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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องนักศึกษษปริญญาเอกในประเทศไทย การดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้
ใช้การวิจยั แบบผสานวิธ ี โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพมาเติม
เต็มข้อมูลในเชิงปริมาณ ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้ดาเนินการวิจยั กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกปี การศึกษา
2558 ทุกชัน้ ปี ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้มที งั ้ สิน้
12 ฉบับ วิเ คราะห์ข้อ มูล พื้น ฐานด้ว ยโปรแกรม SPSS for Windows ส่ ว นการวิเ คราะห์แบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการใช้โปรแกรมLISREL สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
นัน้ คือผูท้ ม่ี คี ะแนนภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ งั ้ 61 คะแนนขึน้ ไป ทีส่ มัครใจให้ขอ้ มูลและไม่มปี ระวัตกิ ารรักษา
ทางจิต ผลการวิจยั พบว่า
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จะเห็นได้จากค่าดัชนีท่แี สดงความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลหลังการปรับโมเดลผ่านตามเกณฑ์การ
พิจารณาเกือบทุกค่า ดังนี้ ค่า GFI เท่ากับ 0.93 ค่า CFI เท่ากับ 0.98 RMSEA เท่ากับ 0.032 SRMR
เท่ากับ 0.061 ยกเว้น ค่าไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 342.38 (p value=0.000)
2. ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมสูงสุดต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ คือ การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวา
เกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว รองลงมาคือ การเลี้ยงดูแบบปกป้ องเกินไป โดยทัง้ สองตัวแปรมีอทิ ธิพล
ทางตรงทัง้ หมด สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 45
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ส่งอิทธิพลรวมและเป็ นอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความทุกข์
ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
นอกจากนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 4 คน พบว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลทัง้ 4 คน มีลกั ษณะการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ตู้ ามทีแ่ คล๊นซ์ได้กล่าวไว้ และพบลักษณะเพิม่ เติมคือ
การไม่เป้ าหมายระยะยาว ซึ่งจากการที่ผู้ให้ขอ้ มูลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ส่งผลกระทบทัง้ ต่อร่างกาย
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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 (2) 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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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
คงไม่ ม ีใ ครปฏิเ สธว่ า “ความส าเร็จ ” เป็ นสิ่ง ที่ดีท่ีสุ ด ประการหนึ่ ง ในชีว ิต ของคนเรา
คนส่ ว นใหญ่ พ ยายามที่จ ะทาให้ต นเองประสบความส าเร็จในชีว ิต และมุ่งมันที
่ ่จ ะเข้าไปให้ใ กล้
ค าว่ า “ความส าเร็จ ” โดยการน าความรู้ค วามสามารถที่ม ีอ ยู่ม าใช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ ม ากที่สุ ด
(สงกรานต์ ธรรมบุ ต ร.2553 : 73-75 ) เพราะความส าเร็จ นัน้ ไม่เ พียงนามาซึ่ง ความภาคภูมใิ จ
แก่ ต นเองและครอบครัว แต่ ย ัง น าไปสู่ ก ารยกย่ อ งเชิ ด ชู จ ากสัง คม ซึ่ ง ตามปกติ บุ ค คลที่
ประสบความสาเร็จจะมีความรูส้ กึ อิ่มเอมและมีความสุข รวมถึงเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง แต่ใน
บรรดาคนที่ป ระสบความส าเร็จนัน้ กลับมีบุ ค คลบางส่ ว นที่เ กิด ความรู้ส ึกวิต กกังวล สงสัย และ
ตัง้ คาถามว่าตนเองมีความเหมาะสมและคู่ควรกับความสาเร็จที่ได้รบั มาหรือยัง แม้จะมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ท่แี สดงให้เห็นว่า บุคคลเหล่านัน้ เป็ นผูท้ ่มี คี วามสามารถ แต่บุคคลเหล่านัน้ กลับเชื่อว่า
ความสาเร็จของตนเองนัน้ ไม่ได้มาจากความสามารถทีแ่ ท้จริงของตน แต่เกิดมาจากความผิดพลาด
บางประการของกลไกทางสังคม หรือเป็ นเพราะความโชคดีทไ่ี ด้อยู่ในครอบครัวทีด่ ี อยู่ในทีท่ างาน
ทีด่ ี หรือได้รูจ้ กั กับบุคคลทีส่ งั คมให้การยอมรับ ความรูส้ กึ และประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แบบนี้แคล๊นซ์
และคณะ (Clance ; et al. 1995 : 79-96) เรีย กว่ า “การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ (Impostor
Phenomenon)” ซึ่ ง เป็ นความเชื่ อ หรื อ การรับ รู้ ข องบุ ค คลว่ า ตนเองก าลัง แสร้ ง ท าว่ า เป็ น
ผู้มคี วามรู้ค วามสามารถในการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับความสาเร็จ จึงไม่ยอมรับ
ความสาเร็จที่เกิดขึน้ ว่าเป็ นความสามารถของตนเองทัง้ ที่มหี ลักฐานเชิงประจักษ์ท่แี สดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จ ของสิ่ง ที่ รู้ส ึก วิต กกัง วลและกลัว ว่ า คนอื่น จะล่ ว งรู้ว่ า แท้ จ ริง แล้ ว พวกเ ขาไม่ ไ ด้
มีความสามารถมากมายตามทีค่ นอื่นเข้าใจ และความรูส้ กึ ว่าตนเองกาลังหลอกลวงคนอื่นอยู่ ทาให้
มีค วามพยายามในการที่จะรัก ษาภาพลักษณ์ (façade) ของความเป็ น คนฉลาด และมีรูปแบบ
พฤติกรรมการทางานเพื่อหลีกเลีย่ งความล้มเหลวทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยอาจเป็ น (1) ลงมือทางานนัน้
ทันทีและเตรียมการทางานนัน้ เต็มที่ หรือ (2) ผัดวันประกันพรุง่ ในระยะแรกและมาเร่งทางานนัน้ เมื่อ
ใกล้ถงึ วันที่กาหนดส่งงาน โดยหากลงมือทางานนัน้ ทันทีและเตรียมการทางานนัน้ เต็มที่ เมื่อการ
ทางานสาเร็จและบรรลุ เป้ าหมายด้ว ยดี ผู้ ท่รี บั รู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ของตนเองจะมีค วามรู้ส ึกว่า
ความส าเร็จ ที่เ กิด ขึ้น เป็ นผลมาจากความพยายามอย่ า งหนั ก และความมุ่ ง มัน่ ในการท างาน
ซึง่ ไม่ถอื เป็ นความสาเร็จทีแ่ ท้จริง แต่หากรูปแบบของการทางานเป็ นลักษณะของการผัดวันประกัน
พรุ่งและมาเร่งทางานจนวินาทีสุดท้าย บุค คลเหล่านี้จะรู้ส ึกว่าตนเองไม่ไ ด้มคี วามสามารถทาง
ส ติ ปั ญ ญ า อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ผ ล ส า เ ร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั ้ น เ ป็ น เ พ ร า ะ ค ว า ม โ ช ค ดี ดั ง นั ้ น
ไม่ว่ารูปแบบการทางานจะเป็ นไปในรูปแบบใด ผู้ รบั รู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ จึงปฏิเสธที่จะยอมรับ
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ข้อ มูล ย้อ นกลับทางบวก เช่น ค าชมเชย การเลื่อ นตาแหน่ ง เป็ นต้น เหล่ านัน้ เนื่ องจากความ
ความรูส้ กึ ผิดจากรูปแบบการทางานทีต่ นใช้ นอกจากนี้ความสาเร็จของงานนัน้ ยังเป็ นตัวเสริมแรง
ให้บุ ค คลเหล่ า นัน้ เกิด ความเครีย ดมากยิ่ง ขึ้น และเพิ่ม ความกดดัน ในการที่จ ะรัก ษาระดับ ของ
ความสาเร็จนัน้ ต่อไปในอนาคต
จุดเริม่ ต้นของการศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้นัน้ มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูห้ ญิงจานวนมากกว่า 150 คน ตัง้ แต่ ค.ศ. 1974 ทีเ่ ข้ามารับคาปรึกษาในคลินิก แคล๊นซ์และอิเมส
(Clance & Imes.1978) พบว่า ผู้หญิงเหล่านัน้ เป็ นผู้ท่เี ต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ อีกทัง้ ยัง
ประสบความสาเร็จอย่างสูงทัง้ ในเรื่องการศึกษาและหน้ าที่การงาน แต่กลับรูส้ กึ สงสัย ไม่แน่ ใจใน
ความส าเร็จ ที่เ กิด ขึ้น และเห็น ว่ า ความส าเร็จ ที่เ กิด ขึ้น เป็ น สิ่ง ที่น่ า อับ อายเพราะไม่ไ ด้ม าจาก
ความสามารถทีแ่ ท้จริง และเป็ นกังวลว่าบุคคลอื่นจะล่วงรูว้ ่าตนเองไม่มศี กั ยภาพมากพอทีจ่ ะสมควร
ได้ร บั การยกย่อ ง จากการพูด คุ ยกับผู้รบั บริการที่เ ข้า มารับค าปรึกษา แคล๊ น ซ์ ( Clance.1985)
ได้สรุปลักษณะของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ไู้ ว้ 6 ลักษณะ คือ 1) การมีวงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ ู้ (The Impostor cycle) 2) ความต้องการทีจ่ ะเป็ นคนพิเศษหรือเป็ นคนทีด่ ที ส่ี ุด (The need
to be special or to be the very best) 3) มุ ม ม อ ง ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น สุ ด ย อ ด ค น ( Superman/
Superwoman aspect) 4) การกลัวความล้มเหลว (Fear of failure) 5) การปฏิเสธความสามารถ
ของตนเองและการไม่ยอมรับคายกย่องชมเชย (Denial of competence and Discounting praise)
และ 6) ความกลัว และความรู้ส ึก ผิด เกี่ย วกับ ความส าเร็จ (Fear and guilt about success) แต่
อย่างไรก็ตามบุคคลที่รบั รูภ้ าพลักษณ์ภูมริ ไู้ ม่จาเป็ นต้องมีลกั ษณะดังกล่าวครบทัง้ 6 ลักษณะ หาก
พบ 2-3 ลัก ษณะในหกลัก ษณะดังกล่ าวข้างต้นก็ถือ เป็ นผู้ท่ีมลี ัก ษณะของการรับ รู้ภาพลัก ษณ์
ผู้มภี ูมริ ู้ ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ดงั กล่าวจะส่ งผลให้ผู้ท่ีรบั รู้เ กิดความทุกข์ทางใจ หรือ มี
อาการทางร่างกายอันเป็ นผลมาจากความเครียด เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ หรือนอนไม่หลับ แต่การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ภูมริ ไู้ ม่ถูกจัดเป็ นพยาธิสภาพหรือความผิดปกติทางจิตตามเกณฑ์การวินิจฉัยความ
ผิด ปกติท างจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM) ของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกนั (American Psychiatric Association)
แม้ว่าการสรุปลักษณะของผู้ท่รี บั รู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ของแคล๊นซ์ตามที่กล่าวถึงข้างต้น
จะมีจุดเริม่ ต้นมาจากผูป้ ่ วยเพศหญิงทีม่ ารับการบาบัดในคลินิกและการวิจยั ในระยะแรกส่วนใหญ่ทา
ในกลุ่ ม ประชากรที่เ ป็ นเพศหญิง แต่ จากการศึกษาในระยะต่ อ มาพบว่า การรับ รู้ภ าพลักษณ์ ใ น
ลักษณะนี้เกิดขึน้ ในเพศชายเช่นเดียวกัน (เช่น Dingman.1987 ; Pierce .2011 เป็ นต้น) นอกจากนี้
ยังพบการมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ใู้ นหลากหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ นักสังคม
สงเคราะห์ (Want; & Kleitman .2006 ) ครู (Matthews.2001; Byrnes; & Lester1995; Brems; et
al.1994) พยาบาล (Arena; & Page.1992) กลุ่ มอาชีพ ด้า นการให้บ ริก าร เช่ น พนัก งานบริษัท
(Leng.2006) และกลุ่มนักศึกษา (เช่น Bernard.2002; Smith.2011; Sakulku.2009; Craddock ; et
al.2011) เป็ นต้น และจากผลการศึกษาในบริบทของความแตกต่างทางเพศ อาชีพ และวัฒนธรรม
(Lin. 2008; Lisa. 2009 ; Ahlfeld. 2009; Chae.1995; Fujie.2010 ) ชีใ้ ห้เห็นว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์
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ผูม้ ภี ูมริ นู้ นั ้ พบได้ทวไปในทุ
ั่
กสังคมในโลกและได้รบั การคาดคะเนว่า ร้อยละ 70 ของคนเราต่างก็เคย
มีประสบการณ์รบั รูภ้ าพลักษณ์ภมู ริ อู้ ย่างน้อย 1 ครัง้ ในช่วงชีวติ (Gravois.2007) นอกจากการศึกษา
อุ บ ัติก ารณ์ ข องการเกิด การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้แ ล้ว ยัง ได้ม ีก ารศึก ษาเพิ่ม เติม เชื่อ มโยง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ผู้ มี ภู มิ รู้ กั บ ตั ว แ ป ร อื่ น ๆ ทั ้ ง ง า น วิ จ ั ย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพบว่าตัวแปรสาคัญที่ทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ นู้ ัน้ มี
ทัง้ ตัวแปรที่เป็ นปั จจัยภายนอกบุคคล เช่น การเลี้ยงดูของบิดามารดา (Clance.1985; Want; &
Kleitman.2006; Castro; Jones; & Mirsalimi. 2004) การสื่อสารเกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว
(Clance.198 ; Sakulku .2009; Ahlfeld.2009; Smith.2011) การรับ รู้ค วามคาดหวัง จากการมี
สถานะและบทบาททางสัง คม (Ahlfeld.2009; Craddock; et al. 2011) และตัว แปรที่เ ป็ น ปั จ จัย
ภายในบุ ค คล เช่ น การรับ รู้คุ ณ ค่ า ในตนเอง (Ghorbanshirod.2012; Lin.2008 ; Lisa.2009 ;
Pierce.2011; Thompson ; Foreman; & Martin.2000; Craddock; et al.2011) พฤติ ก รรมการ
ทาให้ตนเองด้อย(Self-handicapping behavior) (Want; & Kleitman .2006; Ross; Stewart; et al.
2001) ความมันใจในตนเอง
่
(Self-confident) (Kumar; & Jagacinski.2006) รูปแบบบุคลิกภาพแบบ
ข า ด ค ว า ม มั ่น ค ง ท า ง อ า ร ม ณ์ ( Neuroticism) ( Bernard. 2 0 0 2 ; Ross; et al. 2 0 0 1 ;
Ghorbanshirodi.2012) บุคลิกภาพแบบมีส ติรู้ชอบ (Conscientiousness) (Bernard.2002; Ross;
et al. 2001) และบุ ค ลิ ก ภาพแบบสมบู ร ณ์ แ บบ ( Perfectionism) (Leng.2006 ; Ferrari; &
Thompson.2006.)
นอกจากนี้ ย ัง มีง านวิจ ัย ที่ศึ ก ษาถึ ง ผลที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ รับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้
ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าการที่บุคคลรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ นู้ นั ้ จะมีผลกระทบต่อบุคคลหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ น ด้า นร่างกาย เช่น ปวดศีร ษะ ปวดท้อ ง และนอนไม่หลับ (Clance.1985 ; Steinberg.1986;
Sakulku.2009) ด้ า นจิต ใจ เช่ น ความวิต กกัง วล (Anxiety) (Clance.1985 ; Sakulku.2009;
Dompe.2010; Kumar; & Jagacinski.2006) ความซึมเศร้า (Depression) (Clance.1985 ; Sakulku
.2009; Dompe.2010) ขาดความมันใจในตนเอง
่
ผิดหวัง หมดกาลังใจ มีระดับแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
ต่ า (Bernard ; et al.2002 ; Chrisman ; et al.1995 ; Clance.1985; Fried-Buchalter.1992;
Thompson; Davis; & Davison.1998 ; Thompson ; Foreman ; & Martin .2000) และด้านรูปแบบ
ทางพฤติกรรม เช่น การนาเสนอตนเอง (Self-presentation) (Ferrari; & Thompson.2006; Leary;
& et 2000) การหลีกเลีย่ งการถูกประเมินในทางลบ (Chrisman; et al.1995 ; Clance ; et al .1995)
นอกจากนี้ อ าจมี ก ารแสดงออกในลั ก ษณะของการปฏิ เ สธที่ จ ะท างานที่ ม ี ค วามท้ า ทาย
บ้างาน หรือความพยายามทางานให้สมบูรณ์แบบ(Thompson.1996 ; Kets de Vries.2005) รวมถึง
พฤติกรรมการแยกตัว(Ahlfeld.2009)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งพบว่ า การศึก ษาเกี่ย วกับ การ รับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาทีแ่ ยกศึกษาเพียงปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งกล่าวคือ ศึกษา
ปั จจัยภายในบุคคล ที่ส่งผลทาให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ เช่น การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
หรือเป็ นการศึกษาเพียงปั จจัยภายนอก เช่น ปั จจัยด้านการเลี้ยงดูของบิดามารดา ที่มสี ่วนทาให้

