง
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ของเพศชายและเพศหญิง ขณะดูภาพ
ที่มีลักษณะน่ากลัว และท�ำให้รู้สึกตื่นเต้นที่คลื่นไฟฟ้าสมอง
P100 ในระดับ subthresholds ซึ่ง P100 เป็นช่วงคลื่นที่
ประเมินผลการตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับเข้ามา
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ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านคลืน่ ไฟฟ้าสมองจาก
การทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวใน
ผู้ใหญ่ตอนต้นจากการจ�ำแนกตามบุคลิกภาพ ขณะมอง
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว ซึ่งผลจากการทดลอง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Luo และคณะ [25] ที่พบว่า
คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ N170 และ Early
Posterior Negativity (EPN) ของคนทีม่ บี คุ ลิกภาพแตกต่าง
กันจะมีรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
แตกต่างกัน บุคลิกภาพแบบเปิดเผยเป็นบุคลิกภาพที่ชอบ
เข้าสังคม ชอบน�ำตัวเองไปพัวพันกับสิ่งแวดล้อมหรือกับ
บุคคลอืน่ โดยทัว่ ไป ชอบพูดคุย ไม่ชอบเก็บตัว ไม่ชอบท�ำอะไร
ทีซ่ ำ�้ ซากจ�ำเจ ในขณะทีบ่ คุ ลิกภาพแบบกลาง ๆ เป็นลักษณะ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ก�้ ำ กึ่ งระหว่างแบบเก็บ ตัว และแบบเปิด เผย
อยูค่ นเดียวก็มคี วามสุข อยูใ่ นสังคมก็มคี วามสุข คบหากับคน
ทัว่ ไปได้ดี บุคลิกภาพแบบเปิดเผยจะมีความไวต่อการกระตุน้
จากสิง่ เร้าอารมณ์เชิงบวก [26] การศึกษาของ Luo และคณะ
[27] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพและคลื่นไฟฟ้า
สมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ขณะดูรูปภาพใบหน้าคน พบว่า
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพเชิงลบ เช่น บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
จะปรากฏคลืน่ ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ที่ N170 และ
EPN สูงกว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพเชิงบวก เช่น บุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์และเปิดเผย รวมทั้งบุคลิกภาพแบบ
ธรรมดา เช่น บุคลิกภาพแบบกลาง ๆ ในส่วนของคลื่นช้า
(Late Positive Potential: LPP) ของกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ
เชิงบวกจะสูงกว่ากลุม่ ทีม่ บี คุ ลิกภาพเชิงลบและแบบธรรมดา
การศึกษาทางจิตประสาท (neuropsychology) พบว่าผูท้ มี่ ี
บุคลิกภาพแบบสงบ (calm person) เมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมองจะพบว่ามี amplitude สูง และความถีข่ องคลืน่ อัลฟาต�ำ่
ตรงกั น ข้ า มกั บ ผู ้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบตื่ น ตั ว (nervous
person) พบว่ามี amplitude ต�ำ่ และความถีข่ องคลืน่ อัลฟา
สูงแสดงถึงการกระตุ้นระบบประสาทโครงข่ายประสาท
กระตุ้นความตื่นตัว (RAS) ซึ่งบุคลิกภาพแบบเปิดเผยจะ
กระตุ้น RAS ในระดับต�่ำในขณะที่บุคลิกภาพแบบกลาง ๆ

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 41
และเก็บตัว จะกระตุ้น RAS ในระดับที่สูงกว่า [28] จากการ
ศึกษาในครั้งนี้ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพมีความสูง
ของคลื่นไฟฟ้าสมองแตกต่างกันที่ P300 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Stauffer และคณะ [29] ที่ให้สิ่งเร้าที่เป็นสีต่าง ๆ
พบว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยจะมีความไวต่อสิ่งเร้า
ที่ เ ป็ น สี ม ากกว่ า ผู ้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบเก็ บ ตั ว แสดงว่ า
ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพจะส่งผลต่อการตอบสนอง
ทางอารมณ์แตกต่างกัน
จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าความแตกต่าง
ระหว่างเพศและบุคลิกภาพมีผลต่อการมองภาพทีเ่ ร้าอารมณ์
ด้านความตืน่ ตัวในผูใ้ หญ่ตอนต้น ทัง้ จากการวัดเชิงพฤติกรรม
และคลื่นไฟฟ้าสมอง และผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ำ
ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อารมณ์ รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านอารมณ์ได้
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