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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบกิจกรรมทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพลในผูใ้ หญ่ตอนต้น
และศึกษาอารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพลเชิงพฤติกรรมและคลืน่ ไฟฟ้าสมองขณะท�ำกิจกรรมการมองรูปภาพ จ�ำแนกตามเพศและ
บุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 80 คน ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ กิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล เครื่องบันทึกไฟฟ้าสมองระบบ Neuroscan และ
มาตรวัดอารมณ์ความรูส้ กึ ด้านการมีอทิ ธิพล (SAM) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง จาก
ผลการวัดด้านพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่า การมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะกลัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันระหว่างบุคลิกภาพเปิดเผยและกลาง ๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส�ำหรับผลการวัดด้านคลื่นไฟฟ้า
สมองพบว่า ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะไม่กลัว คลื่นไฟฟ้าสมอง P100 มีความแตกต่างกัน
ระหว่างบุคลิกภาพเปิดเผยและกลาง ๆ ที่ต�ำแหน่ง FC4 ในขณะที่คลื่นไฟฟ้าสมอง N170 พบความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงที่ต�ำแหน่ง PO7 ส่วนการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะกลัวพบความแตกต่างของคลื่น
ไฟฟ้าสมอง P100 ทีต่ ำ� แหน่ง O1 ในขณะทีค่ ลืน่ ไฟฟ้าสมอง N170 พบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงทีต่ ำ� แหน่ง
FCz
ค�ำส�ำคัญ: อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล รูปภาพ คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
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Abstract

The purposes of this research were to design the dominance emotional pictures activities in
young adults and investigate the emotional dominance in terms of behavioral and brain wave patterns,
as they responded to the activities, classified by gender and personality. The participants were 80
undergraduate students in 2017 academic year from Burapha University. The research instruments were
the dominance emotional pictures activities, the EEG Neuroscan systems, and Self-Assessment Manikin
(SAM). Data were analyzed using mean, standard deviation, and 2-way ANOVA. The results demonstrated
that: the dominance emotional pictures activities consisted of three activities depend on the emotional
dominance, including, neutral, control and uncontrol. The behavioral evaluation revealed that there was
difference in the average scores of emotional dominance on uncontrol between extravert and ambivert
(p<0.05). The electroencephalography data revealed that during they responded to the emotional
dominance pictures on Control, there were differences in P100 brainwave at FC4 position between extravert
and ambivert whereas in N170 brainwave there were differences at PO7 positions between genders. In
addition, the emotional dominance pictures on uncontrol, found in P100 between personality brainwave
there were differences at O1 position between gender whereas in N170 brainwave at FCz position.
Keywords: Dominance, Pictures, Event-related potential
บทน�ำ

อารมณ์ (emotion) มีสาเหตุมาจากอิทธิพลภายใน
และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลง ทางจิตใจและสรีรวิทยา
ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่แตกต่างกันมากมาย และ
มนุษย์ยังมีความแตกต่างกันในวัฒนธรรม และภาษาชัดเจน
ระหว่างเผ่าพันธุ์ ชาติ ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึก เนื่องจากอารมณ์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเกิดขึ้นจากสภาวะภายนอกและภายในทางจิตใจที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจที่
เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก โดยไม่ค�ำนึงถึงวัฒนธรรมและ
ภาษาและสามารถมองเห็นได้ เช่น ความสุข ความกลัว
ความโกรธ และความโศกเศร้า ดังนั้นการวิเคราะห์อารมณ์
และการแบ่งประเภทของอารมณ์ที่เกิดจากการเห็นสิ่งเร้า
โดยเมือ่ มีสงิ่ เร้ามากระตุน้ ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างฉับพลันทันที โดย
จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่จะสังเกตเห็นได้ทาง
อ้อม เช่น ดูจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ
ทีม่ ไิ ด้แสดงออกเป็นค�ำพูด เช่น การแสดงออกทางสีหน้าและ
กิริยาท่าทาง เป็นต้น นอกจากนี้ อารมณ์ความรู้สึกเกิดจาก