4
บุคคลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของการ
รับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูม ิรู้ใ นเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่ง เป็ นการศึกษาพฤติก รรมของบุค คลอย่า ง
รอบด้านและครอบคลุมทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกบุคคลในคราวเดียวกัน อันจะทาให้เกิดความ
เข้า ใจในพฤติก รรมของบุ ค คลได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ ง โดยการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย สนใจศึก ษาปั จ จัย
เชิงเหตุและผลของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ของนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ของประเทศไทย เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็ นผู้ท่มี ตี ้องใช้ความพยายามอย่างสูงใน
การทาให้เกิดความสมดุลระหว่างการดาเนินชีวติ ประจาวันและความรับผิดชอบงานทางด้านวิชาการ
รวมถึงต้องปรับตัวกับสภาพการณ์ใหม่ทต่ี ้องเผชิญ บางคนมีหลายบทบาททีต่ ้องรับผิดชอบทัง้ การ
ดูแลบิดามารดา และ/หรือเป็ น บิดามารดาที่ต้องดูแลครอบครัว ทาให้บุค คลเหล่านี้จาเป็ นต้อ ง
บริหารจัดการตนเองเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวติ และการทางานมากกว่าคนทัวไป
่
(Brus.2006)
ซึง่ สอดคล้องกับมุมมองของแคล๊นซ์ (Clance. 1985 : 110-111) ทีว่ ่านักศึกษาเป็ นผูท้ ม่ี แี นวโน้มที่
จะมีค ะแนนการรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ภู ม ิรู้สู ง กว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ เนื่ อ งจากนั ก ศึก ษาเป็ นผู้ท่ีถู ก ประเมิน
ความสามารถอยู่เ ป็ น ประจ า ทัง้ เรื่อ งการให้เ กรดและการประเมิน ผลงานต่ างๆ เช่ น งานเขีย น
เชิง วิชาการ การน าเสนอทางวิชาการ เป็ นต้น นอกจากนี้แคล๊ นซ์ยงั กล่ าวว่าบุ ค คลยิ่ งศึกษา
ในระดับสูงขึน้ ไปมากเท่าใดยิง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ทู้ ส่ี ูงขึน้ เพราะนอกจาก
การเรียนเฉพาะทางเพื่อให้มคี วามรูใ้ นเชิงลึกแล้ว ผูเ้ รียนยังต้องมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านที่ได้รบั
มอบหมายในรายวิชาทีเ่ รียนดีพอๆกับความรูใ้ นทางทฤษฎีดว้ ย ซึง่ การเกิดขึน้ ของการมีภาพลักษณ์
ผู้มภี ูมริ ู้ในนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รบั การสนับสนุ นจากงานวิจยั เชิงปริมาณ (Dompe.2011)
และงานวิจยั เชิงคุณภาพ ( Craddock; et al. 2011) ว่าสามารถพบได้กบั ระดับปริญญาเอกทุกชัน้ ปี
และพบระดับของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้สู งสุดในระดับปริญญาเอกชัน้ ปี ท่ี 5 (Dompe.2011)
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้กบั นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกทุกชัน้ ปี โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาในมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกของบุคคลที่รบั รูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ โดยการพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้และตรวจสอบว่าโมเดลที่พฒ
ั นามานี้
สามารถอธิบายการรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ได้ค รอบคลุมทัง้ เพศชายและเพศหญิงในบริบทของ
สังคมไทยหรือ ไม่ ด้ว ยกระบวนการวิจยั เชิงปริมาณในระยะแรก และเนื่อ งจากยังไม่มงี านวิจ ยั
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ใู้ นประเทศไทยมาก่อนผู้วจิ ยั จึงได้ดาเนินการวิจยั ระยะที่
สองด้วยกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจและอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจจากการวิจยั
เชิงปริมาณให้ลกึ ซึง้ มากขึน้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้จะทาให้สงั คมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ แู้ ละนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้รบั รู้
และตระหนัก ถึง ปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกบุ ค คล
เกี่ยวกับการรับ รู้ภาพลักษณ์ ผู้ม ีภูมริ ู้
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ท า ใ ห้ ไ ด้ แ บ บ จ า ล อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เ ห ตุ แ ล ะ ผ ล
ที่สามารถอธิบายการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างเพศ
อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อบุคคล องค์กร ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา ครู หรือแม้กระทังผู
่ ้บริหาร
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ในมหาวิทยาลัย ในการที่จะทาความเข้าใจบุคคลที่ม ีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ เพื่อนาไปสู่
การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริม บุ ค คลเหล่ า นี้
ให้ ส ามารถด าเนิ น ชีว ิต ได้ อ ย่ า งมีค วามสุ ข และ
ใช้ความสามารถทีม่ อี ยู่อย่างเต็มเปี่ ยม ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เกิดกับตนเองและสังคม
ต่อไป

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
1.ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองโครงสร้างเชิง เหตุและผลของการรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ทู้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านสภาพครอบครัว (การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
และห่ ว งใย การอบรมเลี้ย งดู แ บบปกป้ องมากเกิน ไป การสื่อ สารที่ไ ม่ ค งเส้ น คงวาเกี่ย วกับ
ความสาเร็จจากครอบครัว) และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (การรับรู้ความคาดหวังของ
สังคมจากสถานภาพและบทบาทการเป็ นนั กศึกษาปริญ ญาเอก และการรับรู้ค่ านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ) ทีม่ ตี ่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
1.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยภายในบุคคล (การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนปริญญาเอก ความเชื่ออานาจภายในตน บุคลิกภาพแบบขาด
ความมันคงทางอารมณ์
่
บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ และบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ) มีอทิ ธิพลต่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
1.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ทู้ ม่ี ตี ่อความทุกข์ทางใจและ
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
2.ทาความเข้าใจกระบวนการเกิด ลักษณะ (Characteristics) ความรู้ส ึก (feelings)
รูปแบบความคิด (thoughts) ของผูร้ บั รูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ตู้ ลอดจนศึกษาผลกระทบ (effects) ของ
การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้ภูมริ ทู้ ่มี ตี ่อการดาเนินชีวติ และวิธกี ารจัดการ (coping style) กับผลกระทบที่
เกิดขึน้

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ถือเป็ นการเปิ ดประเด็นตัวแปรการวิจยั ที่ยงั ไม่เ คยมีการศึกษามาก่อนใน
ประเทศไทย ดังนัน้ ความสาคัญของการวิจยั ในครัง้ นี้จะช่วยให้
1.ได้แบบจาลองโครงสร้างเชิงเหตุและผลของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ท่มี คี วาม
น่ าเชื่อ ถือ และอธิบ ายการรับ รู้ภ าพลักษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ไ ด้อ ย่างครอบคลุ มจากการบูร ณาการมุม มอง
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์
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2.ได้ขอ้ ค้นพบทีไ่ ด้เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู
นักจิตวิทยา และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บัณฑิตศึกษาซึง่ ถือเป็ นหน่ วยงานหลักใน
การกากับ ดูแล นักศึกษาระดับปริญญาเอกในการจัดการหลักสูตร หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรูแ้ ละสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนถึงการป้ องกันการพัฒนาไปสู่
การมีปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดการออกจากการศึกษากลางคัน อันถือเป็ น
การสูญเสียทางเศรษฐกิจทัง้ ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
3.สามารถน าข้อ ค้ น พบจากแบบจ าลองโครงสร้ า งเชิง เหตุ แ ละผลของการ รับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ท่พี ัฒนาขึ้น นี้ ไปใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษา
ออกแบบโครงการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ คี วามรู้ ให้เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และสามารถดึงเอาศักยภาพที่มมี าสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสุข และภาคภูมใิ จกับความสาเร็จทีม่ าจากความสามารถทีแ่ ท้จริงของตนเอง
4.เนื่องจากตัวแปรที่ใ ช้ศึกษาเป็ นหลักในการวิจยั ครัง้ นี้เ ป็ นตัว แปรใหม่ท่ยี งั ไม่เ คย
มีการศึกษาในประเทศไทย ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้จงึ ทาให้วงวิชาการของไทยได้รู้จกั การรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ซึง่ เป็ นตัวแปรทีม่ ผี ลกระทบต่อพฤติกรรมการทางาน การดาเนินชีวติ ประจา
วัน และสุ ขภาวะของบุค คล ผู้ว ิจยั จึงคาดหวังว่าผลการวิจยั ในครัง้ นี้จะนาไปสู่การต่ อ ยอดองค์
ความรู้ท างวิช าการโดยเฉพาะนัก วิจ ยั ในทางพฤติก รรมศาสตร์ท่ีส ามารถน าตัว แปรนี้ ไ ปใช้ใ น
การศึกษาหรือกาหนดให้เป็ นตัวแปรหนึ่งในการวิจยั ร่วมกับตัวแปรอื่นๆในทางพฤติกรรมศาสตร์ได้
อันจะนาไปสู่การเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในอีกแง่มุมได้ลกึ ซึง้ มากขึน้

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ประชำกร เป็ นนักศึก ษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุกชัน้ ปี ปี การศึกษา
2558
กลุ่มตัวอย่ำง เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุกชัน้ ปี ปี การศึกษา
2558 ใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random Sampling) จานวน 464
คน
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
ตัวแปรเชิ งสำเหตุ ประกอบด้วย
1.ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ได้แก่
1.1 การอบรมเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย (Care)
1.2 การอบรมเลีย้ งดูแบบปกป้ องมากเกินไป (Overprotection)
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1.3 การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว (Mixed
messages about achievement from family)

2.ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่
2.1 การรับรูค้ วามคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อสถานภาพและบทบาทการเป็ น
นักศึกษาปริญญาเอก
2.2 การรับรูค้ ่านิยมของสังคมเกีย่ วกับความสาเร็จ
3.ปั จจัยภายในบุคคล ได้แก่
3.1 การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
3.2 การรับรูค้ วามสามารถตนเอง(Self-efficacy)ในการเรียนระดับ
ปริญญาเอก
3.3 การเชื่ออานาจในตน (Locus of control)
3.4 บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
(Neuroticism)
3.5 บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ (Conscientiousness)
3.6 บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ (Perfectionism)
ตัวแปรผล ได้แก่
1. การรับรูภ้ าพลักษณู้มภี มู ริ ู้ (Impostor Phenomenon)
2.พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย (Self-handicapping)
3.ความทุกข์ทางใจ (Psychological distress) ประกอบด้วย ความวิตกกังวล
อาการซึมเศร้า และความเครียด

