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This research aimed to test a structural model with regard to the Imposter Phenomenon
among doctoral students in Thailand . The research in this study uses a combined approach,
combining quantitative and qualitative research and gotting the qualitative data to complement the
quantitative data. The research, conducted with doctoral students in the 2015 academic year, was
the multi-stage random research . The tools used to collect data from a total of twelve subjects were
analyzed and SPSS for Windows- based part modeling analysis to determine the causal relationship
between harmony and theoretical modeling assumptions. The empirical LISREL as was used the
primary Method collect qualitative data that is the Imposter has scored 61 points the Stature set up
to provide information voluntarily and without a history of psychiatric treatment. The research found
that (1) The model of the Impostor Phenomenon were in harmony with the empirical data.It can be
seen from an index value expressed in harmony with the data after the model met the criteria for
determining the most value as the GFI was 0.93 the CFI was 0.98 RMSEA equals 0.032 and the
SRMR equals 0.061 except the chi - square (F2) equivalent. 342.38 (p value = 0.000).(2)The factors
influencing the highest total in Impostor Phenomenon was mixed messages about achievement
from family , followed by overprotection. Both factors influence the match. The variance of outcome
variables was 45 percent psychological distress.(3) The Impostor Phenomenon had on Influence
and a direct effect on psychological distress, and self handicapping. Also in the collection of
qualitative data , the data of four Impostor Phenomenon as Clance theoried, as finding a way to do
achieve their long-term goals. According to the data provider, the Impostor Phenomenon affects both
physical ,behavior and mental health.
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การวิจยั ครังO นีOมวี ตั ถุประสงค์เพืKอทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องนักศึกษษปริญญาเอกในประเทศไทย การดําเนินการวิจยั ในครังO นีO
ใช้การวิจยั แบบผสานวิธ ี โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพืKอให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพมาเติม
เต็มข้อมูลในเชิงปริมาณ ซึงK การวิจยั ในครังO นีOดําเนินการวิจยั กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกปี การศึกษา
2558 ทุกชันO ปี ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขันO ตอน เครือK งมือทีใK ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังO นีOมที งั O สินO
12 ฉบับ วิเคราะห์ข้อ มูล พืOน ฐานด้ว ยโปรแกรม SPSS for Windows ส่ ว นการวิเคราะห์แบบจํา ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพืKอตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการใช้โปรแกรมLISREL สําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
นันO คือผูท้ มKี คี ะแนนภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ งั O 61 คะแนนขึนO ไป ทีสK มัครใจให้ขอ้ มูลและไม่มปี ระวัตกิ ารรักษา
ทางจิต ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบจําลองการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จะเห็นได้จากค่าดัชนีทKแี สดงความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลหลังการปรับโมเดลผ่านตามเกณฑ์การ
พิจารณาเกือบทุกค่า ดังนีO ค่า GFI เท่ากับ 0.93 ค่า CFI เท่ากับ 0.98 RMSEA เท่ากับ 0.032 SRMR
เท่ากับ 0.061 ยกเว้น ค่าไค-สแควร์ ( F 2 ) เท่ากับ 342.38 (p value=0.000)
2. ตัวแปรทีมK อี ทิ ธิพลรวมสูงสุดต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ คือ การสืKอสารทีไK ม่คงเส้นคงวา
เกีKยวกับความสําเร็จจากครอบครัว รองลงมาคือ การเลีOยงดูแบบปกป้ องเกินไป โดยทังO สองตัวแปรมีอทิ ธิพล
ทางตรงทังO หมด สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 45
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ส่งอิทธิพลรวมและเป็ นอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความทุกข์
ทางใจและพฤติกรรมการทําให้ตนเองด้อย
นอกจากนีOในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 4 คน พบว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลทังO 4 คน มีลกั ษณะการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ตู้ ามทีแK คล๊นซ์ได้กล่าวไว้ และพบลักษณะเพิมK เติมคือ
การไม่เป้ าหมายระยะยาว ซึKงจากการทีKผู้ให้ขอ้ มูลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ส่งผลกระทบทังO ต่อร่างกาย
พฤติกรรม และจิตใจ