สภาวะของร่างกาย ซึง่ ถูกกระตุน้ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
สรีรวิทยา [1]
การศึกษาอารมณ์ มีการสร้างคลังรูปภาพที่สื่อ
ความหมายทางด้านอารมณ์ในบริบทของคนไทย (The Thai
Affective Picture Bank System: Thai APBS) โดยธวัชชัย
และคณะ [2] พัฒนาขึน้ มีลกั ษณะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบคลังรูปภาพทีพ่ ฒ
ั นาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน ทีเ่ ก็บ
รวบรวมรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ในบริบท
ของคนไทย จ�ำแนกรูปแบบอารมณ์ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านความประทับใจ (valence) จ�ำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะไม่ประทับใจ (unpleasured) เฉย ๆ (neutral) และ
ลักษณะประทับใจ (pleasure) 2) ด้านการตื่นตัว (arousal)
จ�ำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะสงบ (calm) ลักษณะเฉย ๆ
(neutral) และลักษณะตื่นเต้น (excited) และ 3) ด้านการ
มีอทิ ธิพล (dominance) จ�ำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ
การมีอิทธิพลที่ด้อยกว่ากลัว (uncontrol) ลักษณะเฉย ๆ
(neutral) และลักษณะการมีอิทธิพลที่เหนือกว่าคือ ไม่กลัว
(control) ต่อมาได้คัดเลือกรูปภาพที่อยู่ในคลังภาพ เพื่อน�ำ
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มาเป็นสิ่งเร้าในการกระตุ้นอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ซึ่ง
รูปภาพเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ใช้ทักษะการมองเห็น
สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสก่อให้เกิดความหมายและมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ (perception) ความคิด (cognition)
และยังสามารถส่งผลท�ำให้บุคคลแสดงอารมณ์ความรู้สึก
(affection) ได้หลากหลาย [3] เนื่องจากรูปภาพมีผลต่อ
การกระตุ้นการรับรู้ การมองเห็นซึ่งมีประสิทธิผลดีกว่าการ
รั บ รู ้ ด ้ ว ยการฟั ง และสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทาง
จิตวิทยาต่อผู้พบเห็นได้มาก เช่น ช่วยดึงดูดความสนใจ และ
ช่วยให้เกิดความทรงจ�ำในภาพถ่ายที่พบเห็นได้นาน [4] ได้
ศึกษามิตอิ ารมณ์ความรูส้ กึ ได้แก่ ความพึงพอใจ (pleasure)
ความตื่นตัว (arousal) และความมีอิทธิพล (dominance)
เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู ้ (perception) ประสบการณ์
(experience) และ การตอบสนองทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา
(psychological responses) ซึ่งมิติอารมณ์ที่พิจารณาขึ้นนี้
ประโยชน์ในวงการจิตวิทยา เพื่อใช้วิเคราะห์อารมณ์ต่าง ๆ
รวมทัง้ กลไกทีท่ ำ� ให้เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ นอกจากนีย้ งั พบว่า
มิติอารมณ์ 3 ส่วน นั้นเชื่อมโยงกับความรู้สึก (feeling)
ความคิด (thinking) และการกระท�ำ (acting) ซึ่งสามารถ
ช่วยในการท�ำความเข้าใจ วิเคราะห์ และวัดอารมณ์ความรูส้ กึ
ทัง้ 3 มิตไิ ด้ในการมองภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ ข้อมูลทีผ่ า่ นการมอง
จะถู ก ส่ ง ไปยั ง primary visual cortex ที่ ส มองส่ ว น
occipital lobe จากนั้นจะส่งไปยัง ventral occipital และ
temporal lobe เพื่อตรวจสอบว่าภาพที่เห็นอยู่ที่ไหน
อย่างไร แล้วส่งไปที่ dorsal occipital และ parietal lobe
แล้ว ส่งต่อไปยังสมองส่วน thalamus และส่วน corpus
callosum หลังจากนัน้ จะประมวลผลทีส่ มองบริเวณ frontal
lobe [5] จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนความจ�ำ
คือ limbic system และ hippocampus เพื่อทบทวนว่า
เคยรับรูม้ าก่อนหรือเป็นสิง่ ใหม่ จากนัน้ จะส่งกลับมายังสมอง
ส่วน orbitofrontal cortex ต�ำแหน่ง medial prefrontal
cortex ต�ำแหน่ง ventromedial prefrontal cortex
ต�ำแหน่ง Posterior Superior Temporal Sulcus (PSTS)
ต� ำ แหน่ ง temporal poles และต� ำ แหน่ ง anterior
cingulate cortex เพื่อประมวลผลและสั่งการต่อไป
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รูปแบบการศึกษาอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลนั้นมี
หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้วย Functional
Magnetic Resonance Imaging (FMRI),
Electroencephalogram (EEG) หรือคลื่นไฟฟ้าสมอง
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ (Event-Related Potential: ERP)
เนื่องจากอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลจะเป็นอารมณ์แรกที่เกิด
ขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้น โดยจะเกิดขึ้นใน 3 ช่วงเวลา คือ 1)
ในช่วงแรกของการกระตุ้นหรือที่เรียกว่า Early Posterior
Negativity (EPN) ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลา 50-250 มิลลิวินาที
2) หลังจากได้รับการกระตุ้น P300 หรือช่วงเวลา 250-350
มิลลิวินาที และ 3) Late Positive Potential (LPP) หรือ
ช่วงเวลาทีน่ านกว่า 400 มิลลิวนิ าที หลังจากได้รบั การกระตุน้
[6]
ความแตกต่างระหว่างเพศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการรับรู้อารมณ์หรือการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น
เพศหญิงมีการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านทางสีหน้าหรือ
ค�ำพูด ในขณะที่เพศชายมีการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น
พฤติกรรมก้าวร้าว ในการศึกษาของ Bradley และคณะ [7]
พบว่าเพศหญิงมีการรับรู้อารมณ์สูงกว่าเพศชาย และมีการ
แสดงออกทางสรีรวิทยามากกว่า เช่น การแสดงออกทาง
กล้ า มเนื้ อ บนใบหน้ า อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังพบว่า เพศหญิงมีการรับรู้อารมณ์ต่อรูปภาพที่
มีอิทธิพลหรือรูปภาพเชิงลบสูงกว่าเพศชาย [8] นอกจาก
ปัจจัยเรือ่ งเพศแล้ว ลักษณะของความแตกต่างทางบุคลิกภาพ
ยังมีความส�ำคัญต่อการแสดงออกทางอารมณ์เช่นกัน จาก
การศึกษาของ Beauducel และคณะ [9] ค้นพบคลื่นไฟฟ้า
สมองระดับอัลฟ่า และคลื่นไฟฟ้าสมอง P300 ส�ำหรับ
บุคลิกภาพเปิดเผย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cai และ
คณะ [10] ทีศ่ กึ ษาเชิงพฤติกรรมและคลืน่ ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์
กับเหตุการณ์ ผลปรากฏว่ากลุม่ ตัวอย่างให้คะแนนรูปภาพไม่
กลัวต�่ำกว่าค่ากลางของเพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ
สูงกว่าขณะมองภาพที่มีลักษณะกลัว
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่ออารมณ์ด้านการ
มีอทิ ธิพล หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีใ่ ช้สะท้อนความรูส้ กึ
ความคิดทัง้ ภายในและภายนอก จนกลายมาเป็นคุณลักษณะ
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เฉพาะของบุคคลในการปฏิสมั พันธ์สงิ่ แวดล้อมของบุคคลนัน้
งานวิจัยนี้ศึกษาบุคลิกภาพเปิดเผย (extravert) ซึ่งเป็น
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และ
สิง่ ต่าง ๆ ภายในตัวบุคคลอืน่ จะเป็นคนทีม่ เี สน่ห์ สนุกสนาน
ร่าเริง ช่างพูด ชอบเข้าสังคม มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี
และบุ ค ลิ ก ภาพกลาง ๆ (ambivert) ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี
บุคลิกภาพที่ไม่ชัดเจน ในทฤษฎีอารมณ์ด้านการตื่นตัวของ
Eysenck [11] ได้อธิบายว่าบุคลิกภาพเก็บตัว (introvert) มี
ระดั บ อารมณ์ ด ้ า นการตื่ น ตั ว สู ง กว่ า บุ ค ลิ ก ภาพเปิ ด เผย
Campisi และ La [12] ได้คน้ พบคลืน่ ไฟฟ้าสมองระดับอัลฟ่า
และคลื่นไฟฟ้าสมอง P300 ส�ำหรับบุคลิกภาพกลาง ๆ ซึ่ง
สัมพันธ์กับอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลระดับต�่ำ อารมณ์ด้าน
การมีอิทธิพลเกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าผ่านระบบรับ
สัมผัสทางการมองเห็นหรือการได้ยิน เกิดกระบวนการรับรู้
และตีความ ท�ำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพล โดยสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะกลัว
(uncontrol) 2) ลักษณะเฉย ๆ (neutral) และ 3) ลักษณะ
ไม่กลัว (control) โดยสิ่งเร้ากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5
ได้แก่ 1) ตา (รูป) 2) ลิ้น (รส) 3) จมูก (กลิ่น) หู 4) (เสียง)
และ 5) ผิวกาย (สัมผัส) ท�ำให้เกิดการรับรู้จากการมีกระแส
ประสาทรับความรู้สึกเป็นหน้าที่ของ neocortex ความรู้สึก
ที่เกิดจากการกระตุ้นโดยกระแสประสาทรับความรู้สึกเป็น
หน้าที่ของระบบลิมบิก ความรู้สึกทั้งภายในและภายนอก
ร่างกายจะส่งไปผสานที่ระบบลิมบิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สมองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพฤติกรรมของความรู้สึกทาง
อารมณ์ และส่งไปที่ไฮโปธาลามัสและก้านสมองเพื่อการ
แสดงออกผ่านที่อวัยวะภายในหรือทางกล้ามเนื้อหรือทาง
ระบบต่อมไร้ท่อ ดังนั้นไฮโปธาลามัสจึงเกี่ยวข้องกับการ
แสดงออกทางภายนอกของอารมณ์ ซึ่งระบบลิมบิกมีหน้าที่
ท�ำให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ เมื่อรับสัมผัสจากระบบรับ
ความรู ้ สึ ก ทั้ ง 5 ส่ ว น ธาลามั ส และซี รี บ รั ล คอร์ เ ท็ ก ซ์
(thalamocortical system) ท�ำหน้าที่ทางด้าน sensory
motor mechanism ซึ่งท�ำให้คนเราปรับตัวให้เข้ากับสิ่ง
แวดล้อมในขณะทีไ่ ฮโปธาลามัสระบบลิมบิก (hypothalamo
-limbic system) ให้ sensory-motor experiences
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เกี่ ย วกั บ ความรู ้ สึ ก ทางอารมณ์ เพื่ อ เลื อ กแบบแผนของ
พฤติกรรม
การศึกษาที่ผ่านมาได้พบคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์
กับเหตุการณ์ที่หลากหลาย มีนักวิจัยค้นพบคลื่นไฟฟ้าสมอง
ช่วง larger late positive ERP ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่สื่อ
อารมณ์การตื่นตัว ระดับสูงเมื่อเทียบกับสิ่งเร้าที่สื่ออารมณ์
การตื่นตัวระดับต�่ำ ความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมองที่เกิดขึ้น
อยู่ที่ 300-400 มิลลิวินาที [13] และมีนักวิจัยอีกหลายคนได้
ค้ น พบของคลื่ น ที่ 2 ของ P300 ที่ ช ่ ว งเวลา 250-550
มิล ลิวิ นาที ซึ่ งเกี่ ยวข้อ งกั บการท� ำงานของสมองในด้ าน
กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) ร่วมกับความจ�ำ
ขณะท�ำงาน (working memory) และการดึงข้อมูลมาจาก
ความจ�ำระยะยาว (long-term memory) ของการคิด
ประมวลผลในการตัดสินใจ (decision making) การประเมิน
(evaluation) การจัดหมวดหมู่ (categoriazation) และการ
แก้ปญ
ั หา (problem solving) คลืน่ P3b ปรากฏการท�ำงาน
ทีช่ ดั เจนบริเวณสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ร่วมกับสมอง
ส่วนกลาง (parietal lobe) และสมองส่วนข้าง (temporal
lobe) แสดงให้เห็นถึงการท�ำงานร่วมกันระหว่างกระบวนการ
ทางปั ญ ญากั บ กระบวนการด้ า นความจ� ำ (memory
process) [14] งานวิจัยของ Lee และ Lucey [15] ได้ค้น
พบลักษณะที่คล้ายกัน คือผลของสิ่งเร้าที่สื่อถึงอารมณ์ด้าน
การมีอิทธิพลท�ำให้เกิดความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมองที่
ระดับ 600-1,200 มิลลิวินาที
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจะ
เห็นว่า ปัจจัยทางด้านเพศและบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
การรับรู้อารมณ์ โดยเฉพาะด้านการมีอิทธิพล ซึ่งการศึกษา
เกีย่ วกับรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพลในบริบทของ
คนไทย ยังไม่พบว่ามีนักวิชาการศึกษามาก่อน ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล โดยศึกษา
ปัจจัยทางด้านเพศ และบุคลิกภาพในเชิงพฤติกรรมและคลืน่
ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ โดยใช้รูปภาพจากระบบ
คลังรูปภาพทีส่ อื่ ความหมายทางด้านอารมณ์ในบริบทของคน
ไทย (The Thai Affective Picture Bank System: Thai
APBS) เป็นตัวกระตุ้น เพื่อให้เหมาะกับการศึกษาด้าน
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วิทยาศาสตร์อารมณ์ในบริบทของคนไทย ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อารมณ์
รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนและส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านอารมณ์ได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวุตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ เพื่อออกแบบกิจกรรมการทดลองการมอง
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อ
ศึกษาอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น และเพื่อ
ศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ใหญ่ตอนต้น
วิธีด�ำเนินการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี อายุระหว่าง 20-25 ปี ที่มีสุขภาพดี ปีการ
ศึกษา 2560 จ�ำนวน 80 คน ประกอบด้วย เพศชาย จ�ำนวน
40 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 40 คน ค�ำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากโปรแกรม G*Power [16] โดยให้อาสาสมัครบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้า (inclusion criteria) ได้แก่
การเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ�ำตัว ไม่มีการติดตั้งเครื่อง
กระตุน้ หัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้การกระตุน้ ด้วยไฟฟ้า
ภายในร่างกาย มีภาวะการได้ยินเป็นปกติ โดยไม่ติดตั้งเครื่อง
ช่วยในการได้ยิน มีภาวะการมองเห็นปกติ หรือแก้ไขให้เป็น
ปกติดว้ ยการสวมแว่นสายตา เป็นผูถ้ นัดมือขวา มีภาวะสุขภาพ
จิตปกติ ไม่มภี าวะความจ�ำเสือ่ ม ภาวะซึมเศร้า และภาวะเครียด
ตลอดจนเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพเปิดเผยหรือบุคลิกภาพกลาง ๆ โดย
ใช้แบบส�ำรวจบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 50 และมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย
ประเมิ น จากตารางอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ
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(Positive and Negative Affect Schedule: PANAS) ทั้งนี้
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการทดลองต้องมีความเต็มใจเข้าร่วมการ
ทดลองตามเวลาที่ก�ำหนดและลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการ
ทดลอง ส่วนเกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) มี
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพหรือการเจ็บป่วย สุขภาพจิต
การมองเห็น ความถนัดการใช้มอื ภาวะซึมเศร้า และสภาพของ
สมอง โดยงานวิ จั ย นี้ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน วิ ท ยาลั ย การวิ จั ย และ
วิทยาการทางปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น
คั ด เลื อ กรู ป ภาพจากระบบคลั ง รู ป ภาพที่ สื่ อ
ความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย
โดยเลือกภาพลักษณะไม่กลัว เฉยๆ และกลัว แต่ละชุด
รู ป ภาพใช้ จ� ำ นวน 12 ภาพ จากนั้ น ก� ำ หนดขั้ น ตอน
การน�ำเสนอภาพแต่ละชุด เริม่ ต้นทีจ่ ดุ คงที่ (fixation point)
ทีป่ รากฏบนหน้าจอ เป็นเวลานาน 2,000 มิลลิวนิ าที หลังจาก
นั้นบนหน้าจอจะปรากฏหน้าจอสีด�ำ เป็นเวลานาน 1,000
มิ ล ลิ วิ น าที ต่ อ มาแสดงภาพเร้ า อารมณ์ แ ต่ ล ะภาพเป็ น
เวลานาน 6,000 มิลลิวินาที และก�ำหนดช่วงการพักสายตา
แต่ละช่วงของการมองภาพแต่ละชุด ชุดละ 12 ภาพ เป็นเวลา
5 นาที โดยล�ำดับขั้นตอนกิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น มีการพัฒนา
กิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
ในผู้ใหญ่ตอนต้น (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนกิจกรรมทดลองมองรูปภาพด้านการมีอิทธิพล
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมทดลองมองรูปภาพ
ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ�ำแนกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ เครื่องมือคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง และเครื่องมือวัดผลตัวแปรตาม ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป 2) แบบประเมินสายตาระยะใกล้ 3) แบบส�ำรวจ
ความถนัดในการใช้มือของเอดินเบิร์ก 4) แบบวัดสุขภาพจิต
คนไทยแบบสัน้ 5) แบบทดสอบสภาพสมองเบือ้ งต้น ฉบับภาษา
ไทย 6) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 7) แบบส�ำรวจบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ 8) แบบประเมินสภาวะอารมณ์ 9) เครื่องวัด
ความดันโลหิตใช้เป็นเครือ่ งวัดความดันแบบดิจติ อล และ 10)
การวัดความเครียด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ กิจกรรมทดลองเพื่อ
ดูภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ในช่วงเริม่ ต้น ลักษณะภาพลักษณ์ของสือ่
อารมณ์ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะไม่กลัว ลักษณะเฉย ๆ และ
ลักษณะกลัว

3. เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลตัวแปรตาม ได้แก่ 1)
มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก Self-Assessment Manikin
(SAM) เป็นแบบวัดส�ำหรับประเมินอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองที่เกิดจากรูปภาพที่ปรากฏให้เห็น ซึ่งพัฒนามาจาก
มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก Self-Assessment Manikin
(SAM) ของ Bradley และ Lang [17] ในการวัดความรู้สึก
ของ SAM ในลักษณะภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
เป็นตัวใช้เครือ่ งวัดบ่งชี้ คือ ภาพลักษณ์ของผูค้ นทีเ่ ริม่ ต้นด้วย
ร่างกายตัวใหญ่ทรี่ ะบุแรงกระตุน้ ทีเ่ ห็นจะต�ำ่ และลดลงเรือ่ ย ๆ
กับตัวเล็ก ๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงสิง่ กระตุน้ ทีพ่ บ หากคุณรูส้ กึ แย่กว่า
เมื่อดูภาพ ให้ท�ำเครื่องหมาย “กด” ที่ด้านซ้ายมือของ
เครื่องวัด ถ้าคุณมีอารมณ์รู้สึกว่ามีพลังที่จะดูรูปถ่ายตรวจ
สอบให้ “กดปุ่ม” บนภาพด้านขวาของเครื่องวัด ให้ท�ำ
เครื่องหมาย “กด” ที่กึ่งกลางของเครื่องวัด ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (SAM)
เครือ่ งบันทึกคลืน่ ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กบั เหตุการณ์
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองรุ่น Neuroscan โปรแกรม
Curry neuroimaging suite 7.0 และหมวกอิเล็กโทรดที่
อ้างอิงระบบมาตรฐานสากล 10-20 (electro-cap) 64 ช่อง
สัญญาณ (channel) ใช้ mastoid ด้านขวาและซ้ายที่
ต�ำแหน่ง M1 M2 เป็นจุดอ้างอิง ใช้เพื่อวัดขั้ว ทั้งสองขั้ว
สังเกตความแตกต่างระหว่างขั้วไฟฟ้าบนหนังศีรษะและขั้ว
ไฟฟ้าอ้างอิงในกระดูกด้านขวาและด้านซ้าย ความต้านทาน
ของแต่ละขั้ว น้อยกว่า 10 kHz (กิโลวัตต์) ความถี่สุ่ม 250
เฮิ ร ตซ์ (Hz) ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
วิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