นิ ยำมศัพท์ปฏิ บตั ิ กำร
กำรรับรู้ภำพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้ (Impostor Phenomenon) หมายถึงการรับรู้ของบุคคลว่า
ตนเองกาลังแสร้งทา (Fake) เป็ นผู้มคี วามรูค้ วามสามารถในการดาเนินงานหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสาเร็จ และกลัวว่าบุคคลอื่นจะล่วงรูว้ ่าตนเองไม่ได้มคี วามสามารถอย่างทีพ่ วกเขาเข้าใจ
มีความรูส้ กึ ผิดต่อความสาเร็จของตนเองและแสดงออกโดยการปฏิ เสธทีจ่ ะยอมรับว่าความสาเร็จที่
เกิดขึน้ นัน้ เป็ นผลมาจากความสามารถทีแ่ ท้จริงของตนเอง (Discount) แต่เป็ นเพราะปั จจัยอื่นๆ ที่
ไม่เกีย่ วข้องกับความสามารถภายในตนเอง เช่น ความพยายามและ/หรือความโชคดี (Luck) ซึง่ การ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาแนวคิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ แู้ ละแบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ขู้ อง
แคล๊นซ์ (Clance.1985) มาแปลและปรับใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของการวิจยั โดยมีขอ้
คาถามจานวน 20 ข้อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ มีค่าตัง้ แต่ ไม่เคยเกิดขึ้นเลย จนถึง
เกิดขึน้ บ่อยมาก
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กำรอบรมเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย (care) หมายถึง รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูของบิดา
มารดาที่แ สดงออกถึ ง ความรัก ความห่ ว งใย ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย ได้ น าแบบวัด การอบรมเลี้ย งดู ข อง
พาร์ก เกอร์และคณะ (Parker; et al.1979) มาแปลและปรับใช้ใ ห้มคี วามสอดคล้อง เหมาะสมกับ
บริบ ทของงานวิจ ยั โดยแบบสอบถามนี้ มลี ัก ษณะเป็ น แบบมาตรวัด ประเมินค่ า (Rating Scale)
6 ระดับ คือ ตัง้ แต่ ไม่จริงทีส่ ุด จนถึง จริงทีส่ ุดมีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ
กำรอบรมเลี้ ยงดูแบบปกป้ อ งมำกเกิ นไป (overprotection) หมายถึง รูปแบบการ
อบรมเลีย้ งดูของบิดามารดาทีเ่ ลีย้ งดูแบบเข้มงวด และปกป้ องมากเกินไป ไม่ค่อยปล่อยให้มอี สิ ระใน
การตัดสินใจ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูของพาร์กเกอร์และคณะ (Parker; et al.1979)
มาแปลและปรับ ใช้ใ ห้ม ีค วามสอดคล้อ ง เหมาะสมกับบริบ ทของงานวิ จยั โดยแบบสอบถามนี้ ม ี
ลักษณะเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ตัง้ แต่ ไม่จริงที่สุด จนถึง จริง
ทีส่ ุดมีขอ้ คาถามจานวน 13 ข้อ
กำรสื่อสำรที่ ไม่คงเส้ นคงวำเกี่ยวกับควำมสำเร็จจำกครอบครัว (Mixed Messages
about achievement from family) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลเกี่ยวกับความไม่สม่าเสมอเรื่องการ
สื่อสารเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว การขาดการชื่นชมยกย่องเมื่อประสบความสาเร็จ เช่น
ไม่มกี ารกล่าวชื่นชมเมื่อผูต้ อบแบบสอบถามประสบความสาเร็จ แต่กลับไปชื่นชมบุคคลอื่นทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในลักษณะเดียวกัน หรือบางครัง้ ก็ชมเชยเมื่อประสบความสาเร็จและบางครัง้ ก็กลับนิ่ง
เฉย เป็ นต้น ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดการสื่อสารทีไ่ ม่คงทีเ่ กีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัวของ ทอม
สันและดินเนล (Thompson ; & Dinnel.2001) มาแปลและปรับใช้ให้มคี วามสอดคล้อง เหมาะสมกับ
บริบทของงานวิจยั โดยมีข้อค าถามจานวน 17 ข้อ แบบสอบถามนี้มลี กั ษณะเป็ นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ ไม่จริงทีส่ ุด จนถึง จริงทีส่ ุด
กำรรับรู้ควำมคำดหวัง ของสังคมที่ มีต่อสถำนภำพและบทบำทกำรเป็ นนั กศึ กษำ
ปริ ญญำเอก หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าบุคคลรอบข้าง เช่น ครู เพื่อน และคนทัวไปในสั
่
งคม
มีค วามคาดหวังกับการมีสถานภาพและบทบาทของการเป็ นนักศึกษาระดับปริญ ญาเอกของตน
ในระดับใด ซึ่งในงานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดการรับรู้ความคาดหวังของสังคมที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นเอง
โดยข้อคาถามครอบคลุมความคาดหวังจากสถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญญาเอก
ในด้าน (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 6 ข้อ เป็ น แบบมาตรวัด ประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่ จ ริง เลย จนถึง
จริงทีส่ ุด
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กำรรับรู้ค่ำนิ ยมของสังคมเกี่ยวกับควำมสำเร็จ หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลที่มตี ่อ
ความเชื่อและ/หรือบรรทัดฐานของคนทัวไปในสั
่
งคมเกี่ยวการประสบความสาเร็จในชีวติ โดยผูว้ จิ ยั
ด าเนิ น การสร้า งแบบวัด การรับ รู้ค่ า นิ ย มของสัง คมเกี่ย วกับ ความส าเร็จ ตามแนวคิด ของโรคีช
(Rokeach.1973) ในส่วนของค่านิยมปลายทาง โดยแบบวัดนี้มขี ้อคาถามจานวน 9 ข้อ เป็ นแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
กำรรับ รู้ คุ ณ ค่ ำ ในตนเอง (Self-esteem) หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า
มีความสามารถในการทางาน และภาคภูมใิ จกับ สภาพความเป็ นจริงของตนเองในปั จจุบนั ซึง่ ในการ
วิจยั นี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัด การรับรูค้ ุณค่าในตนเองของโรเซนเบิรก์ (Rosenberg.1965) ที่มกี ารแปลเป็ น
ฉบับภาษาไทยและหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมันด้
่ วยวิธกี ารแปลกลับ (Back translated)
ของ นวนันท์ ปิ ยะวัฒน์กูล และคณะ ภาควิชาจิตเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2554) จ านวน 10 ข้อ โดยแบบวัด การรับ รู้คุ ณค่ าในตนเองฉบับภาษาไทยนี้ เ ป็ น แบบมาตรวัด
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
กำรเชื่ อ อ ำนำจในตน ( locus of control) หมายถึง ความเชื่อ ของบุ ค คลเกี่ย วกับ
ความสามารถในการควบคุ ม สิ่ง ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น และมีผ ลกระทบกับ ตนเอง ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย พัฒ นา
แบบสอบถามการเชื่ออานาจในตนจากมาตรวัดความเชื่อภายในตนของ เรวดี ทรงเทีย่ ง (2548:67)
โดยการปรับข้อคาถามให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทการวิจยั จานวน 17 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้
เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
กำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเองในกำรเรียนระดับปริ ญญำเอก (Self-efficacy) หมายถึง
การรับรู้และความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการเรียนระดับปริญญาเอกให้
ประสบความส าเร็จ โดยผู้ว ิจ ยั สร้า งแบบวัด การรับรู้ค วามสามารถของตนเองตามแนวคิด ของ
แบนดูรา (Bandura.1986) จานวน 10 ข้อโดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
บุคลิ กภำพแบบขำดควำมมันคงทำงอำรมณ์
่
(Neuroticism) หมายถึง ลักษณะของ
บุคคลที่เกิดความวิตกกังวล โกรธ และอ่อ นไหว ไปตามสิ่งที่มากระตุ้นทัง้ ภายนอกและภายใน
ได้งา่ ย ซึง่ การวัดบุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แบบวัดบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบฉบับย่อ (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคแคร ในส่วนของบุคลิกภาพแบบขาดความ
มันคงทางอารมณ์
่
ทีแ่ ปลโดยวัลภา สบายยิง่ (2542) จานวน 12 ข้อ เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงที่สุด
บุคลิ กภำพแบบมีสติ ร้ชู อบ (Conscientiousness) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่เป็ นผู้
มีวนิ ัยในตนเอง รอบคอบ ละเอียดลออ มีระเบียบในการทางาน รวมถึงมีความรับผิดชอบในการ
ทางานให้บรรลุตามเป้ าหมาย ซึ่งการวัดบุค ลิกภาพแบบมีส ติรู้ชอบในงานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัด
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บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบฉบับย่อ (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคแคร ในส่วนของบุคลิกภาพ
แบบมีสติรชู้ อบที่แปลโดย วัลภา สบายยิง่ (2542) จานวน 12 ข้อ เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า
6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
บุคลิ กภำพแบบสมบูรณ์ แบบ (Perfectionism) หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีแ่ สวงหา
ความสมบูรณ์แบบ วางเป้ าหมายไว้สูงมากและไม่มขี อ้ บกพร่อง มีระดับการวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเองสูง
หากไม่ถงึ เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ และกังวลเกี่ยวกับการถูกประเมินความสามารถจากบุคคลรอบข้ าง โดย
แบ่งลักษณะบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ (1) ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ ตนเอง
เป็ นสาคัญ (Self-Oriented Perfectionism) หมายถึง คือ การที่บุคคลตัง้ มาตรฐานสูงเกินความเป็ น
จริง ให้ ต นเองและตั ด สิ น ตนเองด้ ว ยมาตรฐานนั ้น ( 2) ความสมบู ร ณ์ แ บบที่ ย ึด บุ ค คลอื่ น
เป็ นสาคัญ (Other-Oriented Perfectionism) หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัง้ มาตรฐานทีต่ ายตัวและสูงเกิน
จริงให้ก ับผู้อ่นื และจะประเมินผู้อ่นื อย่างเข้มงวดจากมาตรฐานนัน้ และ (3) ความสมบูรณ์แบบที่
ยึดสังคมเป็ นสาคัญ (Socially Prescribed Perfectionism) หมายถึง การทีบ่ ุคคลเชื่อทีว่ ่าสังคมเป็ น
ผู้บบี บังคับและกดดันให้บุคคลถือมาตรฐานที่สูงเกินจริง การพยายามทาตัวให้เป็ นผู้สมบูรณ์แบบ
เท่ า นั น้ จึง จะได้ร บั การยอมรับ และมีชีว ิต อยู่ไ ด้ใ นสัง คม ซึ่ง ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย น าแบบวัด
บุ ค ลิก ภาพแบบสมบู ร ณ์ แ บบ ของฮิว วิท ท์แ ละเฟลทท์ (Hewitt & Flett.1989) มาแปลและปรับ
ข้อ ค าถามให้มคี วามสอดคล้อ ง เหมาะสมกับบริบทของงานวิจยั โดยมีข้อ ค าถามจานวน 45 ข้อ
เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
ควำมวิ ตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ความรูส้ กึ ไม่สบายใจ ตื่นตระหนก วิตกกังวลเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์รอบตัวที่แปลกใหม่ โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั นาแบบวัดความซึมเศร้า
ความวิต กกังวล และความเครียดฉบับย่อ (Depression Anxiety and Stress Scale : DASS-21)
ของโครงการวิจยั อัลแทร์มาปรับใช้ ซึ่งแบบวัดในส่วนของความวิตกกังวลมีขอ้ ความจานวน 7 ข้อ
(ข้อ 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20) เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริง
ทีส่ ุด
ควำมซึมเศร้ำ (Depression) หมายถึง ความรูส้ กึ ผิด เศร้า สิน้ หวัง ว้าเหว่ และท้อแท้
โดยในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั น าแบบวัด ความซึมเศร้า ความวิต กกัง วล และความเครีย ดฉบับ ย่อ
(Depression Anxiety and Stress Scale : DASS-21) ของโครงการวิจยั อัลแทร์ มาปรับใช้ ซึง่ แบบ
วัดในส่วนของความซึมเศร้า มีขอ้ คาถามจานวน 7 ข้อ (ข้อ 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21) เป็ นแบบมาตร
วัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
ควำมเครียด (Stress) หมายถึง การตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ ที่เ กิดจากการ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ท่ไี ม่พงึ ใจ เช่น ความรูส้ กึ อึดอัด คับข้องใจ ไม่ได้ดงั ใจ
เป็ นต้น โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั นาแบบวัดความ ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด
ฉบับย่อ (Depression Anxiety and Stress Scale : DASS-21) ของโครงการวิจยั อัลแทร์ มาปรับใช้
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มีขอ้ คาถามจานวน 7 ข้อ (ข้อ 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18) เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด
พฤติ กรรมกำรท ำให้ ตนเองด้ อย (Self-handicapping) หมายถึง การแสดงออกของ
บุค คลเพื่อปกป้ อ งตนเองจากความผิดหวัง หรือ คับข้องใจจากความล้มเหลวที่อ าจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อ เป็ นการรักษาคุ ณ ค่ าของตนเอง (Self-worth) และลดความกดดันในการทางานหรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ โดยการพยายามหาข้ออ้างล่วงหน้าก่อนลงมือทางานหรือกิจกรรมใดๆ และเตรียม
คาอธิบายสาหรับความล้มเหลวทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั นาแบบวัดการทาให้
ตนเองด้อยของ Rhodewalt (1990) มาแปลและปรับใช้ให้มสี อดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของ
งานวิจยั โดยแบบวัดฉบับนี้มจี านวน 24 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
ไม่จริงเลย จนถึง จริงทีส่ ุด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ (Impostor Phenomenon)
ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ทู้ ่มี ผี ู้ศกึ ษา
ในต่างประเทศไว้หลากหลายแง่มุม ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจยั นี้ รายละเอียดการประมวล
เอกสารสรุปได้เป็ นลาดับดังนี้
1.ความเป็ นมา ความหมาย และลักษณะของการมีรบั รูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
2 การวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
3. ปั จจัยเชิงเหตุของการมีรบั รูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
3.1 ปั จจัยภายนอกบุคคล ประกอบด้วย
3.1.1 ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางครอบครัว ประกอบด้ว ย การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย การอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้ องเกินไป และการสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวา
เกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว
3.1.2 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การรับรู้ความคาดหวังของ
สังคมจากสถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญ ญาเอก และการรับรู้ค่ านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ
3.2 ปั จจัยภายในบุคคล ประกอบด้วย การรับรู้คุณค่าในตนเอง ความเชื่อ
อานาจในตน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนระดับปริญญาเอก บุคลิกภาพแบบ
ขาดความมันคงทางอารมณ์
่
บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ และบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ
4.ผลลัพธ์/ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
5.ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
6.กรอบแนวคิดในการวิจยั
7.สมมติฐานในการวิจยั
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1.ความเป็ นมา ความหมายและลักษณะของการรับรู้การสร้างภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
1.1 ความเป็ นมา
“การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ (Impostor Phenomenon)” ได้ ร ับ การเปิ ดเผยต่ อ
วงวิช าการครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1978 โดยแคล๊ น ซ์แ ละอิเ มส (Clance; & Imes.1978) ซึ่ง เป็ น ทัง้
นักจิตวิทยาและอาจารย์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากการให้คาปรึกษาและ
บาบัด ผู้ห ญิง จ านวนมากกว่ า 150 คน ที่ม ารับ การบาบัดในคลินิ กตัง้ แต่ ปี 1974 แคล๊ น ซ์แ ละ
อิเมสพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้เ ข้ารับค าปรึกษาหญิงเหล่านี้ เ ต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ
อีกทัง้ ยังประสบความสาเร็จอย่างสูงทัง้ ในด้านการศึกษาและหน้าทีก่ ารงาน แต่พวกเธอกลับสงสัยใน
ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และเชื่อว่าความสาเร็จที่เกิดขึน้ นัน้ เป็ นผลมาจากความผิดพลาดบางประการ
หรือความโชคดีมากกว่าจะเป็ นเพราะความสามารถที่แท้จริงของพวกเธอ ซึ่ง สาหรับพวกเธอแล้ว
ความสาเร็จเหล่านี้ถือเป็ นสิง่ น่ าอับอาย และกังวลว่าจะมีคนล่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเธอไม่ได้ม ี
ศัก ยภาพมากพอสมควรแก่ ก ารยกย่ อ ง (Clance ; & et al. 1995:79-80) (Clance.1985 : 6)
จึง พยายามรัก ษาภาพลัก ษณ์ ข องการเป็ นผู้ท่ีม ีค วามสามารถรวมถึงมีค วามวิต กกัง วลว่า จะไม่
สามารถทางานให้ประสบความสาเร็จเหมือนทีผ่ ่านมาได้ ซึง่ แคล๊นซ์เรียกประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นี้ว่า
“การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ (Impostor Phenomenon)” หลังจากแคล๊นซ์และอิเมสได้นาเสนอการ
รับ รู้น้ี แ ล้ว พบว่ า มีก ารศึก ษาต่ อ มาอย่ า งแพร่ห ลาย ซึ่ง ความเป็ น มาของการศึก ษาการมีร บั รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ สู้ ามารถสรุปได้เป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะแรก (ค.ศ.1978-1989) การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้
ในระยะแรก (Taylor. 2009 : 23-33) พบว่าเป็ นงานวิจยั ทัง้ หมด 12 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจยั ทีท่ า
ในเชิ ง ปริ ม าณ 10 เรื่ อ ง เป็ นบทความ 11 เรื่ อ ง โดยถู ก ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร 3 ฉบั บ คื อ
(1) Psychotherapy: Theory, Researc13h, and Practice (2) Academic Psychology Bulletin และ
(3) Women and Therapy และเป็ นหนังสือ 3 เล่มเขียนโดยแคล๊นซ์ 2 เล่ม ในปี 1985 และ ปี 1986
และเขียนโดยฮาวีย์ ในปี 1985 การศึกษาในระยะนี้ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเพื่อต้องการยืนยันข้อ
ค้นพบของแคล๊นซ์ และขยายองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ใู้ นบุคคล ทัง้ ในเรื่อง
ของ (1) ปั จจัย ที่ ท าให้ บุค คลมี การรับรู้ภ าพลักษณ์ ผ้ มู ี ภ ูมิรู้ ได้แ ก่ ปั จ จัย ภายนอกบุค คล
เช่น อิทธิพลของครอบครัว ในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่มคี วามคงเส้นคงวา และรูปแบบการอบรม
เลี้ ย งดู ( Clance; & Imes.1978 ) มุ ม มอ งของผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ การประกอบอ าชี พ
(Hirchfeld.1982) อิทธิพลทางสังคม ในเรื่องของการเปลี่ยนชนชัน้ ทางสังคม (socially mobility)
โดยผลการศึกษาตัวแปรการเปลี่ยนชนชัน้ ทางสังคมนี้ก็พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิด การรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ อู้ ย่างมีนัยสาคัญในผู้หญิงเท่านัน้ (Dingman.1987) ปั จจัยภายในบุคคล ได้แก่
การรับรู้เ กีย่ วกับตนเอง เช่น การรับรู้คุ ณค่ าในตนเอง ( Smith-Clark.1988) การประเมินตนเอง
( self- appraisal) ( Steinberg. 1986; Clance; & O’ Toole. 1987 ) บุ ค ลิ ก ภาพส่ ว นบุ ค คล เ ช่ น
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตัวหรือชอบเข้าสังคม (Lawler .1984 ; Clance; &
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O’Toole.1987 ; Gibbs.1985 ; Cromwell. 1989 ) (2) การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มี การ
รับรู้ภาพลักษณ์ ภมู ิ รู้ โดยผลการวิจยั ในระยะแรกนี้พบว่า ผูท้ ม่ี ภี าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ คู้ อื ผูท้ ่ี ขาดความ
มันใจในตนเอง
่
กลัวความล้มเหลว กลัวความสาเร็จ มีลกั ษณะของการหลีกเลีย่ งการถูกประเมิน มี
การประเมินความสามารถของตนเองต่ ากว่า ความเป็ นจริงและประเมินความสามารถของคนอื่นสูง
กว่ า ตนเอง มีค วามเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผล (Clance; & Imes.1978 ; Imes.1979 ; Clance; &
O’Toole.1987 ; Sherman.1987) และ (3) ผลที่ เกิ ดขึ้นจากการที่ บุคคลมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้
มีภมู ิ รู้ ผลการศึกษาในระยะแรกพบว่าผูม้ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ กั จะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูส้ กึ วิตก
กั ง ว ล มี อ าการ ซึ ม เศ ร้ า ( Steinberg.1986; Clance; & Imes.1978 ; Imes.1979 ; Clance; &
O’Toole.1987)
นอกจากการศึก ษาในระยะแรกจะเน้ น ไปที่ก ารยืน ยัน ข้อ ค้น พบของแคล๊ น ซ์แ ล้ว
นัก วิจ ยั ยัง ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การขยายองค์ค วามรู้ท่ไี ด้จ ากข้อ ค้น พบดัง กล่ า วเพื่อ ให้การศึก ษา
เกี่ยวกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ูใ้ ห้มคี วามถูกต้องน่ าเชื่อถือมากขึน้ เช่น มีการสร้างแบบวัด การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ และตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบวัดเพื่อให้ได้เครื่องมือทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
มีคุณ ภาพดี และสามารถใช้ในการคัดกรองผู้ท่มี ีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ได้ (Harvey.1981 ;
Harvey; & Katz.1985 ; Clance.1985 ; Edwards ; et al .1987) นอกจากนี้ยงั มีการขยายขอบเขต
การศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ใู้ นกลุ่มประชากรเพศชาย (เช่น Imes.1979 ;Dingman.1987 ;
Cromwell.1989 เป็ นต้น) ซึ่งพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้สามารถพบได้ทงั ้ ในเพศหญิงและ
เพศชาย รวมถึงการศึกษาว่าลาดับการเกิดมีผลต่อการทาให้บุคคลเกิด การรับรูภ้ าพลักษณ์ภูมริ ไู้ ด้
หรือไม่ ซึ่งผลการวิจยั พบว่าลาดับการเกิดมีความสัมพันธ์กบั การเกิด การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
โดยลูกคนแรกมักรายงานว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ สู้ ูง (Smith-Clark.1988) ตลอดจนการศึกษา
เพื่อ ค้น หาวิธ ีก ารบ าบัดผู้ท่มี ีก ารรับรู้ภาพลักษณ์ ภูม ิรู้โ ดยพบว่า วิธ ีการบ าบัดแบบกลุ่ ม สามารถ
บรรเทาความรู้ ส ึก วิต กกัง วลหรือ ความทุ ก ข์ท างใจของผู้ ท่ีม ี ก ารรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ไ ด้
(Matthews; & Clance.1985)
ระยะที่สอง (ค.ศ.1990-2007) การศึกษาในระยะทีส่ องนี้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ก ัน กว้า งขวางมากขึ้น ในกลุ่ ม ประชากรที่ม ีอ ายุแ ตกต่ า งกัน ไป ซึ่ง สามารถ
แบ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้เป็ น 3 ช่วงวัย (Taylor.2009: 40-58) คือ วัยเด็ก งานวิจยั ที่
ศึกษาเกีย่ วกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ใู้ นวัยเด็ก เป็ นงานปริญญานิพนธ์ 7 เรือ่ ง โดยเป็ นงานวิจยั
เชิง ปริม าณทัง้ 7 เรื่อ ง เป็ นบทความ 9 เรื่อ ง ตี พิม พ์ ใ นวารสาร Personality and Individual
Differences ทัง้ หมด ซึ่ง ข้อ ค้น พบจากการศึก ษาในระยะนี้ พ บว่ า ครอบครัว เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ
ที่ ม ีอิ ท ธิ พ ลส าคัญ ต่ อ การเกิ ด การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ข้ึน ในเด็ ก (เช่ น Bussotti.1990 ;
Teece.1990 ; Langford; & Clance.1993 ; King; & Cooley.1995 ; Want; & Kleitman. 2006 เป็ น
ต้น) โดยลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ได้แก่ (1) รูปแบบการเลี้ยงดูของบิดา
มารดา (parenting style) (2) การที่เ ด็กมีบทบาทเป็ น บิดามารดา (parentification) เช่น การรับ
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บทบาทเป็ นผู้ดูแ ลน้ อ งที่มอี ายุห่ างกันมาก เป็ น ต้น (3) สภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอก
ครอบครั ว (environments; home and away from home) และ (4) ความคาดหวั ง ในเรื่ อ ง
ความส าเร็จ จากครอบครัว (achievement expectation) วัย รุ่น การศึก ษาการเกิด การรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ใ นวัยรุ่น มีก ารศึกษาทัง้ ในลักษณะของการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ ป็ นก้าวแรกของการศึกษาเกี่ยวกับการการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ ู้ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาโดยมุ่งความสนใจไปที่ “ การรับรูต้ วั ตนทีผ่ ดิ พลาด (False self) ”
ผลกระทบของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ใู้ นด้านวิชาการ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ใู้ นประเด็น
เรื่อ ง เพศ (gender) ชาติพ ัน ธุ์ (ethnicity) รวมถึง ตัว แปรที่ส ามารถพยากรณ์ ก ารเกิด การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ (เช่น Caselman.2000; Fruhan.2002 ; Caselman; & et al.2006) วัยผู้ใหญ่
การศึก ษาการรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ภู ม ิรู้ใ นวัย ผู้ใ หญ่ เน้ น การศึก ษาเพื่อ ยืน ยัน การเกิด การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ใู้ นเรือ่ งสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ การรับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง เช่น การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความเชื่ออานาจในตน (Locus of Control) และการเปลีย่ น
ชนชัน้ ทางสัง คม (social class mobility) เป็ นต้ น (เช่ น Niles.1994 ; Sightler & Wilson.2001;
Groat.2003 เป็ น ต้น) งานวิจยั ในระยะที่ส องนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานวิจ ยั เชิง ปริมาณโดยมีง านวิจ ยั
คุณภาพเพียงเรือ่ งเดียว และมีงานวิจยั ทีใ่ ช้การผสานวิธ ี (mixed-method) อีก 1 เรื่อง (Ward.1990)
ที่นาข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ผู้ท่มี กี ารรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องตนเอง เป็ นผู้ทม่ี คี วามเชื่อในเรื่องของความโชคดี และมีรูปแบบแรงจูงใจ
ในการทาสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ได้มาจากภายในตนเอง (impersonal motivational orientation) บุคคลทีม่ กี าร
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ เู้ ชื่อว่า ตนเองไม่ได้ฉลาดหรือเหนือกว่าคนอื่น และเป็ นผูท้ ่มี กั จะตัดสินใจ
ทางานหรือเลือกประกอบอาชีพทีไ่ ม่ตอ้ งเสีย่ งกับความล้มเหลว
ระยะที่สาม (ค.ศ.2008-ปัจจุบนั ) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสารวจงานวิจยั โดยสืบค้นด้วย
ค า ว่ า Impostor Phenomenon จ า ก แ ห ล่ ง ค้ น ค ว้ า อ อ น ไ ล น์ ทั ้ ง ProQuest. com Science
Direct.com และ google.co.th พบว่ า งานวิจ ัย ในระยะนี้ เ ป็ น งานปริญ ญานิ พ นธ์ข องนัก ศึก ษา
ในระดับ ปริญ ญาเอก สาขาวิช าจิต วิท ยาเป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละกลุ่ ม ประชากรที่ศึก ษาเป็ น นักศึก ษา
ในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยลักษณะของงานวิจยั เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Lin.2008;
Lisa.2009; Sakulku.2009; Dompe.2010; Ives.2010; Pierce.2011; Smith.2011;Ghorbanshirodi.
2012) วิจยั เชิงคุณภาพ 3 เรื่อง (Ahlfeld.2009 ; Taylor.2009 ; Craddock; et al.2011) บทความ 5
เ รื่ อ ง ( Parkman;&Beard. 2008 ;Legassi. 2008;Trotman. 2009 ; Jarret. 2010 ; Sakulku; &
Alexander.2011) โดยภาพรวมของการศึกษาในระยะที่ส ามนี้ มีประเด็นการศึกษาที่ค ล้ายคลึง
กับการศึกษาในระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ องคือเป็ นการศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ใู้ นนักศึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการทาการศึกษาในกลุ่มของผูท้ ่ี
ประกอบอาชีพต่างกัน รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรทีส่ ามารถพยากรณ์การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
และผลที่เ กิดจากการรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ข้อ ค้นพบในระยะนี้ ส นับสนุ นการศึกษาที่ผ่ านมา
ในการศึก ษาในระยะที่ส ามนี้มงี านวิจยั ที่มคี วามน่ าสนใจในเรื่อ งของวิธ ีว ิทยาที่ใ ช้ใ นการวิจยั คือ
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งานวิจยั ของเทเลอร์ (Taylor.2009) ซึ่งใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเริม่ ต้นกระบวนการคิดของการ
เล่าเรื่องด้วยวิธกี ารแบบ auto-ethnography และนาเสนอรายงานการวิจยั ด้วยการเล่าเรื่องส่วนตัว
ในเชิงวิชาการ (Scholarly Personal Narrative) ในฐานะผูห้ ญิงที่ได้รบั รางวัล Service Above Self
จาก Downtown Seattle Rotary และอัตชีวประวัติของตนเองในแง่มุมที่เ กี่ยวข้องกับการการรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ูโ้ ดยเชื่อมโยงกับงานวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่ าเชื่อถือของ
สิ่ง ที่เ ทเลอร์ก าลัง น าเสนอ ซึ่ง งานวิจ ัย ชิ้น นี้ เ ป็ นงานวิจ ัย ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ความสอดคล้อ ง
และสนับ สนุ น ข้อ ค้น พบเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่เ ป็ น สาเหตุ แ ละผลของการเกิด ประสบการณ์ ก ารสร้า ง
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ขู้ องงานวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีผ่ ่านมา
จากการศึกษาทัง้ สามระยะทีผ่ ่านมาจะเห็นได้ว่างานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผู้ม ีภู ม ิรู้ มีก ารใช้ร ะเบีย บวิธ ีก ารวิจ ัย ที่เ ป็ นเชิง ปริม าณและเชิง คุ ณ ภาพโดยการวิจ ัย ที่เ ป็ น
เชิงคุณภาพทุกเรื่องล้วนเป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จใน
เรือ่ งหน้าทีก่ ารงานหรือการศึกษา และงานวิจยั ส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาในกลุ่มผูห้ ญิงผิวสี โดยข้อ
ค้นพบจากงานวิจยั เชิงคุณภาพกับผูห้ ญิงผิวสีชใ้ี ห้เห็นถึงความรูส้ กึ ของการเป็ นชนกลุ่มน้อยหรือเป็ น
คนพลัด ถิ่น การที่ต้ อ งย้า ยที่อ ยู่บ่ อ ยๆ ซึ่ง เป็ น ประเด็น ส าคัญ ที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ในส่วนของการวิจยั เชิงปริมาณนัน้ ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรสาคัญที่เป็ น
ปั จจัยเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ โดยมีตวั แปรทีม่ กี ารนามาใช้ในการทาวิจยั
อยู่บ่อ ยครัง้ เพื่อ หาความสัมพันธ์ก ับ การรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ดงั นี้ ปั จจัย ที่ เป็ นสาเหตุของ
การรับรู้ภ าพลักษณ์ ผ้มู ี ภ ูมิรู้ ได้แ ก่ ปั จจัยภายนอกบุค คล ได้แก่ รูป แบบการอบรมเลี้ย งดู
การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว การรับรูค้ วามคาดหวังของสังคมจาก
สถานภาพและบทบาทของการเป็ นนักศึกษาปริญญาเอก ปั จจัยภายในบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ ุณค่า
ในตนเอง การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง บุ ค ลิก ภาพแบบขาดความมัน่ คงทางอารมณ์
บุค ลิก ภาพแบบมีส ติรู้ช อบ บุค ลิก ภาพแบบสมบูร ณ์ แบบ ส่ ว น ผลจากการรับรู้ภาพลักษณ์
ผูม้ ีภมู ิ รู้ ได้แก่ ผลกระทบทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ผลกระทบทางจิตใจ เช่น ความ
วิตกกังวล ความรูส้ กึ ซึมเศร้า และความเครียด และผลกระทบต่อพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการ
หลีกเลีย่ งการประเมิน พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย (self-handicapping behavior) เป็ นต้น ซึ่ง
รายละเอียดของปั จจัยเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ผู้วจิ ยั จะได้นาเสนอในลาดับ
ต่อไป
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1.2 ความหมายของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
มีผู้ ใ ห้ ค วามหมายการรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ไ ว้ ห ลายท่ า น(Clance.1985;
Harvey&Katz.1981;Kolligian&Sternberg.1991) แต่จากการศึกษาของผูว้ จิ ยั พบว่าโดยภาพรวมของ
ความคิดรวบยอดของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ มู้ คี วามคล้ายคลึงกัน แคล๊นซ์ (Clance. 1985 :
23-30) ได้ใ ห้ความหมายของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ว่า “เป็ นการทีบ่ ุคคลไม่สามารถยอมรับ
ความสาเร็จทีเ่ กิดจากความสามารถของตนเองมาเป็ นส่ วนหนึง่ ในการดาเนินชีวติ ได้ โดยเชือ่ ว่า
ความส าเร็จ ดัง กล่ า วเป็ น ผลมาจากองค์ ป ระกอบภายนอกตนเอง เช่ น ความคลาดเคลือ่ น
ความโชคดี เป็ นต้น ทัง้ ๆ ทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ทแี ่ สดงให้เห็นถึงความสาเร็จของสิง่ ทีท่ า เช่น
การได้รบั การยอมรับจากสังคม การประสบความสาเร็จในการทางาน เป็นต้น” แม้ว่าบุคคลทีม่ กี าร
รับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้น้ีจะทาให้เกิดความทุกข์ทางใจ แต่ก็ไม่ถูกจัดเป็ นพยาธิสภาพหรือความ
ผิดปกติทางจิตตามเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders :DSM) ของสมาคมจิต แพทย์ อ เมริกัน (American Psychiatric Association)
นอกจากแคล๊ น ซ์ท่ไี ด้ใ ห้ค วามหมายของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ต ามที่ก ล่ า วถึง ข้า งต้นแล้ว
ฮาวีย์ และ แคทซ์ (Harvey & Katz.1985) ได้ใ ห้ค วามหมายของการรับ รู้ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูมริ ู้ว่ า
“เป็ นรูปแบบของกระบวนการภายในจิตใจทีม่ รี ากฐานมาจากความรูส้ กึ ว่าเป็ นคนหลอกลวง (feeling
of fradulence) ทีอ่ ดั แน่ นอยู่ภายในเมือ่ ต้องเผชิญกับงาน หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความสาเร็จ
(achievement tasks)” ซึ่งการให้นิยามของฮาวีย์ และ แคทซ์มคี วามเฉพาะเจาะจงมากกว่าการให้
ความหมายตามแนวคิดของแคล๊นซ์ (Sakulku.2009) ส่วนโคลลิเจียน และสเทินเบอร์ก (Kolligian;
& Sternberg.1991) ให้ค วามหมายว่า “การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ เป็ นการรับรู้ว่าตนเองกาลัง
หลอกลวงผู้อืน่ ” ซึ่ง เป็ น ส่ ว นประกอบของ การรู้ค ิด (cognitive) และความรู้ส ึก (affective) และ
แนวโน้มทีจ่ ะเกิดความผิดปกติทางอารมณ์ (emotional disorder) การให้นิยามการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผู้มภี ูมริ ู้ของแคล๊นซ์และโคลลิเจียน และสเทินเบอร์ก มีความคล้ายคลึงกัน ในเรื่องของบุคคลที่ม ี
ความคิดเรื่องการหลอกลวงผู้อ่นื (fraudulent ideation) การวิพากษ์วจิ ารณ์ ตนเอง (self-criticism)
ความกดดัน จากความส าเร็จ (achievement pressures) และการมีอ ารมณ์ ท างลบ (negative
emotional)
1.3 ลักษณะของผูท้ ี่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
บุค คลที่ม ีก ารรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้สูง จะมีค วามยากล าบากในการยอมรับ
ความสาเร็จทีเ่ ป็ นผลมาจากความสามารถของตนเอง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มคี วามรูส้ กึ ไม่แน่ใจใน
ตนเอง (Self - doubt) และมีความวิตกกังวล (anxiety) สูง กลัวว่าคนอื่นจะล่วงรูว้ ่าแท้จริงแล้วพวก
เขาไม่ได้มคี วามสามารถมากมายตามทีค่ นอื่นเข้าใจ รูส้ กึ ว่าตนเองกาลังหลอกลวงคนอื่นอยู่ทาให้ม ี
ความพยายามในการทีจ่ ะรักษาภาพลักษณ์ (façade) ของความเป็ นคนทีฉ่ ลาดและเพียบพร้อมด้วย
ความสามารถ เพราะบุคคลทีม่ กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้จะทนไม่ได้กบั การถูกมองว่า เป็ นคนที่
ไร้ความสามารถ แคล๊นซ์ (Clance.1985) ได้สรุปลักษณะของผู้ท่มี ีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ไว้
6 ลักษณะ คือ (1) การมีวงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ (The Impostor cycle) (2) ความต้องการ
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ที่ จ ะ เ ป็ น ค น พิ เ ศ ษ ห รื อ เ ป็ น ค น ที่ ดี ท่ี สุ ด ( The need to be special or to be the very best)
(3) มุมมองของความเป็ นสุดยอดคน(Superman/Superwoman aspect) (4) การกลัวความล้มเหลว
(Fear of failure) 5) การปฏิเ สธความสามารถของตนเองและการไม่ย อมรับ ค ายกย่อ งชมเชย
(Denial of competence and Discounting praise) และ (6) ความกลัว และรู้ ส ึก ผิด เกี่ ย วกับ
ความสาเร็จ (Fear and guilt about success) แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคนทีม่ กี ารรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้จะต้องมีลกั ษณะดังกล่าวครบทัง้ 6 ลักษณะ แต่ พบว่าอย่างน้ อยจะมีประมาณ
2-3 ลักษณะ ซึง่ แต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้
1) การมีวงจรการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้ (The Impostor cycle)
ความสาเร็จที่เกิดขึน้ จากการทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดีนัน้ ไม่ได้
หมายถึงความสุ ขส าหรับ คนที่ม ีก ารรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ แต่ ค วามสาเร็จที่เ กิดขึ้นกลับ เป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวล และกลัวว่าจะไม่สามารถทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในครัง้ ต่อไปให้
สาเร็จได้เหมือนครัง้ ที่ผ่านมา บุคคลเหล่านี้จงึ พยายามทางานด้วยความสมบูรณ์แบบ ไม่ให้ขาด
ตกบกพร่องในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ ความรูส้ กึ และการกระทาแบบนี้จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ทุกครัง้ ที่ได้รบั มอบหมายงานใหม่ หรืออยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆที่มคี วามท้าทาย
บุค คลที่ม กี ารรับรู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูมริ ู้จ ะมีการตอบสนองต่ อ สถานการณ์ นัน้ ๆ ใน 2 ลัก ษณะคือ
(1) ลงมือทางานนัน้ ทันทีและเตรียมการทางานนัน้ เต็มที่ หรือ (2) ผัดวันประกันพรุ่ง ก่อนและมาเร่ง
ทางานเมื่อใกล้ถึงวันที่กาหนดส่งงาน แม้ลกั ษณะการทางานทัง้ 2 ลักษณะนัน้ ล้วนส่งผลให้การ
ทางานสาเร็จและบรรลุเป้ าหมายเหมือนกัน แต่ความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะไม่เหมือนกัน ถ้า
ความสาเร็จเกิดจากการกระทาในลักษณะของการลงมือทาทันทีและเตรียมการอย่างเต็มที่ บุคคล
มักจะรูส้ กึ ว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากการทางานอย่างหนักและความพยายามมุ่งมันใน
่
การท างาน ซึ่ ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นความสามารถที่ แ ท้ จ ริง ในขณะที่ ถ้ า เป็ นลัก ษณะของการ
ผัดวันประกันพรุ่ง ก่อนแล้วมาเร่งทางานเมื่อใกล้ถึงวันที่กาหนดส่งงาน จะมีความรู้สกึ ว่าตนเองมี
ความสามารถทางเชาวน์ ปัญญาต่ ากว่าคนอื่น จึงต้องใช้เวลาในการทางานจนวินาทีสุดท้าย และ
ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเพราะความโชคดี ซึง่ สิง่ หนึ่งทีเ่ หมือนกันของผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
คือ การไม่สามารถยอมรับได้ว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากความสามารถของตนเอง ดังนัน้
เมื่อได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ เช่น คาชมเชย การเลื่อนตาแหน่ง บุคคลเหล่านัน้ จึงปฏิเสธทีจ่ ะยอมรับว่า
เป็ นสาเหตุมาจากความสามารถภายในตนเอง เพราะในความรูส้ กึ พวกเขารูส้ กึ ว่ากาลังหลอกลวงคน
อื่นอยู่ และการที่งานสาเร็จนัน้ แทนที่จะทาให้พวกเขาภาคภูมใิ จแต่กลับเป็ นการเสริมแรงให้บุคคล
เหล่านัน้ เกิดความเครียดมากยิง่ ขึน้ และวงจรนี้จะกลับมาอีกครัง้ เมือ่ ต้องทางานทีม่ คี วามท้าทายอื่นๆ
ซึง่ สกุลคูและอเล็กซานเดอร์ (Sakulku; & Alexander. 2011:78) ได้สรุปวงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้
มีภมู ริ เู้ ป็ นแผนภาพไว้ตามภาพประกอบ 1
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จุดเริม่ ต้น