กับเพศหญิง และบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพกลาง ๆ
ด้วยสถิติ 2-way ANOVA และวิเคราะห์เปรียบเทียบคลื่น
ไฟฟ้าสมองขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์
ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น ระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิง และบุคลิกภาพเปิดเผยกับบุคลิกภาพกลาง ๆ ด้วยสถิติ
2-way ANOVA

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ
คะแนนสูงสุด คะแนนต�่ำสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ตัวแปรตาม คือ อารมณ์ด้านการมีอิทธิพลระหว่างเพศชาย

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจากการทดลองการมอง
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น
การศึกษาอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอน
ต้นเป็นการศึกษาพฤติกรรม จากมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก
(SAM) ด้านการมีอิทธิพล แสดงดังตารางที่ 1-5

ผลการวิจัย		
ผลของการใช้ กิ จ กรรมทดลองมองรู ป ภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น แบ่งออกเป็น
2 ส่วนคือ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมและผล
การเปรียบเทียบข้อมูลด้านคลื่นไฟฟ้าสมองจากการทดลอง

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล จ�ำแนกตามเพศ
เพศ
ลักษณะอารมณ์
ชาย (n=40)
หญิง (n=40)
Mean
SD
Mean
กลัว
2.08
0.49
1.91
ไม่กลัว
8.08
0.57
8.13

SD
0.45
0.52
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จากตารางที่ 1 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายให้
คะแนนเฉลี่ ย รู ป ภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด ้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลใน
ลักษณะกลัวเท่ากับ 2.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.49 และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะ
ไม่กลัว ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.08 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.57
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กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงให้คะแนนเฉลี่ยรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะกลัว เท่ากับ 1.91
ส่ ว นเบี่ ย งเบน มาตรฐานเท่ า กั บ 0.45 และรู ป ภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะไม่กลัว ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล จ�ำแนกตามบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
ลักษณะอารมณ์
Mean
SD
Mean

SD

กลัว
ไม่กลัว

0.45
0.50

1.89
8.20

จากตารางที่ 2 แสดงว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ บี คุ ลิกภาพ
แบบเปิดเผยให้คะแนนเฉลี่ยรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพลในลักษณะกลัว เท่ากับ 1.89 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลใน
ลั ก ษณะไม่ ก ลั ว มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 8.20 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.57

0.48
0.57

2.10
8.01

กลุม่ ตัวอย่างทีม่ บี คุ ลิกภาพแบบกลาง ๆ ให้คะแนน
เฉลี่ยรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะกลัว
เท่ากับ 2.10 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.45 และ
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะไม่กลัว
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล จ�ำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ
ชาย
หญิง
ลักษณะอารมณ์
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
กลัว
1.79
0.43
2.38
0.25
1.99
0.51
1.83
0.37
ไม่กลัว
4.89
0.49
5.09
0.35
8.24
0.59
8.01
0.43
จากตารางที่ 3 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยให้คะแนนเฉลี่ยรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ด้านการมีอทิ ธิพลในลักษณะกลัวเท่ากับ 1.79 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43 และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพลในลักษณะไม่กลัว ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.16 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.57

กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ
ให้คะแนนเฉลี่ยรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลใน
ลักษณะกลัว เท่ากับ 2.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.35 และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะ
ไม่กลัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.58
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กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย
ให้คะแนนเฉลี่ยรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลใน
ลักษณะกลัว เท่ากับ 1.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.51 และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะ
ไม่กลัว ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.24 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.59
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กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ
ให้คะแนนเฉลี่ยรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลใน
ลักษณะกลัว เท่ากับ 1.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.37 และรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะ
ไม่กลัว ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.43 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.43

ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างอารมณ์การมีอิทธิพล ลักษณะกลัว ของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ
ตัวแปรที่ศึกษา
SS
df
MS
F
p
เพศ
0.04
1
0.04
0.13
0.72
บุคลิกภาพ
0.72
1
0.72
2.43
0.12
เพศ*บุคลิกภาพ
0.03
1
0.03
0.11
0.75
จากตารางที่ 4 แสดงว่าความแตกต่างระหว่างเพศกับบุคลิกภาพไม่มผี ลต่อการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการมี
อิทธิพลลักษณะกลัว และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพจากการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
ลักษณะกลัว
ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างอารมณ์การมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ของกลุ่มตัวอย่าจ�ำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ
ตัวแปรที่ศึกษา
SS
df
MS
F
p
เพศ
0.04
1
0.04
0.13
0.72
บุคลิกภาพ
0.72
1
0.72
2.43
0.12
เพศ*บุคลิกภาพ
0.03
1
0.03
0.11
0.75
จากตารางที่ 5 แสดงว่า ความแตกต่างระหว่าง
เพศกับบุคลิกภาพไม่มีผลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ด้านการมีอิทธิพลลักษณะไม่กลัว และไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพจากการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ด้านการมีอิทธิพลลักษณะไม่กลัว
ผลการเปรียบเทียบอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของ
ผู้ใหญ่ตอนต้น ระหว่างเพศ บุคลิกภาพ และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพ พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศ
ไม่มีผลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
ลักษณะกลัว และลักษณะไม่กลัว ความแตกต่างระหว่าง
บุคลิกภาพไม่มผี ลต่อการมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการมี

อิทธิพลลักษณะกลัว และลักษณะไม่กลัว ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพศกับบุคลิกภาพต่ออารมณ์ด้านการมีอิทธิพลของ
ผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพลลักษณะกลัวและลักษณะไม่กลัว
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ ขณะมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพล
ในผู้ใหญ่ตอนต้น
ผลการวิ เ คราะห์ ค ลื่ น ไฟฟ้ า สมองสั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุการณ์ขณะมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพลใน
ผู้ใหญ่ตอนต้น ช่วง P100 และ N170 แสดงดังตารางที่ 6-8
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสูงและความกว้าง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 ขณะมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว และลักษณะไม่กลัว จ�ำแนกตามเพศ
ความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง
ความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง
อิเล็ก
ลักษณะ
ชาย (n=40)
หญิง (n=40)
ชาย (n=40)
หญิง (n=40)
โทรด
อารมณ์
Mean
SD Mean
SD Mean
SD Mean
SD
AF3
กลัว
-5.35 15.81 -4.42 20.30 95.90 20.98 105.10 21.61
ไม่กลัว
3.60 17.04 -0.45 17.72 100.40 20.61
99.50 20.80
AF4
กลัว
-24.73 116.44 -2.69 16.64 104.40 18.25
99.90 22.07
ไม่กลัว
4.38 16.11 -0.65 20.71 101.60 17.47 101.30 20.84
FZ
กลัว
-12.09 49.99 -0.63 16.33 95.90 19.65 101.90 21.40
ไม่กลัว
2.93 12.33 -0.32 17.57 101.20 20.74
99.70 19.54
F3
กลัว
-0.88 16.87
0.14 13.69 98.40 19.40 101.30 20.16
ไม่กลัว
-7.06 33.06
0.13 10.50 102.50 21.64
99.30 21.07
F4
กลัว
-10.73 46.33 -2.29 15.22 96.80 18.72 100.90 22.44
ไม่กลัว
-14.37 80.04
1.52 12.58 104.80 20.60 100.40 21.55
F7
กลัว
-2.76 12.22
0.55 14.93 99.70 21.17 104.00 22.43
ไม่กลัว
2.12 18.55 -0.28
9.22 101.50 19.10
99.10 20.28
F8
กลัว
-1.30
9.84 -0.35 11.25 101.00 19.21 100.60 20.57
ไม่กลัว
3.43 12.72 -0.55 11.53 100.60 18.20 105.70 19.82
FC3
กลัว
-2.03 12.08 -0.94 11.69 99.30 19.78 104.80 21.23
ไม่กลัว
1.40 15.74 -2.11 11.99 103.40 20.71
97.00 20.65
FC4
กลัว
-1.45 13.32 -0.03 11.65 99.80 19.99 104.30 21.77
ไม่กลัว
3.14 10.55 -2.26 12.63 103.50 21.89 100.60 19.71
FT7
กลัว
0.14 10.73
1.75 16.98 101.40 20.49 101.90 21.66
ไม่กลัว
2.25 13.93
0.46 12.43 98.90 21.51 103.90 19.77
FT8
กลัว
0.18
9.18
0.35
9.73 99.90 22.62
98.60 19.59
ไม่กลัว
2.77 15.31 -1.79 12.02 97.40 19.42 101.40 20.12
C3
กลัว
-0.44 10.08
0.51 10.54 94.70 19.73 101.40 20.73
ไม่กลัว
1.66 11.87 -0.97
9.96 99.60 21.41
98.70 19.85
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อิเล็ก
โทรด