-ความวิตกกังวล
-ความสงสัยในตนเอง
-ความกังวลใจ

งาน/หน้าที่

การเตรียมการมากเกินไป
-ความรูส้ กึ ว่าตนเองกาลัง
หลอกลวงคนอื่น
-ความสงสัยในตนเองเพิม่ ขึน้
-อารมณ์ซมึ เศร้า
-ความรูส้ กึ วิตกกังวล

การผัดวันประกันพรุ่ง
บรรลุ เป้ าหมาย

ผลจากความ
พยายาม

ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย

โชคดี

ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับทางบวก/หรือการเสริมแรงทางบวก

ไม่ยอมรับข้อมูล
ย้อนกลับทางบวก
หรือการเสริมแรง
ทางบวก

ภาพประกอบ 1 วงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ตู้ ามแนวคิดของแคล๊นซ์ (Sakulku; & Alexander.
2011:78)
2) ความต้องการที่ จะเป็ นคนพิ เศษหรือเป็ นคนที่ดีที่สดุ (The need to be special
or to be the very best)
ในช่วงวัยของการเป็ นเด็กหรือวัยรุน่ ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ สู้ ่วนใหญ่จะ
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถสูงหรืออย่างน้อยก็มคี วามสามารถในระดับดีมาก และเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย
หรือได้รบั ตาแหน่ งที่มคี วามสาคัญ จึงมักจะเป็ นกังวลว่าตนเองจะไม่สามารถรักษาความเป็ นที่ 1
ของตนเองไว้ได้ ดังนัน้ บุคคลเหล่านี้จงึ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะเป็ นคนพิเศษหรือ
เป็ นอัจฉริยะ (Genius) และบ่อยครัง้ มากทีบ่ ุคคลเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับความสามารถทีแ่ ท้จริง
ของตนเอง แต่ จ ะมีค วามเชื่อ ว่ า เมื่อ ใดที่ต นเองไม่ ไ ด้ เ ป็ นคนที่ดีท่ีสุ ด นั น่ หมายถึ ง ตนเองมี
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าคนอื่นและไร้ความสามารถ
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3) มุมมองของความเป็ นสุดยอดคน (Superman/Superwoman aspect)
ด้วยความทีบ่ ุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ ้องการจะเป็ นคนทีด่ ที ส่ี ุด (The
Best) บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จงึ ต้องการเป็ นบุคคลทีส่ มบูรณ์แบบ (Perfectionistic) ด้วย ดังนัน้ บุคคล
เหล่านี้จงึ มักจะคาดหวังว่างานทุกอย่างทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะต้องมีความถูกต้ องสมบูรณ์แบบและไม่ม ี
ข้อบกพร่อง และตัง้ เป้ าหมายหรือกาหนดมาตรฐานในการประเมินตนเองไว้สูงมาก ซึ่งส่งผลให้
บ่อยครัง้ ทีพ่ วกเขาจะรูส้ กึ พ่ายแพ้ และอับอาย หากไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ได้
4) การกลัวความล้มเหลว (Fear of failure)
ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ จะมีระดับความวิตกกังวลสูงเมือ่ ได้รบั มอบหมาย
ให้ดาเนินงานแต่ละครัง้ เพราะพวกเขารูส้ กึ กลัวความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ สาหรับผูท้ ่มี ี การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ภูมริ นู้ นั ้ การทางานผิดพลาดถือเป็ นสิง่ ทีน่ ่าอับอาย น่ าอัปยศอดสูเป็ นอย่างมาก และ
เพื่อเป็ นการลดความรู้สกึ กลัวความล้มเหลวนัน่ เอง ผู้ท่มี ลี กั ษณะแบบนี้จงึ มีแนวโน้ มที่จะทางาน
อย่างหนักมากขึน้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ลม้ เหลว หรือมีขอ้ ผิดพลาดในการทางานเกิดขึน้
5) การปฏิ เสธความสามารถของตนเองและการไม่ ย อมรับค ายกย่ อ งชมเชย
(Denial of competence and Discounting praise)
ผู้ ท่ีม ีก ารรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ มัก มีค วามรู้ส ึก ยุ่ ง ยากภายในใจเกี่ย วกับ
ความสาเร็จของตนเองและการยอมรับการยกย่องชมเชย ซึ่งไม่เพียงเท่านัน้ บุคคลเหล่านัน้ ยังให้
ความสนใจไปทีก่ ารหาหลักฐานและข้อโต้แย้งเพื่อมาพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่สมควรทีจ่ ะได้รบั การ
ยกย่องชมเชย หรือไม่ให้ความน่ าเชื่อถือกับผลสาเร็จนัน้ ซึง่ การปฏิเสธไม่ยอมรับความสามารถของ
ตนเองนี้เป็ นความรูส้ กึ แท้จริงไม่ใช่การถ่อมตัว
6) ความรู้ สึ ก กลัว และรู้ สึ ก ผิ ด เกี่ ย วกับ ความส าเร็ จ (Fear and guilt about
success)
ความรู้ส ึก กลัว และรู้สกึ ผิดกับความสาเร็จในผู้ท่มี ี การรับรู้ภาพลักษณ์ ภูมริ ู้เ ป็ น
ผลลัพธ์ทางลบ (negative consequences) ที่ได้มาจากความสาเร็จของพวกเขา เช่น เมื่อพวกเขา
ประสบความสาเร็จซึ่งถือว่าเป็ นเรื่อ งที่ไม่ปกติสาหรับครอบครัวหรือในกลุ่ มเพื่อน ผู้ท่มี ี การรับรู้
ภาพลักษณ์น้ี จะรูส้ กึ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับครอบครัวหรือเพื่อนลดน้อยลงและรูส้ กึ ห่าง
กันออกไปทุกที พวกเขาจึงรูส้ กึ ถึงความแตกต่างนัน้ อย่างท่วมท้นและเป็ นกังวลกับการมีชวี ติ อยูห่ าก
ถูกปฏิเสธจากคนอื่น
มุมมองของลักษณะของผู้ท่มี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ภูมริ ู้ของแคล๊นซ์ ได้รบั การสนับสนุ น
โดยงานวิจยั ต่อมาของฮาวีย์ และ แคทซ์ (Harvey; & Katz.1985) ทีก่ ล่าวว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้ม ี
ภูมริ ู้ มีลกั ษณะทีส่ าคัญ 3 ลักษณะ คือ (1) ความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถทางเชาวน์ ปัญญาต่ า
กว่าคนอื่น (2) กลัวว่าบุคคลอื่นจะล่วงรูว้ ่าตนเองไม่ได้มคี วามสามารถตามทีค่ นอื่นเข้าใจ และ (3)
ไม่สามารถยอมรับเอาความสาเร็จทีม่ าจากความสามารถ สติปัญญา และทักษะของตนเอง มาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ได้ จากการให้ความหมายและลักษณะของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
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ดัง กล่ าวข้า งต้น คอซซาเรลลีแ ละเมเจอร์ (Cozzarelli; & Major.1990) ได้ว ิจยั เพื่อ ส ารวจความ
เที่ยงตรง (Validity) ของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ โู้ ดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาจิต วิทยาสังคมของ State University of New York at Buffalo จานวน 137 คน (ชาย 52
คน หญิง 85 คน) พบว่า ผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้เป็ นผู้ท่มี คี วามพึงพอใจเกี่ยวกับตนเอง
น้อย มีความรู้สกึ หดหู่และระดับการรับรู้คุณค่าในตนเองต่ า รูส้ กึ แย่มากเมื่อต้องเผชิญกับความ
ล้มเหลวหรือทาได้ต่ ากว่ามาตรฐานที่ตนเองกาหนดไว้ รวมถึงแนวโน้มของการใช้ชวี ติ อยู่กบั ความ
คาดหวังของผู้ปกครอง และรับรูว้ ่าตนเองจะต้องทาทุกอย่างได้ดตี ามมาตรฐาน มักเปรียบเทียบ
ความสามารถของตนเองกับ คนอื่น และมีพ ฤติก รรมท าให้ ต นเองด้ อ ย (Self-handicapping
behavior) ส่วนในเรื่องของความสุขและความยินดีกบั ความสาเร็จระหว่า งผูท้ ่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์
ผู้มภี ูมริ ู้และผู้ท่ไี ม่ม ีการรับรูภ้ าพลักษณฺ น้ีไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปพบว่าผู้ท่มี ีการ
รับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้จะมีระยะเวลาแห่งความสุขกับความสาเร็จสัน้ กว่า และเกิดความสงสัยใน
ตนเองตามมา รวมถึงมักจะคิดวนเวียนกับความล้มเหลวและเกิดความสงสัยว่าการทางานในครัง้
ต่อไปจะสาเร็จหรือไม่
จากการให้ความหมายและลักษณะของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ท่ใี ห้ความหมายโดย
แคล๊นซ์ (Clance.1985) ฮาวียแ์ ละแคทซ์ (Harvey; & Katz.1985) และโคลลิเจียน และสเทินเบอร์ก
(Kolligian; & Sternberg. 1991) ผู้ ว ิ จ ั ย ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ก า ร รั บ รู้ ภ า พลั ก ษ ณ์ ผู้ ม ี ภู ม ิ รู้ ( Impostor
Phenomenon) เป็ นการที่บุ ค คลรู้ส ึก และรับ รู้ว่ า ตนเองก าลัง เสแสร้ง (Fake) เป็ นผู้ ม ีค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับความสาเร็จ โดยทีค่ วามรูส้ กึ และการรับรู้
นี้ยงั คงมีอย่างต่อ เนื่องทุกครัง้ ที่ต้องทางานหรือกิจกรรมเหล่านัน้ และกลัวว่าบุคคลอื่นจะรับรู้ว่า
ตนเองไม่ได้มคี วามสามารถอย่างที่คนอื่นเข้าใจ ทาให้เกิดความรูส้ กึ ผิดต่อความสาเร็จที่เกิดขึน้ จึง
แสดงออกโดยการไม่ยอมรับว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากความสามารถทีแ่ ท้จริงของตนเอง
(Discount) แต่เป็ นเพราะความพยายามและ/หรือความโชคดี (Luck)

2. การวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
การที่จะตัดสินว่าบุคคลใดเคยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้หรือไม่นัน้ จะใช้เพียงการ
สังเกตจากบุค ลิก ภาพภายนอกหรือ พฤติกรรมการแสดงออกเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ เ หมาะสม
ถึ ง แม้ ว่ า แคล๊ น ซ์ จ ะเป็ นคนแรกที่ บ ั ญ ญั ติ ศ ั พ ท์ ค านี้ ขึ้ น มา แต่ ก็ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ม ี เ ครื่ อ งมื อ วั ด
ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและน่ าเชื่อถือ เป็ นเพียงการสรุปการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ท่คี น้ พบจากข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตผู้ป่วยหญิงที่มาขอรับคาปรึกษาและการบาบัดในคลินิกเท่านัน้ แต่หลังจากที่มกี าร
นาเสนอข้อค้นพบนี้ต่ อ วงวิชาการของแคล๊ นซ์ใ นปี 1978 ได้มผี ู้ส นใจและพัฒนาแบบวัด การรับรู้
ภาพลักษณ์ภูมริ ขู้ น้ึ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือวัดหรือคัดกรองผู้ทม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ซึ่งแบบ
วัดภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ทู้ ใ่ี ช้ในปั จจุบนั มี 3 ฉบับด้วยกัน คือ (1 ) แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
ของฮาวีย์ (Harvey Impostor Phenomenon Scale : HIPS) (2) แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูม ิ
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รู้ข องแคล๊ น ซ์ (Clance Impostor Phenomenon Scale : CIPS )และ (3) แบบวัด การรับ รู้ ก าร
หลอกลวงของโคลลิเจียนและและสเทินเบอร์ก (The Perceived Fraudulence Scale : PFS) โดย
แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ภมู ริ แู้ ต่ละฉบับมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แบบวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ ร้ขู องฮาวีย์ (Harvey Impostor Phenomenon
Scale : HIPS)
เป็ นแบบวัด การรับรู้ภาพลักษณ์ภูมริ ฉู้ บับแรก ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทาปริญญา
นิพ นธ์ระดับปริญ ญาเอกของฮาวีย์ (Harvey.1981) ในชื่อ Harvey Impostor Phenomenon Scale
(HIPS) เพื่อจาแนกบุคคลที่มคี วามรู้สกึ (feeling) และการรูค้ ดิ (cognition) การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้ม ี
ภูมริ สู้ ูงและต่ า มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ จานวนทัง้ สิน้ 14 ข้อ มีการวัดในมิตเิ ดียว
โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ.85 ต่อมาในปี 1987 เอ็ดเวิรด์ และคณะ (Edwards; et al.1987:
256-259) ได้ศกึ ษาความเทีย่ งตรงของ HIPS โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
106 คน (ชาย 28 คน หญิง 78 คน) พบว่า องค์ประกอบของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ตามแนวคิด
ของฮาวียป์ ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การมีภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ (Impostor) (2) การไม่เห็น
คุ ณ ค่ า หรือ ไม่ ย อมรับ ในความส าเร็ จ ที่เ กิ ด ขึ้น ว่ า เป็ นผลมาจากความสามารถของตนเอง
(unworthiness) และ (3) ความรู้ส ึกว่าตนเองไร้ค วามสามารถ (inadequacy) ซึ่งสามารถร่ว มกัน
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อ ยละ 54.7 และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า แต่ล ะ
องค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 32.2 ร้อยละ12.7 และร้อยละ 9.8 ตามลาดับ และ
เมือ่ มีการหาคุณภาพของ HIPS พบว่ามีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .34 แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นราย
องค์ประกอบพบว่า มีค่าความเชื่อมันสู
่ งกว่า คือ องค์ประกอบด้านการมีภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้มคี ่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .81 การไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ยอมรับในความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็ นผลมาจาก
ความสามารถของตนเอง มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .71 และด้านความรูส้ กึ ว่าตนเองไร้ความสามารถ
มีค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ .65 หลัง จากนั น้ ในปี 2004 เฮลล์แ มนและคาเซลแมน (Hellman; &
Caselman.2004) ศึกษาคุณภาพความเป็ นเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา (Psychometric properties)
ของ HIPS โดยเก็บข้อมูลกับ วัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 136 คน พบว่า แบบวัดนี้มคี ่า
ความสอดคล้องภายใน .70 แต่เนื่องจากยังไม่มคี วามชัดเจนในเรื่องของจานวนองค์ประกอบทีไ่ ด้ จึง
ด าเนิ น การวิเ คราะห์ โ ดยใช้ เ กณฑ์ Kl (Kl criterion) และแบบคู่ ข นาน (parallel analysis) ซึ่ ง
ผลการวิจ ัย พบว่ า แบบวัด HIPS แบ่ ง ออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบคือ (1) ความรู้ส ึก ของการมี
ภาพลักษณ์ภูมริ ู้ (Impostor feeling) และ (2) ความมันใจในตนเอง
่
(self-confident) แต่เฮลล์แมน
และคาเซลแมนได้เ สนอแนะว่าหากจะมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปใช้ค วรดาเนินการอย่างรอบคอบ
เนื่องจากแบบวัดฉบับนี้ค่าอานาจจาแนกยังไม่ดพี อ
ถึงแม้ว่า HIPS จะยังมีขอ้ ถกเถียงในเรื่องความชัดเจนขององค์ประกอบที่ใช้ในการวัด
และความเทีย่ งตรงของข้อคาถาม แต่กเ็ ป็ นแบบวัดทีถ่ ูกนาไปใช้เป็ นเครื่องในการคัดกรองผูท้ ม่ี กี าร
รับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ซึ่งจากการนาแบบวัดนี้ไปใช้พบว่ามีค่าเชื่อมันอยู
่ ่ในช่วงตัง้ แต่ .75-.85
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(เช่น Farris.1990 ; Pankow-Roets.1991 ;Jamail.1992 ;Okoth; Moderski; & Lester.1994; Ross;
& Krukowski.2003 ; Ives.2010 เป็ นต้น )
2.2 แบบวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ ร้ขู องแคล๊นซ์ (Clance Impostor
Phenomenon Scale : CIPS )
แคล๊นซ์ (Clance.1985 : 19-23) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ข้นึ ใน
ชื่อ Clance Impostor Phenomenon Scale หรือชื่อย่อว่า CIPS เพื่อเป็ นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถตัดสินหรือพิจารณาได้ว่าตนเองเป็ นผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ หู้ รือไม่ และมีใน
ระดับใด ซึ่งแบบวัดที่สร้างขึ้นมานัน้ มีทงั ้ หมด 20 ข้อ แคล๊นซ์ได้แบ่งองค์ประกอบของการรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ เู้ ป็ น 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
ต่ ากว่าคนอื่น (2) ความกลัว ว่าคนอื่นจะรู้ว่าตนเองไร้ค วามสามารถ และ (3) การไม่ ยอมรับใน
ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็ นผลมาจากความสามารถของตนเอง โดยแบบวัดที่แคล๊นซ์สร้างขึน้ เป็ น
แบบมาตรวัดประเมินค่า ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ไม่เ คยเกิดขึ้นเลย นานๆครัง้
บางครัง้ บ่อ ยครัง้ และบ่อ ยครัง้ มาก ซึ่งมีเ กณฑ์การพิจารณาการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ดงั นี้
คะแนนไม่เ กิน 40 คะแนนหมายถึง มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้บ้าง คะแนน 41- 60 คะแนน
หมายถึง มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้บ่อยปานกลาง คะแนน 61-80 คะแนน หมายถึง มี
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ บู้ ่อย และ คะแนนตัง้ แต่ 81 คะแนนขึน้ ไป หมายถึง มีการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผู้มภี ูมริ บู้ ่อยมาก ส่วนการพิจารณาในทางคลินิกนัน้ แคล๊นซ์ได้กาหนดจุดตัดของคะแนนที่ได้จาก
แบบวัดไว้ท่ี 62 คะแนนขึ้นไป แต่จากการสารวจงานวิจยั ไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการหา
จุดตัดของคะแนนดังกล่ าว แบบวัด CIPS เป็ นแบบวัดที่ถู กนาไปใช้อ ย่างกว้างขวางในงานวิจยั
มากกว่าแบบวัดอื่นๆ เนื่อ งจากมีค่ าความสอดคล้อ งภายในสูง (α=.96) มีประสิทธิภาพในการ
จ าแนกผู้ ท่ี ม ี ก ารรับ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ( Impostor) และไม่ ม ี ก ารรับ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้
(nonimpostor) ในบุคคลทัวไปได้
่
(Holmes; et al . 1993) เคอร์เทย์และคณะ (Kertay; et al.1991)
ได้ดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ และสรุปว่าองค์ประกอบทีใ่ ช้
ในการวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ตามแบบวัด CIPS ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การเสแสร้ง
(Fake) สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 45.2 ซึง่ องค์ประกอบนี้ ได้แก่ การสงสัยในตนเอง
(self-doubt) และ ความกังวลเกี่ยวกับความฉลาดและความสามารถของตนเอง (2) ความโชคดี
(Luck) สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.6 และ (3) การไม่ยอมรับความสาเร็จที่เกิดขึ้น
(Discount) สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 6.1
นอกจากนี้ยงั มีก ารใช้แ บบวัด CIPS กับ กลุ่ ม ตัว อย่างในประเทศเกาหลีจ ากการศึกษา
ของเชและคณะ (Chae; et al.1995) โดยมีการแปล CIPS เป็ นภาษาเกาหลี และเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างชาวเกาหลีท่นี ับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก จานวน 654 คน (ชาย 320 คน หญิง 334
คน และจาแนกย่อยเป็ นผู้ท่ไี ม่ได้เป็ นนักบวช 270 คน และเป็ นนักบวช 384 คน) ผลของการหา
คุณภาพของแบบวัด CIPS พบว่า แบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรง และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .84 และ
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ในปี เ ดียวกัน คริส แมนและคณะ (Chrisman ; et al.1995) ได้มกี ารตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
CIPS โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 269 คน (ชาย 83 คน หญิง 186 คน)
พบว่าแบบวัด CIPS มีค วามแตกต่ างจากแบบวัด ความซึมเศร้า (depression) การรับรู้คุ ณค่ าใน
ตนเอง (self-esteem) การกากับติดตามตนเอง (self-monitoring) และความวิต กกังวลทางสังคม
(social anxiety) และมีความเชื่อมันเท่
่ ากับ .92
อย่า งไรก็ต ามในงานวิจยั ของเฟรนซ์ และคณะ (French ; Ullrich-French ; & Follman.
2008) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความเหมาะสมของ CIPS โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศ วกรรมศาสตร์ จ านวน 1,271 คน (ชาย 1,029 คน หญิง 242 คน) และใช้ ก ารวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อทดสอบว่า CIPS ควรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหรือไม่ เฟรนซ์ และ
คณะ (French ; Ullrich-French ; & Follman.2008) ได้ทดสอบโครงสร้างของ CIPS ทีป่ ระกอบด้วย
3 องค์ประกอบ คือ การเสแสร้ง (Fake) การไม่ยอมรับ ความสาเร็จ (Discount) และความโชคดี
(Luck) พบว่ า โมเดลมีค วามกลมกลืน ดี แต่ ก ารเสแสร้ง และ การไม่ ย อมรับ ความส าเร็จ มี
ความสัมพันธ์กนั สูง จึงรวมการเสแสร้งและการไม่ยอมรับความสาเร็จ เป็ นองค์ประกอบเดียวกัน
และทาการวิเคราะห์โมเดลของ CIPS ที่ม ี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่เกิดจากการรวมการ
เสแสร้ง และการไม่ยอมรับความสาเร็จเข้าไว้ด้วยกัน และองค์ประกอบของความโชคดี จากการ
ตรวจสอบพบว่าโมเดลมีความกลมกลืนดี เฟรนซ์ และคณะ จึงเสนอแนะให้ใช้โมเดล 2 องค์ประกอบ
คือ การเสแสร้ง (Fake) และ การไม่ ย อมรับ ความสาเร็จ (Discount) เพราะเป็ น โมเดลที่ม ีค วาม
ประหยัด (parsimonious) มากกว่า เช่นเดียวกับสกุลคู (Sakulku.2009) ที่ได้ทาการทดสอบเพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบของ CIPS ว่าควรประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ(Exploratory Factor Analysis : EFA) พบว่า CIPS ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบเช่ นเดียวกับงานวิจยั อื่นที่ผ่ านมา แต่ อ ย่างไรก็ต ามเมื่อ พิจารณาย่อ ยลงไปพบว่ า
คาถามที่ 1 และ 2 มีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนทัง้ ฉบับ (item-total correlation)
ต่ า (ค าถามข้อ 1 ,r = .25 ค าถามข้อ 2, r = .23) ดังนัน้ จึงได้นา CIPS ที่เ หลือ เพียง 18 ข้อ มา
วิเคราะห์ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง โดยแบ่งข้อความที่เหลือออกเป็ น 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1
ประกอบด้ว ยข้อ 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20 พบว่า มีค่ า ถ่ ว งน้ าหนัก อยู่
ระหว่าง .36-.88 และองค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยข้อ 5, 6, 8, 9, 11 และ 13 มีค่าถ่วงน้ าหนักอยู่
ระหว่าง .34-.84 องค์ประกอบที่ 1 มีน้ าหนักเสถียรกว่าองค์ประกอบที่ 2 โดยที่องค์ประกอบที่ 1
อธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 43.54 และองค์ประกอบที่ 2 อธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ
8 และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของข้อคาถามยังพบว่า ไม่สามารถจาแนกออกเป็ นองค์ประกอบทีช่ ดั เจน
และมีความหมายได้ จึงเสนอแนะว่า CIPS ควรนามาใช้โดยพิจารณาเป็ นแบบวัดทีเ่ ป็ น องค์ประกอบ
เดียว
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2.3 แบบวัด การรับ รู้ก ารหลอกลวงของโคลลิ เ จี ย นและและสเทิ น เบอร์ก (The
Perceived Fraudulence Scale : PFS)
นอกจากแบบวัด HIPS และ CIPS แล้ว ในปี 1991 โคลลิเจียนและและสเทินเบอร์ก
(Kolligian; & Sternberg.1991 cited in Sakulku.2009: 16) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการรับรูก้ ารหลอกลวง
ขึน้ ในชื่อ The Perceived Fraudulence Scale (PFS) โดยโคลลิเจียนและสเทินเบอร์กเห็นว่าควรมี
การเพิ่ม มิติค วามกัง วลหมกมุ่ น ในตนเอง (self-consciousness) เข้า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการวัด
ประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ แบบวัด PFS มีดว้ ยกัน 2 ฉบับคือ ฉบับแรกมีจานวนข้อ
คาถาม 51 ข้อ และฉบับที่ส องมีข้อ คาถาม 67 ข้อ โดยที่ทงั ้ สองฉบับเป็ นแบบมาตราประเมินค่ า
7 ระดับ มีค่าตัง้ แต่ ไม่เห็นด้วยมากทีส่ ุด (1) ถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุด (7) ในส่วนของการนาไปใช้นนั ้ ใช้
ฉบับ แรกที่ม ีข้อ ค าถาม 51 ข้อ โดยเมื่อ น าไปเก็บข้อ มูล กับ นัก ศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี พบว่ า
การวัด ตามแนวคิด ของโคลลิเ จีย นและและสเทิน เบอร์ก ประกอบด้ ว ย 2 องค์ป ระกอบ คือ
(1) การประเมินตนเองต่ ากว่าความเป็ นจริง (self-deprecation) ประกอบด้วย การวิพากษ์วจิ ารณ์
ต่ อ ว่ า ตนเอง (self-denigration) และบุ ค ลิก ภาพแบบสมบูร ณ์ แ บบ (perfectionism) ซึ่ง สามารถ
อธิบ ายความแปรปรวนได้ร้อ ยละ 23 และ (2) การหลอกลวง (Fraudulent) ซึ่ง สามารถอธิบ าย
ความแปรปรวนได้ ร้อ ยละ 10 เมื่อ มีก ารน าแบบวัด ฉบับ นี้ ไ ปใช้ พ บว่ า มีค่ า ความเชื่อ มัน่ อยู่
ระหว่าง .89-.94 (Kolligian; & Sterngerg.1991; Bernard ; et al.2002) แบบวัด PFS นี้ ไม่ได้รบั
ความนิยมในการนามาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั นักเนื่องจากมีขอ้ คาถามจานวนมาก
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัด HIPS , CIPS และ PFS
จากการที่มแี บบวัดที่ใช้ในการวัด การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ถึง 3 แบบวัด ทาให้ม ี
ผูส้ นใจศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและความเหมาะสมของวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ทงั ้ 3 ฉบับ
นี้ โดยการศึกษาแรกเป็ นการศึกษาของโฮล์มและคณะ (Holmes ; et al.1993) ซึง่ เปรียบเทียบแบบ
วัด CIPS กับ HIPS เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 62 คน แยกเป็ นผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้
มีภมู ริ ู้ จานวน 32 คน และผูท้ ไ่ี ม่มปี ระสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ จานวน 30 คน พบว่า
แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ ผมู้ ภี ูมริ ู้ทงั ้ 2 แบบวัดมีค่าความสอดคล้องภายในสูง โดยที่ CIPS มีค่า
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมัน่ .96 ค่าความสัมพันธ์รายข้ออยู่ระหว่าง .41 ถึง .89 ในขณะที่ HIPS มีค่า
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมัน่ .91 ค่าความสัมพันธ์รายข้ออยู่ระหว่าง -.11 ถึง .82 แบบวัดทัง้ 2 ฉบับ
สามารถจาแนกกลุ่มของผูท้ ่มี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ แู้ ละผู้ทไ่ี ม่มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ูไ้ ด้
อย่างมีนยั สาคัญ หลังจากนัน้ คริสแมนและคณะ (Chrisman ; & et al.1995) ได้เปรียบเทียบ CIPS
กับ PFS โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 269 คน (ชาย 83 คน หญิง 186 คน)
พบว่า CIPS มีค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดเท่ากับ .92 ส่วน PFS มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .94 แต่
เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี Spearman Brown โดยมีการปรับลดข้อคาถามในแบบวัด PFS จาก 51 ข้อ ให้
เหลือ เพีย ง 20 ข้อ พบว่ า ค่ า ความเชื่อ มัน่ ลดลงเหลือ เพีย ง .57 และพบว่ า CIPS และ PFS มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับ ความซึมเศร้า (depression) การการรับรู้คุณค่าในตนเอง (self-
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esteem) การกากับติดตามตนเอง (self-monitoring) และความวิตกกังวลทางสังคม (social anxiety)
โดยที่ CIPS สามารถจาแนกลักษณะดังกล่าวได้ดกี ว่า
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ยั ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้
หากพิจารณาจากคุณภาพของเครื่องมือ วัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ จู้ ะเห็นว่าแบบวัด CIPS เป็ น
แบบวัดทีม่ คี ุณภาพ เหมาะสมในการนาไปใช้ในการวัดบุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ ากกว่า
แบบวัดอื่นๆ เนื่องจากเป็ นแบบวัดทีม่ คี ุณภาพของการเป็ นเครือ่ งมือวัดทางจิตวิทยา (Psychometric
properties) โดยเป็ นแบบวัดทีม่ คี วามสอดคล้องภายในสูง (α = .96) มีประสิทธิภาพในการจาแนกผู้
ทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักณ์ผู้มภี ูมริ ู้และไม่มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์ภูมริ ใู้ นบุคคลทัวไปได้
่
นอกจากนี้ยงั เป็ น
แบบวัดที่มคี วามสะดวกต่อการนาไปใช้ เนื่องจากมีขอ้ คาถามทีส่ นั ้ กระชับ และจานวนข้อ คาถามมี
ความพอเหมาะ ในขณะที่แบบวัดอื่นๆ ทัง้ HIPS และ PFS ต่างก็มขี ้อจากัดในเรื่องของความ
น่าเชื่อถือและการจาแนกบุคคลทีย่ งั ไม่คงทีจ่ ากการวิจยั ต่างๆ ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงนาแนวคิดการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูมริ ู้ ของแคล๊ นซ์ มาสร้า งแบบวัด การรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูม ิรู้ร่ว มกับการปรับข้อ
คาถามในแบบวัด CIPS มาปรับให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการวิจยั ในครัง้ นี้

3. ปัจจัยเชิ งเหตุของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
ปั จจัยส่ว นบุคคล โดยร่ว มกันในลัก ษณะของการเป็ นตัวกาหนดซึ่งกันและกัน (Bandura.1977)
ดังนัน้ การรับรู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้มภี ูม ิรู้ ของบุ ค คลก็ม ีปัจจัยที่เ กี่ยวข้อ งทัง้ ภายนอกและภายในบุค คล
เช่นกัน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ซู้ ง่ึ
มีการศึกษากันอย่างยาวนานกว่า 30 ปี พบว่าได้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุท่ที าให้เกิด การรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ในบุคคลอย่างหลากหลายทัง้ งานวิจยั เชิงปริมาณและคุ ณภาพ ผู้ว ิ จยั จึง ได้
สัง เคราะห์ แ ละจัด กลุ่ ม ของปั จ จัย ที่เ ป็ นสาเหตุ ข องการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ใ นการศึก ษา
ครัง้ นี้เป็ น 2 กลุ่ม คือ (1) ปั จจัยภายนอกบุคคล และ (2) ปั จจัยภายในบุคคล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ปัจจัยภายนอกบุคคล
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การรับรู้ภ าพลักษณ์ ผู้ม ีภูมริ ู้ ท่ีม ี
การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า ปั จจัยภายนอกบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับการเกิด
ประสบการณ์ การสร้างภาพลัก ษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ โดยถือ เป็ นปั จจัยที่สาคัญ และมีการศึกษากัน อย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว และปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม
ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้นาเสนอดังต่อไปนี้