ลักษณะ
อารมณ์

C4

กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว

T7
T8
CP3
CP4
TP7
TP8
POZ
PO3
PO4
PO7
PO8
OZ

ความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง
ชาย (n=40)
หญิง (n=40)
Mean
SD Mean
SD
-1.01
9.41 -5.60 60.95
1.56
8.88 -0.25 18.28
-0.96
9.27
5.99 36.39
2.66 13.03 -0.82 20.47
0.46
8.78
3.84 15.34
0.28 15.24 -3.15 17.20
3.85 21.09 -4.18 58.60
-11.47 46.70 -3.76 21.34
-1.29
9.47
2.04 10.37
0.78 10.90 -1.43 15.06
-0.46
8.90
4.94 42.75
2.11 11.78 -0.57 27.61
-2.33 12.13
1.57 19.53
2.88 12.77 -5.70 24.14
-2.60 18.49
2.71 22.15
5.71 20.89 -3.92 14.65
-4.77 23.20
3.18 26.14
2.71 14.76 -3.51 18.68
-1.43 10.48
2.72 20.55
0.72 10.86 -4.11 18.21
-1.54 12.56
4.54 28.60
-0.38 19.02 -0.93 20.28
0.37 10.56
1.63 18.91
2.12 12.54 -3.28 17.47
-4.37 23.85
6.01 28.77
6.08 25.10 -4.90 23.01
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ความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง
ชาย (n=40)
หญิง (n=40)
Mean
SD Mean
SD
103.10 19.75 100.40 20.71
102.60 19.46
98.70 18.06
101.80 20.87 100.00 20.93
99.90 20.14 104.40 20.99
95.90 19.44 100.00 21.49
98.40 19.17
99.70 20.10
96.90 18.64 103.70 19.75
98.40 18.56 101.90 19.93
105.00 19.67 104.10 20.71
98.70 20.92
99.00 20.35
102.00 20.34
98.60 22.18
99.20 20.18 101.70 20.93
101.20 19.18
99.50 21.15
96.10 19.54 109.20 18.66
100.20 16.68 105.60 21.47
98.40 17.21 101.50 20.31
98.80 18.08
98.00 20.62
95.70 17.12 102.80 18.48
96.50 19.93
97.80 19.57
93.80 16.45 101.50 18.75
103.50 19.20 103.10 20.80
93.50 18.80 109.20 19.52
101.50 20.17 101.90 20.40
91.00 17.95 106.10 21.34
97.70 18.61 101.60 21.68
95.00 17.93
99.90 19.69
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จากตารางที่ 6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีค่า
เฉลี่ยความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้า
ช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพล ลักษณะกลัว ทีอ่ เิ ล็กโทรดต�ำแหน่ง
AF3, AF4, Fz, F3, F4, F7, F8, FC3, FC4, FT7, FT8, C3,
C4, T7, T8, CP3, CP4, TP7, TP8, POZ, PO3, PO4, PO7,
PO8 และ OZ อยูร่ ะหว่าง -24.73 ถึง 3.85 ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่าง
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูง
ของคลื่นไฟฟ้าช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมอง
รูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว ที่
อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง -5.60 ถึง 6.01
กลุ่มตัวอย่างเพศชายใช้เวลาเฉลี่ยในการท�ำงาน
ของสมอง จากความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมองช่วง P100
ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการ
มีอิทธิพล ลักษณะกลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้า
(ตารางที่ 4-8) อยู ่ ร ะหว่ า ง 94.70 ถึ ง 105.00 และ
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงใช้เวลาเฉลี่ยในการท�ำงานของสมอง
จากความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมองช่วง P100 ขณะท�ำ
กิ จ กรรมการทดลองมองรู ป ภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด ้ า นการมี
อิทธิพล ลักษณะกลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้า
อยู่ระหว่าง 97.80 ถึง 105.60 (ตารางที่ 6)
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กลุม่ ตัวอย่างเพศชายมีคา่ เฉลีย่ ความต่างศักย์ไฟฟ้า
สูงสุด จากความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรม
การทดลองมองรู ป ภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด ้ า นการมี อิ ท ธิ พ ล
ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่
ระหว่าง -14.37 ถึง 6.08 และกลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงมีคา่ เฉลีย่
ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าช่วง
P100 ขณะท� ำ กิ จ กรรมการทดลองมองมองรู ป ภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรด
ต� ำ แหน่ ง ต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า อยู ่ ร ะหว่ า ง -5.70 ถึ ง 1.52
(ตารางที่ 6)
กลุ่มตัวอย่างเพศชายใช้เวลาเฉลี่ยในการท�ำงาน
ของสมอง จากความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมองช่วง P100
ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์
ด้านการมีอทิ ธิพล ลักษณะไม่กลัว ทีอ่ เิ ล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่าง
ศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 91.00 ถึง 104.80 และกลุ่มตัวอย่าง
เพศหญิงใช้เวลาเฉลีย่ ในการท�ำงานของสมอง จากความกว้าง
ของคลื่นไฟฟ้าสมองช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรมการทดลอง
มองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะไม่
กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 99.50
ถึง 109.20 (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสูงและความกว้าง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 ขณะมองรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว และลักษณะไม่กลัว จ�ำแนกตามบุคลิกภาพ
ความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง
ความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง
อิเล็ก ลักษณะ
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
โทรด อารมณ์
Mean
SD Mean
SD Mean
SD Mean
SD
AF3
กลัว
-1.49 15.55
-8.28
19.92 100.00 23.43 101.00 20.03
ไม่กลัว
2.69 15.91
0.46
18.90 100.30 20.40
99.60 21.01
AF4
กลัว
-1.50 13.33 -25.92 116.62 100.30 20.36 104.00 20.21
ไม่กลัว
1.49 15.73
2.24
21.30 100.10 18.79 102.80 19.56
FZ
กลัว
-1.41 10.56 -11.32
51.68 102.50 20.59
95.30 20.29
ไม่กลัว
2.80 12.04
-0.19
17.79 101.20 19.87
99.70 20.42
F3
กลัว
1.17 14.52
-1.91
16.03 102.60 19.92
97.10 19.36
ไม่กลัว
-2.34 22.59
-4.59
26.77 100.00 21.70 101.80 21.09
F4
กลัว
1.45 11.94 -14.47
46.29 102.30 21.09
95.40 19.84
ไม่กลัว
3.15 14.07 -16.01
79.42
99.70 21.46 105.50 20.51
F7
กลัว
0.54 10.12
-2.75
16.43 102.60 22.05 101.10 21.76
ไม่กลัว
0.71 16.23
1.13
12.97
97.50 20.65 103.10 18.35
F8
กลัว
1.02
8.69
-2.68
11.89 102.90 20.17
98.70 19.39
ไม่กลัว
1.51
9.94
1.37
14.28 102.00 19.72 104.30 18.59
FC3
กลัว
-0.73 12.53
-2.24
11.19 105.10 19.41
99.00 21.49
ไม่กลัว
-0.78 12.87
0.06
15.22 100.40 20.91 100.00 20.95
FC4
กลัว
2.21
9.52
-3.69
14.34 104.80 20.48
99.30 21.18
ไม่กลัว
1.77
9.45
-0.89
13.89 101.30 21.92 102.80 19.77
FT7
กลัว
2.43
8.86
-0.53
17.94 105.50 21.75
97.80 19.64
ไม่กลัว
0.48 11.88
2.23
14.40 100.10 21.33 102.70 20.20
FT8
กลัว
1.09
7.02
-0.56
11.32 102.90 22.50
95.60 19.04
ไม่กลัว
2.50 11.31
-1.52
15.91
98.10 20.05 100.70 19.61
C3
กลัว
0.24
8.56
-0.17
11.83 102.60 20.21
93.50 19.78
ไม่กลัว
0.48 10.13
0.21
11.87
99.50 20.80
98.80 20.50
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อิเล็ก
โทรด

ลักษณะ
อารมณ์

C4

กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว

T7
T8
CP3
CP4
TP7
TP8
POZ
PO3
PO4
PO7
PO8
OZ
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ความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
Mean
SD Mean
SD
4.83 21.81 -11.43
56.59
1.44 10.21
-0.13
17.59
4.22 17.15
0.81
33.69
-0.71 15.38
2.55
18.79
4.12 12.59
0.18
12.31
-0.56 16.35
-2.30
16.28
8.02 21.17
-8.35
57.67
-1.98 18.47 -13.25
47.55
1.39 10.69
-0.64
9.30
0.72 10.94
-1.38
15.04
2.09 21.53
2.38
38.18
-0.34 15.48
1.88
25.74
1.70 14.60
-2.46
17.73
-0.92
9.38
-1.90
26.37
4.87 16.79
-4.76
22.75
-0.96 12.66
2.76
23.05
-0.67 27.54
-0.93
22.26
-0.63 10.33
-0.17
21.91
1.97 19.46
-0.68
12.60
-0.56 11.44
-2.83
18.10
4.36 19.33
-1.35
24.58
1.45
9.07
-2.76
26.11
2.82 12.78
-0.82
17.31
-0.81 10.99
-0.35
18.89
5.19 21.35
-3.55
30.93
-1.27 14.37
2.44
31.74

ความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง
เปิดเผย (n=40)
กลาง ๆ (n=40)
Mean
SD Mean
SD
103.40 18.99 100.10 21.37
97.40 19.86 103.90 17.22
104.70 21.76
97.10 19.30
99.80 21.40 104.50 19.68
100.60 22.87
95.30 17.63
100.70 20.35
97.40 18.77
106.20 18.05
94.40 19.08
101.40 19.50
98.90 19.09
104.20 20.27 104.90 20.12
97.60 20.49 100.10 20.71
104.40 20.63
96.20 21.24
99.00 21.06 101.90 20.01
103.80 21.09
96.90 18.64
103.90 20.37 101.40 20.00
105.20 19.30 100.60 19.25
100.50 20.74
99.40 16.81
102.10 20.01
94.70 17.99
98.20 19.32 100.30 16.88
101.90 21.20
92.40 16.89
95.20 18.77 100.10 16.98
107.20 18.46
99.40 20.73
99.30 21.76 103.40 19.46
102.10 19.91 101.30 20.64
98.50 22.71
98.60 19.46
103.30 20.55
96.00 19.34
95.40 19.40
99.50 18.35
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จากตารางที่ 7 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างบุคลิกภาพ
เปิดเผยมีคา่ เฉลีย่ ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของ
คลืน่ ไฟฟ้าช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองรูปภาพ
ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว ที่อิเล็กโทรด
ต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง -1.50 ถึง 8.02 และกลุ่ม
ตัวอย่างบุคลิกภาพกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยความต่างศักย์ไฟฟ้า
สูงสุด จากความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรม
การทดลองมองรู ป ภาพที่ เ ร้ า อารมณ์ ด ้ า นการมี อิ ท ธิ พ ล
ลักษณะกลัวทีอ่ เิ ล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง
25.92 ถึง 2.38
กลุม่ ตัวอย่างบุคลิกภาพเปิดเผยใช้เวลาเฉลีย่ ในการ
ท� ำ งานของสมอง จากความกว้ า งของคลื่ น ไฟฟ้ า สมอง
ช่ ว ง P100 ขณะท� ำ กิ จ กรรมการทดลองมองรู ป ภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว ที่อิเล็กโทรด
ต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100.00 ถึง 107.20 และ
กลุ่มตัวอย่างบุคลิกภาพกลาง ๆ ใช้เวลาเฉลี่ยในการท�ำงาน
ของสมอง จากความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมองช่วง P100
ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ นการ
มีอิทธิพล ลักษณะกลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้า
อยู่ระหว่าง 92.40 ถึง 104.90 (ตารางที่ 7)
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กลุม่ ตัวอย่างบุคลิกภาพเปิดเผยมีคา่ เฉลีย่ ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าช่วง P100 ขณะ
ท�ำกิจกรรมการทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่งต่างศักย์ไฟฟ้า
อยูร่ ะหว่าง -2.34 ถึง 3.15 และกลุม่ ตัวอย่างบุคลิกภาพกลาง
ๆ มีค่าเฉลี่ยความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่น
ไฟฟ้าช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองมองรูปภาพ
ที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรด
ต� ำ แหน่ ง ต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 16.01 ถึ ง 2.76
(ตารางที่ 7)
กลุม่ ตัวอย่างบุคลิกภาพเปิดเผยใช้เวลาเฉลีย่ ในการ
ท� ำ งานของสมอง จากความกว้ า งของคลื่ น ไฟฟ้ า สมอง
ช่วง P100 ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรด
ต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 95.20 ถึง 103.90 และ
กลุ่มตัวอย่างบุคลิกภาพกลาง ๆ ใช้เวลาเฉลี่ยในการท�ำงาน
ของสมอง จากความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง ช่วง P100
ขณะท�ำกิจกรรมการทดลองมองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์ดา้ น
การมีอทิ ธิพล ลักษณะไม่กลัว ทีอ่ เิ ล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์
ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 97.40 ถึง 105.50 (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสูงและความกว้าง ของคลื่นไฟฟ้าสมอง N170 ขณะมองรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว และลักษณะไม่กลัว จ�ำแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
อิเล็ก ลักษณะ
เปิดเผย (n=20)
กลาง ๆ (n=20)
เปิดเผย (n=20)
กลาง ๆ (n=20)
โทรด อารมณ์
Mean
SD Mean
SD Mean
SD
Mean
SD
AF3
กลัว
-2.17
7.88 -8.53 20.72
-0.81 20.82
-8.03
19.62
ไม่กลัว
3.48 19.50
3.72 14.67
1.90 11.73
-2.80
22.26
AF4
กลัว
-2.46
7.64 -46.99 163.49
-0.53 17.45
-4.85
15.95
ไม่กลัว
4.68 16.18
4.08 16.46
-1.70 14.98
0.40
25.56
FZ
กลัว
-1.74
5.27 -22.45 69.83
-1.08 14.17
-0.19
18.60
ไม่กลัว
4.26 14.35
1.60 10.11
1.34
9.33
-1.99
23.26
F3
กลัว
-2.92 15.16
1.15 18.60
5.27 12.95
-4.98
12.73
ไม่กลัว
-5.54 30.27 -8.57 36.36
0.87 10.45
-0.61
10.77
F4
กลัว
2.13 11.52 -23.60 62.65
0.76 12.60
-5.34
17.24
ไม่กลัว
2.95 16.28 -31.70 110.69
3.35 11.88
-0.31
13.28
F7
กลัว
-2.14
6.25 -3.39 16.33
3.21 12.49
-2.12
16.92
ไม่กลัว
2.10 21.07
2.13 16.19
-0.68
9.63
0.13
9.02
F8
กลัว
-0.52
6.11 -2.08 12.66
2.57 10.62
-3.27
11.36
ไม่กลัว
2.57 11.23
4.28 14.30
0.44
8.62
-1.53
14.01
FC3
กลัว
-2.54 11.30 -1.51 13.09
1.07 13.69
-2.96
9.19
ไม่กลัว
-0.97 17.75
3.76 13.47
-0.59
4.98
-3.63
16.28
FC4
กลัว
0.30
7.98 -3.21 17.15
4.13 10.70
-4.18
11.30
ไม่กลัว
3.29 10.48
2.99 10.88
0.25
8.29
-4.78
15.67
FT7
กลัว
0.88
8.27 -0.60 12.91
3.97
9.36
-0.47
22.23
ไม่กลัว
-0.05 12.74
4.54 14.99
1.00 11.27
-0.08
13.77
FT8
กลัว
-0.65
5.63
1.00 11.82
2.84
7.94
-2.13
10.87
ไม่กลัว
5.34 13.24
0.19 17.08
-0.34
8.40
-3.24
14.89
C3
กลัว
-1.70
4.84
0.82 13.48
2.19 10.91
-1.17
10.16
ไม่กลัว
0.84 12.04
2.47 11.94
0.12
8.08
-2.05
11.66
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อิเล็ก
โทรด

ลักษณะ
อารมณ์

C4

กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว
กลัว
ไม่กลัว

T7
T8
CP3
CP4
TP7
TP8
POZ
PO3
PO4
PO7
PO8
OZ

ชาย
เปิดเผย (n=20)
กลาง ๆ (n=20)
Mean
SD Mean
SD
-0.38
3.36
1.30 12.06
-0.99 19.91
1.55
8.77
4.25 20.33
3.45 22.34
-2.88 23.60 -20.06 61.36
-3.32
7.56
0.74 10.87
-1.14
8.31
2.70 12.92
-1.64
3.55
0.72 12.13
1.21
8.82
3.01 14.33
-1.41
3.28 -3.24 17.02
0.68
7.41
5.08 16.41
-1.80
3.16 -3.40 26.27
0.64
9.87 10.79 27.28
-8.90 27.96 -0.64 16.93
0.06 10.12
5.35 18.16
-3.11
5.59
0.26 13.72
0.45
8.97
0.99 12.70
-2.27
4.41 -0.81 17.41
2.32 10.45 -3.09 24.86
-0.34
8.78
1.08 12.28
-0.19
6.75
4.44 16.31
-3.61
8.68 -5.13 33.02
0.24 11.82 11.92 32.90
-0.38
3.36
1.30 12.06
-0.99 19.91
1.55
8.77
4.25 20.33
3.45 22.34
-2.88 23.60 -20.06 61.36
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หญิง
เปิดเผย (n=20)
Mean
SD
8.62 16.48
-0.13 12.32
11.80 21.82
-1.08 11.89
6.10 11.43
2.59 13.01
5.83 30.16
-1.89 20.23
4.82 20.16
-2.53 10.97
11.54 21.79
-2.56 15.03
7.57 25.13
-1.33 10.75
7.04 26.31
-1.57 13.64
10.99 25.60
0.58
7.63
5.98 15.41
-1.44 14.19
14.00 26.41
-2.77 16.72
8.62 16.48
-0.13 12.32
11.80 21.82
-1.08 11.89

กลาง ๆ (n=20)
Mean
SD
-0.94
12.78
-6.16
20.88
-20.16
77.68
-6.45
27.90
-2.03
7.44
-5.45
16.20
4.04
53.29
0.75
33.94
-1.68
18.83
-8.88
32.48
-6.13
19.19
-5.28
14.51
-1.22
27.02
-5.69
24.31
-1.61
11.65
-6.64
21.93
-1.90
30.59
-2.44
27.94
-2.72
21.37
-5.13
20.45
-1.98
29.45
-7.03
28.23
-0.94
12.78
-6.16
20.88
-20.16
77.68
-6.45
27.90
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จากตารางที่ 8 แสดงว่ า กลุ ่ ม ทดลองเพศชาย
บุคลิกภาพเปิดเผย มีค่าเฉลี่ยความต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด
จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 ขณะท�ำกิจกรรม
ทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะ
กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง -8.90
ถึง 4.25 และกลุ่มทดลองเพศชาย บุคลิกภาพกลาง ๆ มีค่า
เฉลี่ยความต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่น
ไฟฟ้าสมอง P100 ขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่
เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะกลัว ที่อิเล็กโทรด
ต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง -46.99 ถึง 3.45
กลุม่ ทดลองเพศหญิง บุคลิกภาพเปิดเผย มีคา่ เฉลีย่
ความต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้า
สมอง P100 ขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์
ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ล ลั ก ษณะกลั ว ที่ อิ เ ล็ ก โทรดต� ำแหน่ ง
ต่างศักย์ไฟฟ้า อยู่ระหว่าง -1.08 ถึง 14.00 และกลุ่มทดลอง
เพศหญิง บุคลิกภาพกลาง ๆ มีค่าเฉลี่ยความต่างศักย์ของ
ไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง P100 ขณะท�ำ
กิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล
ลักษณะกลัว ทีอ่ เิ ล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์ไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง
-20.66 ถึง 4.04 (ตารางที่ 8)
กลุม่ ทดลองเพศชาย บุคลิกภาพเปิดเผย มีคา่ เฉลีย่
ความต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้า
สมอง P100 ขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์
ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง
ต่างศักย์ไฟฟ้า ตามตารางที่ 8 อยู่ระหว่าง -5.54 ถึง 5.34
และกลุม่ ทดลองเพศชาย บุคลิกภาพกลาง ๆ มีคา่ เฉลีย่ ความ
ต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง
P100 ขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การมีอทิ ธิพล ลักษณะไม่กลัว ทีอ่ เิ ล็กโทรดต�ำแหน่ง ต่างศักย์
ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง -31.70 ถึง 11.92 (ตารางที่ 8)
กลุม่ ทดลองเพศหญิง บุคลิกภาพเปิดเผย มีคา่ เฉลีย่
ความต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้า
สมอง P100 ขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพทีเ่ ร้าอารมณ์
ด้านการมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่ง
ต่างศักย์ไฟฟ้า ตามตารางที่ 8 อยู่ระหว่าง -2.77 ถึง 3.35
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และกลุม่ ทดลองเพศหญิง บุคลิกภาพกลาง ๆ มีคา่ เฉลีย่ ความ
ต่างศักย์ของไฟฟ้าสูงสุด จากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมอง
P100 ขณะท�ำกิจกรรมทดลองมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้าน
การมีอิทธิพล ลักษณะไม่กลัว ที่อิเล็กโทรดต�ำแหน่งต่างศักย์
ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง -8.88 ถึง 0.95 (ตารางที่ 8)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาผลของความแตกต่ า งทางเพศและ
บุคลิกภาพที่มีต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพลในผูใ้ หญ่ตอนต้นสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้านพฤติกรรม
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่าง
ระหว่างเพศไม่มีผลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการ
มีอิทธิพล ลักษณะกลัวและลักษณะไม่กลัว ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเพศชายและเพศหญิงตอบสนองต่อสิ่งเร้าเสียงใน
ลักษณะกลัวและไม่กลัว คล้าย ๆ กัน มีอายุระหว่าง 20-25 ปี
และเป็นนักศึกษา มีบริบทที่คล้ายคลึงกัน ได้รับอิทธิพลของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเดียวกัน มีวิถีชีวิต
ประสบการณ์ การเลี้ยงดู และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไทย
ดังนัน้ จึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีอ่ าจส่งผลให้ความแตกต่างทางเพศ
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการมองรูปภาพ ซึง่ การรับรูใ้ นอารมณ์กลัวและ
ไม่กลัวจะต้องอาศัยพื้นฐานประสบการณ์ในการรับรู้ภาพ
เหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถแปลผลการรับรู้ภาพออกมาว่า
เป็นภาพทีก่ ลัวหรือไม่กลัว สอดคล้องกับแนวคิดของ Bradley
และ Lang [17] จ�ำแนกอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล
เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกของ
แต่ละบุคคล ที่ส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกกลัวหรือไม่กลัวต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อ
กระตุน้ สิง่ เร้าทีเ่ ป็นภาพ ผ่านระบบรับสัมผัสทางการมองเห็น
เกิดกระบวนการรับรู้ตีความ และตอบสนองออกมา Domes
และคณะ [18] ศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อรูปภาพ
อารมณ์ด้านลบด้วยภาพถ่ายสมอง โดยเปรียบเทียบระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ
ในการรับรู้อารมณ์ทั้งด้านประทับใจหรือการตื่นตัว
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ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพไม่มีอิทธิพลต่อ
การมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในลักษณะ
กลัวและไม่กลัว เนือ่ งจากบุคลิกภาพทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั นี้ คือ
บุคลิกภาพเปิดเผยซึ่งมีพฤติกรรมที่ชอบสนุก จะมีกิจกรรม
การเข้าสังคมคนจ�ำนวนมาก ชอบใช้เวลากับผู้คน และ
บุคลิกภาพกลาง ๆ ซึ่งมีพฤติกรรมก�้ำกึ่งระหว่างบุคลิกภาพ
แบบเก็ บ ตั ว และแบบเปิ ด เผย เป็ น บุ ค คลที่ พู ด พอควร
เดินสายกลาง มีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่คนเดียวก็มีความสุข
คบหากับคนทัว่ ไปได้ดี สามารถเข้ากันได้ดกี บั คนหลากหลาย
ประเภท บางครั้งอาจจะมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางแบบ
เก็บตัว หรือบางครั้งมีแนวโน้มเอียงไปในทางแบบเปิดเผยได้
หากแต่ ร ะดั บ ของความเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพแบบเก็ บ ตั ว และ
บุคลิกภาพเปิดเผยจะมากน้อยต่างกันไปตามลักษณะบุคคล
ซึ่ ง จะสามารถแปรเปลี่ ย นไปได้ ใ นแต่ ล ะสถานการณ์
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cai และคณะ [19] ได้ศกึ ษาความ
แตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพ โดยจากการมองภาพผล
การศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (introvert) จะมี
ระดับความตืน่ ตัวสูงกว่าบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (extrovert)
และมีผู้ที่มีบุคลิกภาพเชิงลบ คือ แบบเก็บตัวแบบกลาง ๆ
(ambivert) จะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ดี
2. ด้านคลื่นไฟฟ้าสมอง
ผลการเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ใหญ่ตอน
ต้ น ระหว่ า งเพศชายกั บ เพศหญิ ง ขณะมองรู ป ภาพที่
เร้าอารมณ์ดา้ นการมีอทิ ธิพล ลักษณะไม่กลัว และลักษณะกลัว
ความสูงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง P100 และ N170 ความแตกต่าง
ระหว่ า งเพศและบุ ค ลิ ก ภาพมี ผ ลต่ อ คลื่ น ไฟฟ้ า สมอง
ขณะที่ความกว้างของคลื่นไฟฟ้าสมอง P100 และ N170
ความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพมีผลต่อคลืน่ ไฟฟ้า
สมอง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะอารมณ์ความรูส้ กึ ด้านการมีอทิ ธิพล
เกิดจากอิทธิพลของสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ อารมณ์ความรูส้ กึ ของ
แต่ละบุคคล ที่ส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกได้หรือไม่ได้ มีอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลังหรือไม่มี
พลัง มีอารมณ์ความรูส้ กึ กลัวหรือไม่กลัวต่อสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ
อารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพลเกิดจากการกระตุ้นของ
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สิ่งเร้า ผ่านระบบรับสัมผัส แล้วเกิดกระบวนการรับรู้ตีความ
ซึ่งภาพที่เห็นอาจเกิดกระบวนการรับรู้ตีความแตกต่างกัน
ออกไป แล้วแต่ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณี
ทีไ่ ด้ผา่ นประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จากนัน้ จะตอบสนอง
ออกมาเป็น 3 ลักษณะอารมณ์ความรูส้ กึ คือ อารมณ์ความรูส้ กึ
การมีอ�ำนาจที่เหนือกว่า (control) อารมณ์ความรู้สึกเฉย ๆ
(neutral) อารมณ์รู้สึกการมีอ�ำนาจที่ด้อยกว่า (uncontrol)
Whittle และคณะ [20] ได้สรุปจากงานวิจัย
หลาย ๆ ฉบับ ผลปรากฏว่าเพศหญิงและเพศชายมีการรับรู้
อารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งในการศึกษาระดับพฤติกรรมและ
ระดับประสาท ซึง่ ในระดับประสาทพบว่า สมองของเพศหญิง
บริ เ วณลิ ม บิ ก ได้ แ ก่ อะมิ ก ดาลา แอนที เ รี ย ร์ ซิ ง กู เ ลท
คอร์เท็กซ์ และทาลามัสมีการท�ำงานมากกว่าเพศชาย ใน
ขณะที่สมองของเพศชายบริเวณกลีบสมองส่วนหน้าผาก
(prefrontal cortex) และกลีบสมองด้านข้าง (parietal
cortex) มีการท�ำงานมากกว่าเพศหญิง การที่เพศหญิงและ
เพศชายมีการรับรูอ้ ารมณ์แตกต่างกันอาจมาการประมวลผล
อารมณ์ในระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมทิ แี่ ตกต่างกัน ขณะทีง่ าน
วิจัยของ Filkowski และคณะ [21] ได้ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างเพศในการรับรู้อารมณ์โดยให้ อาสาสมัครดูรูปภาพ
คุกคามทีช่ นี้ ำ� ไปสูเ่ หตุการณ์อนั ตราย ผลปรากฏว่า เพศหญิง
มีการตอบสนองเร็วกว่าเพศชายในระดับพฤติกรรมแต่ใน
ระดับเซลล์ประสาท ผลปรากฏว่า สมองของเพศชายบริเวณ
posterior parietal cortex มีการท�ำงานมากกว่าเพศหญิง
อีกทั้งสมองบริเวณนี้ยังเพิ่มการเชื่อมต่อกับสมองบริเวณ
medial prefrontal cortex มากกว่าเพศหญิง งานวิจัยของ
Rozenkrants และ Polich [22] ได้ศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
สัมพันธ์กบั เหตุการณ์จากการดูรปู ภาพสือ่ อารมณ์พบว่า กลุม่
ตัวอย่างให้คะแนนรูปภาพแตกต่างจากคะแนนมาตรฐาน
อย่างมีนัยส�ำคัญและมีความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมอง
สัมพันธ์กบั เหตุการณ์ขณะดูรปู ภาพทีม่ ลี กั ษณะไม่กลัว เปรียบ
เทียบกับรูปภาพที่มีลักษณะเฉย ๆ หรือรูปภาพที่มีลักษณะ
กลัวในส่วนของ frontal lobe จะมีคลื่นไฟฟ้าสมองสั้นกว่า
เมือ่ เทียบกับบริเวณของสมองส่วนอืน่ ๆ และคลืน่ ไฟฟ้าสมอง
ในบริเวณ temporal lobe จะกว้างกว่าเมือ่ เทียบกับบริเวณ
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สมองส่วนอื่น ๆ Domes และคณะ [18] ได้ศึกษาปฏิกิริยา
ตอบสนองระหว่างเพศชายและเพศหญิงต่อรูปภาพอารมณ์
ด้านลบด้วยภาพถ่ายสมองพบว่า สมองของเพศชายมีการ
ท� ำ งานมากกว่ า เพศหญิ ง ต่ อ สิ่ ง เร้ า อารมณ์ ด ้ า นลบ และ
Sabatinelli และคณะ [23] ศึกษาปฏิกิริยาตอบสนอง
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงต่อรูปภาพที่น่าขยะแขยงและ
น่ากลัว ผลปรากฏว่าแม้เพศหญิงมีการรับรูอ้ ารมณ์ตอ่ รูปภาพ
ที่น่ากลัว รูปภาพด้านลบ และการตื่นตัวสูงกว่าเพศชายแต่
เมือ่ ให้อาสาสมัครมองรูปภาพทีถ่ กู จูโ่ จม โดยมนุษย์หรือสัตว์
สมองของเพศชายบริเวณอะมิกดาลาและ left fusiform
gyrus มีการท�ำงานมากกว่าเพศหญิง
ทัง้ นีข้ อ้ เสนอแนะจากงานวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ าร
ประยุกต์ใช้ คือ 1) นักวิชาการ สามารถน�ำกิจกรรมการ
ทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลไปใช้
ในการกระตุ้นความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ 2) นักโฆษณา สามารถน�ำมาประชาสัมพันธ์และน�ำ
ไปประยุกต์และ พัฒนาเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือน�ำไปเป็นสิง่ เร้าเพือ่ กระตุน้ ความสนใจของผูบ้ ริโภค และ
3) บุคลากรทางการแพทย์ สามารถน�ำไปประกอบการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ อบรม สัมมนาประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการรับรู้ทางอารมณ์ได้ นอกจากนี้
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย คือ 1) ได้กิจกรรม
การวิเคราะห์อารมณ์ความรูส้ กึ ด้านการมีอทิ ธิพล ใช้จากแบบ
วัด SAM น�ำไปใช้เป็นเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์อารมณ์
และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ใน
บริบทของคนไทยต่อไป 2) ได้รูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองขณะ
ที่มีอารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล ที่สามารถน�ำไปใช้
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการอ้างอิงการวิเคราะห์อารมณ์ได้
และ 3) สามารถน�ำผลทีไ่ ด้จากการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบ
คลืน่ ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ มาเป็นแนวทางในการ
วางแผนและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
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