3.1.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว
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ครอบครัว เป็ น สถาบัน หลัก ทางสัง คมสถาบัน แรกที่ถือ ว่ า มีบ ทบาทส าคัญ
ในการกล่อมเกลา อบรมบ่มนิสยั ถ่ายทอดความเชื่อ ค่านิยม ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เด็ก จนเด็กพัฒนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดไปสู่การสร้างมโนทัศน์ตนเอง (Self-Concept) ซึง่ จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า สภาพแวดล้ อ มทางครอบครัว เป็ นปั จ จัย ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ทอมสัน(Thomson.2004) กล่าวว่า สิง่ แวดล้อมทาง
ครอบครัว พลวัตรของครอบครัว และรูปแบบการเลี้ยงดูสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่ า
มุมมองของเด็กในเรื่องความสาเร็จและพฤติกรรมความสาเร็จ และมีอทิ ธิพลให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ว่าจะปฏิบ ตั ติ วั กับความสาเร็จและความล้มเหลวนัน้ อย่างไร จากการเก็บข้อมูลจากผู้ท่มี ารับการ
บริการให้คาปรึกษา แคล๊นซ์ (Clance.1985) พบว่าครอบครัวเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดการ
รับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ซึ่งลัก ษณะภายในครอบครัว ที่ท าให้เ กิด การรับ รู้ภ าพลักษณ์ ผู้มภี ูม ิรู้
ประกอบด้วย (1) การรับรูเ้ กีย่ วความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของตนเองว่าผิดแปลกไปจากสมาชิก
คนอื่นๆในครอบครัว (2) การสื่อสารในครอบครัว (3) ความแตกต่างระหว่างข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถและความสาเร็จจากครอบครัวและจากแหล่งอื่นๆ และ (4) ขาดการเสริมแรงทางบวก
และสอดคล้ อ งการสัง เคราะห์ ง านวิจ ัย เกี่ย วกับ การสร้า งภาพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ข องพาร์ก แมน
(Parkman.2016) ที่พ บว่ า พื้น ฐานทางครอบครัว เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ท าให้ บุ ค คลเกิด การรับ รู้
ภาพักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ กล่าวคือ ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ มู้ กั จะเป็ นผูท้ ร่ี บั รูค้ วามคาดหวังในเรื่อง
ความส าเร็จ ของครอบครัว ทัง้ ในเรื่อ งของความส าเร็จ ด้า นการศึก ษา และการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ยังพบว่ารูปแบบการเลีย้ งดูมคี วามสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ได้แก่ รูปแบบ
การเลี้ย งดู ท่ีข าดความรัก ความเอาใจใส่ และการเลี้ย งดู แ บบเข้ม งวดเกิน ไปซึ่ง ในบริบ ทของ
สัง คมไทยเองนวลศิร ิ เปาโรหิต ย์ (2554: 65-72) ก็ไ ด้ช้ีใ ห้เ ห็น อิท ธิพ ลจากสภาพแวดล้อ มใน
ครอบครัวทีท่ าให้คนบางคนฝั งตัวอยูก่ บั ความคิดทีม่ คี วามทุกข์ ดังนี้
1.ครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดามักจะตาหนิบุตร หรือเปรียบเทียบความสามารถของ
บุตรของตนเองกับบุตรของคนอื่น โดยการชื่นชมบุตรของคนอื่นมากกว่า จะส่งผลให้บุตรเติบโตไป
เป็ นคนทีเ่ ชื่อว่าตนเองไม่มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอทีจ่ ะแข่งขันกับบุคคลอื่นได้
2.ครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากบุตรมากเกินไป โดย
เมื่อบุตรทาอะไรผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะได้การตาหนิ หรือว่ากล่าวด้วยถ้อยคาทีร่ ุนแรง หรือ
บางครัง้ ก็จะถูกทาโทษอย่างรุนแรง จะส่งผลให้บุคคลกลายเป็ นคนทีม่ บี ุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ
เมื่อได้รบั มอบหมายให้ทางานอะไรก็ตาม มักจะทางานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มขี ้อบกพร่องเกิดขึ้น
เพราะความบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ แม้เพียงเล็กน้อย แต่กถ็ อื เป็ นปั ญหาใหญ่สาหรับบุคคลแล้วนี้
3.ครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความรัก ความอบอุ่นกับบุตร
เท่าที่ จะส่งผลให้บุตรเป็ นกลายเป็ นผู้ทโ่ี หยหาความรัก และมีความต้องการทีจ่ ะได้ความรักและการ
ยอมรับจากบุคคลรอบข้าง
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4.ครอบครัวที่บดิ ามารดามักจะลงโทษบุตรด้วยวิธกี ารที่รุนแรง หรือมีความ
เข้มงวดมากเกินไป จะส่ ง ผลให้บุต รเติบ โตไปเป็ นผู้ท่ีขาดความเชื่อ มันในตนเอง
่
ไม่มคี วามคิด
สร้างสรรค์
5.ครอบครัวที่บดิ ามารดาไม่ค่อยให้ความใส่ใจ หรือทอดทิ้งบุตรให้บุคคลอื่น
เช่น ย่า ยาย เป็ นผูด้ ูแล แจะส่งผลให้บุตรเกิดความรูส้ กึ ไร้คุณค่า เพราะแม้กระทังบิ
่ ดามารดาเองก็ไม่
รัก
จากแนวคิดของนวลศิร ิ เปาโรหิตย์ (2554: 65-72) ทีก่ ล่าวถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ทางครอบครัวทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาไปสู่อตั มโนทัศน์ของบุคคลตามทีก่ ล่าวถึงข้างต้นแล้วนัน้ จะเห็นว่า
มีค วามสอดคล้ อ งกั บ ทอมสัน (Tomson.2004) และแคล๊ น ซ์ (Clance.1985) ที่ ต่ า งก็ เ ห็ น ว่ า
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวถือเป็ นปั จจัยที่มคี วามสาคัญอย่า งมากต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง สภาพแวดล้อ มที่ถือ ว่ า มีค วามส าคัญ และสอดคล้อ งกัน ทัง้ ในมุ ม อง
ครอบครัวในสังคมไทยและต่างประเทศ คือ รูปแบบหรือวิธกี ารเลี้ยงดูท่บี ดิ ามารดาใช้ในการเลีย้ งดู
บุ ต ร รวมถึง รูป แบบวิธ ีก ารสื่อ สารที่แ สดงออก เพื่อ ใช้ใ นการกล่ อ มเกลาบุ ต รให้เ ป็ น ไปตามที่
ครอบครัว ต้อ งการ ดังนัน้ ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ให้ค วามสนใจปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทาง
ครอบครัวที่ทาให้เกิดภาพลักษณ์ภูมริ ู้ในเรื่อง (1) การเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย (care) (2) การ
เลี้ยงดูแบบปกป้ องมากเกินไป (overprotection) และ (3) การสื่อสารที่ไม่ค งเส้นคงวาเกี่ยวกับ
ความสาเร็จจากครอบครัว
3.1.1.1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ซอนแนก และโทเวลล์ (Sonnak; & Towell. 2001) ได้ ท ดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลีย้ งดูทม่ี ผี ลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ด้วยแบบวัด CIPS กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั พบว่าการเลี้ยงดูแลแบบเข้มงวด/แบบปกป้ องมากเกินไป
มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ (r =.27) ในขณะที่การเลี้ยงดูแบบดูแลด้ว ยความ
ห่วงใยมีความสัมพันธ์ในทางลบ (r = -.41) ซึง่ พวกเขาได้สรุปว่ารูปแบบการเลีย้ งดูเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ทาให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ และในปี 2006 วอนท์ และ เคลียทแมน (Want; & Kleitman.
2006) ได้วจิ ยั ทาการในแนวทางเดียวกับ ซอนแนก และโทเวลล์ แต่ศกึ ษาเพิม่ เติมโดยแยกประเมิน
รูปแบบการเลีย้ งดูระหว่างบิดากับการเลี้ยงดูของมารดา ผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ก่อนๆ โดยพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มคี วามสัมพันธ์เพียงเล็กน้ อยกับรูปแบบการเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดของทัง้ บิดาและมารดา (มารดา, r = .25 บิดา, r = .34) และมีความสัมพันธ์ทางลบ
เล็ก น้ อ ยกับ การเลี้ย งดู แ บบห่ ว งใยของบิด า (r=-.30) แต่ อ ย่า งไรก็ต ามไม่ พ บความสัม พัน ธ์ท่ีม ี
นัยสาคัญ ทางสถิติส าหรับการเลี้ยงดูแบบห่ว งใยของมารดา เมื่อ ใช้การวิเ คราะห์เ ส้นทาง (Path
Analysis) พบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูของบิดา (ห่ว งใย/ปกป้ องมากเกินไป) เป็ นตัว แปรที่ส ามารถ
พยากรณ์การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ได้อย่างมีนัยสาคัญ ในขณะทีร่ ูปแบบการเลี้ยงดูของมารดามี
อิทธิพลทางอ้อม
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จากรูป แบบการอบรมเลี้ย งดู ข องบิด ามารดาที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า รูป แบบ
การเลี้ยงดูมคี วามสาคัญและมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาตัวตนของบุคคล ซึ่งจากที่แคล๊นซ์ได้กล่าวถึง
ลัก ษณะของครอบครัว ที่ม ีรูป แบบการเลี้ย งดู ท่ีข าดความพอดี มีส่ ว นท าให้เ ด็ก เกิด การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้นัน้ พบว่า ในบริบทของสังคมไทยก็มกี ารวิจยั เกี่ยวกับ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
อย่างหลากหลาย ซึง่ ดุษฎี โยเหลา (2535) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
ในประเทศไทยโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เมต้า พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบทางบวก(การอบรมเลีย้ งดู
แบบใช้เ หตุ ผ ล รัก สนับสนุ น และแบบประชาธิปไตย) มีขนาดอิทธิพลเป็ นบวกต่ อ ตัว แปรด้าน
บุคลิกภาพและจิต-สังคม (ความมีวนิ ัย ขยัน ร่วมมือ ช่วยตนเอง เสียสละ ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ความเชื่อ
อานาจภายในตน มโนภาพเกี่ยวกับตน ลักษณะมุ่งอนาคต ความภูมใิ จในตน การปรับตัว) และ
ตัว แปรด้านพัฒนาการด้านสติปัญ ญา (ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาต่ างๆ ความคิด สร้างสรรค์)
การอบรมเลี้ยงดูทางลบ(การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ไม่ใช้เหตุผล เข้มงวดกวดขัน เรียกร้องเอา
จากเด็กและปล่อยปละละเลย) แบบเข้มงวดกวดขัน และแบบควบคุมมี อทิ ธิพลเป็ นบวกต่อตัวแปร
ด้านบุคลิกภาพและสังคมบางตัว ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อ ยปละละเลยและไม่ใ ช้เหตุผลมี
อิทธิพลเป็ นลบต่อตัวแปรด้านบุคลิกภาพและจิต -สังคม นอกจากนี้พบว่าการอบรมเลี้ยงดูทางลบมี
อิทธิพลเป็ นบวกต่อตัวแปรพัฒนาการด้านสติปัญญา รวมถึงงานวิจยั ของวิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
(2552) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่มผี ลต่อความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัว พบว่า วิธกี ารอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
และสนับสนุ นมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัว และมีอทิ ธิพลทางอ้อมส่งผ่าน
ตัว แปรความรู้ ส ึก ขัด แย้ ง ในบทบาทและความรู้ ส ึก แปลกแยกจากบิ ด ามารดา (ความรู้ ส ึ ก
ไร้ความหมาย ความรูส้ กึ ไร้บรรทัดฐาน และความรูส้ กึ โดดเดีย่ วจากสังคม)
นอกจากการอบรมเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย และการอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้ องมากเกินไป
จะมีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิผลต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้แล้ว ยังมีนักวิจยั หลายท่านที่สนใจ
ศึกษาว่ารูปแบบการเลี้ยงดูทงั ้ สองแบบนี้มคี วามสัมพันธ์หรือ มีอิทธิพลต่อ สุขภาวะทางจิตหรือไม่
ได้แก่ ศลักษณา กิตทิ ศั น์เศรณี (2551:86) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลีย้ งดูของบิดา
มารดากับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูม ี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05 (2 = 25.671) โดยทีน่ กั เรียนที่
ได้รบั การเลีย้ งดูแบบปล่อยปละละเลย มีสดั ส่วนของผูม้ ภี าวะซึมเศร้าสูงทีส่ ุด ส่วนการศึกษาของเฮอร์
เบิรท์ (Herbert.2007) พบว่า รูปแบบการเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใยมีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล
(r = -.12 , p < .05) และความซึมเศร้า (r = -.15 , p < .05) ส่วนการรูปแบบการเลี้ยงดูแบบปกป้ อง
มากเกินไปมีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล (r = -.38 ,p < .01) ซึง่ สอดคล้องกับคากล่าวของวา
เซย์ (Vasey & Dadds.2001) ทีว่ ่า “การทีผ่ ปู้ กครองมีการควบคุมหรือปกป้ องเด็กมากเกินไป ถือเป็ น
การปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆของเด็ก ทาให้เด็กไม่สามารถแสดงออกให้เห็นว่าสามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองได้ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล” รวมถึงงานวิจยั ของฟุง
(Fung.2011) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้ องมากเกินไปกับความวิตก
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กังวลในเด็ก พบว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบปกป้ องมากเกินไปมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตก
กังวล และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความวิตกกังวลในเด็กได้รอ้ ยละ 10
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จึงสัน นิษ ฐานว่า รูป แบบการอบรมเลี้ยงดู ใ นบริบ ทของ
สังคมไทยน่ าจะมีอทิ ธิพลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ โดยรูปแบบการอบรมเลีย้ งดูทน่ี ามาศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย การอบรมเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย และการอบรมเลีย้ งดูแบบปกป้ อง
มากเกินไป
3.1.1.2 การสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว
แคล๊นซ์ (1985 : 32-34) กล่าวว่า บิดามารดา/ผูป้ กครองต้องการถ่ายทอด
ค่านิยมพืน้ ฐานและมุมมองทีม่ ตี ่อโลกให้กบั ลูก โดยเริม่ ต้นสอนให้เด็กได้เรียนรูว้ ่าจะต้องทาอย่างไร
บ้ า งที่ จ ะท าให้ เ ด็ ก มี คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ค รอบครัว ต้ อ งการ ดั ง นั ้น บิ ด ามารดา/ผู้ ป กครอง
จึงมักจะถ่ายทอดเรือ่ งราว และสื่อสารกับเด็กในรูปแบบต่างๆ ซึง่ เด็กก็จะซึมซับเอาข้อมูล/สารทีไ่ ด้รบั
นัน้ ไปพัฒ นาเป็ น คุ ณ ลัก ษณะตามที่ค รอบครัว ต้ อ งการ จากการศึก ษาเกี่ย วกับ การสื่อ สารใน
ครอบครัว ในช่ ว งแรกๆ แคล๊ น ซ์ไ ด้ส รุ ป ลัก ษณะการสื่อ สารของครอบครัว ที่ม ีส่ ว นท าให้เ ด็ก มี
ประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ไู้ ว้ 4 ลักษณะ คือ
1) การสื่อสารของครอบครัวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของเด็ก แตกต่ าง
จากข้อมูลที่เด็กได้รบั จากภายนอกครอบครัว คือมุมมองของเด็กทีม่ ตี ่อตนเองซึ่งสะท้อนมาจาก
การสื่อสารทีไ่ ม่สอดคล้องกันระหว่าง บิดามารดา ครู เพื่อน หรือแม้กระทังเพื
่ ่อนบ้าน จึงทาให้เด็ก
เกิดความสับสนว่าตัวตนทีแ่ ท้จริงของตนเองเป็ นอย่างไร
2) ความคาดหวังให้ เด็กเป็ นผู้ที่ฉลาดเฉลียว คือ การที่ครอบครัวให้
ความสาคัญกับความสาเร็จที่เกิดขึน้ จากความสามารถในการเรียนรูข้ องเด็ก และการสื่อสารให้ เด็ก
เห็นความสาคัญของความสาเร็จ เช่น การบอกเล่าหรือยกตัวอย่างเรื่องราวของญาติๆ ที่ประสบ
ความสาเร็จ และแสดงความชื่นชมกับความสาเร็จเหล่านัน้ ซึง่ การกระทาดังกล่าวทาให้เด็กเกิดการ
เรียนรูว้ ่าเพื่อให้ตนเองได้รบั การยอมรับจากครอบครัว เขาจะต้องเป็ นคนที่เก่ง และเรียนรูส้ งิ่ ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว
3) การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองว่ า มี ค วามแตกต่ า งจาก
สมาชิ กคนอื่นๆ ในครอบครัว คือการที่เด็กรับรูว้ ่าความสามารถทีต่ นเองมีอยู่นัน้ แตกต่างไปจาก
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เช่น เด็กมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ในขณะทีค่ นอื่นๆ ใน
ครอบครัวมีความสามารถทางด้านศิลปะและดนตรี ซึ่งในลักษณะนี้เองที่เด็กจะเกิดความรู้สกึ ว่า
ตนเองไม่เหมือนคนอื่นในครอบครัวและเหมือนถูกตรึงให้ตดิ อยู่กบั สภาพทีต่ อ้ งยอมจานนนัน้
4) การขาดการชื่นชมยกย่อง บุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
มักจะมาจากครอบครัวที่ขาดการชื่นชมยกย่องหรือให้รางวัล เมื่อบุคคลเหล่านัน้ ได้รบั ความสาเร็จ
เนื่องจากครอบครัว เห็นว่าหากแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ ออกไปอาจจะทาให้เด็กเกิดความทะนงตน
ทัง้ ทีจ่ ริงๆแล้วบิดามารดา/ผูป้ กครองก็รสู้ กึ ภาคภูมใิ จในความสามารถและความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ แต่
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ไม่เคยแสดงออกให้เด็กได้รบั รู้ บางครอบครัวก็แสดงความชื่นชมลูกของตนเองให้กบั คนอื่นได้รบั รู้
แต่นานๆ ครัง้ จึงจะแสดงออกถึงความชื่นชมต่อลูกตนเองหรืออาจจะไม่เคยเลยในบางครอบครัว ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของบัสโซทตี (Bussotti.1990) ที่ได้สารวจภูมหิ ลังทางครอบครัวของผู้ท่มี ี
การรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ โดยมุ่งความสนใจไปที่ส ิ่งแวดล้อ มของครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสมาชิก ในครอบครัว และโครงสร้า งของครอบครัว พบว่ า การขาดการสนับ สนุ น จาก
ครอบครัว การขาดการสื่อสาร และการขาดการแสดงออกที่เหมาะสมทางอารมณ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว ครอบครัวที่มกี ารควบคุมสูง การแสดงอารมณ์โกรธในครอบครัว และความขัดแย้งใน
ครอบครัว เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เกิดภาพลักษณ์ภมู ริ ใู้ นบุคคล
นอกจากนี้คงิ และคูลยี ์ (King; & Cooley. 1995) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มุม มองเรื่อ งความส าเร็จ จากครอบครัว กับ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ พบว่ า เด็ก ที่ม ีก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ รูส้ กึ ถึงความกดดันเรือ่ งความสาเร็จทางวิชาการจากครอบครัว และพบว่าเด็ก
ที่ไม่ได้รบั การยกย่องชมเชยกับความสาเร็จจากครอบครัว แต่กลับได้รบั การยกย่อมชมเชยจาก
โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ รวมถึงงานวิจยั ของสกุลคู (Sakulku.2009)
ที่ศึก ษาเงื่อนไขนาและผลของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ พบว่า การสื่อ สารที่ขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ในระดับปานกลาง
(r = .51, p < .01) และผลจากการวิเ คราะห์เ ส้นทาง (Path analysis) ชี้ใ ห้เ ห็นว่า การสื่อ สารที่
เกี่ย วกับ ความส าเร็จ จากครอบครัว ที่ข าดความชัด เจน มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การมี ก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ในส่ วนของงานวิจยั เชิงคุ ณภาพในกลุ่ มตัวอย่างเพศหญิงพบว่าครอบครัว
คาดหวัง กับ ความส าเร็จ ของพวกเธอมาก โดยมีก ารพู ด คุ ย ยกตัว อย่ า ง และเปรีย บเทีย บ
ความสาเร็จของพ่ อ แม่ หรือญาติ เพื่อเป็ นตัว กระตุ้นให้พวกเธอตระหนักถึงความคาดหวังและ
ความสาเร็จทีค่ รอบครัวอยากจะเห็น (Ahlfeld.2009 ; Craddock ; & et al. 2011)
ในสังคมไทยมีผู้สนใจศึกษาเรื่องการสื่อสารในครอบครัวที่มผี ลต่อคุณลักษณะต่างๆ ของ
เด็ก เช่ น งานวิจยั ของ บุ ษ กร สืบซึ้ง (2549) ได้ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการความผูก พัน
ต่อครอบครัวและการสื่อสารในครอบครัวกับทักษะชีวติ พืน้ ฐานของวันรุ่นในจังหวัดปราจีนบุร ี พบว่า
การสื่อ สารในครอบครัว มีค วามสัม พัน ธ์ กั บ การมีท ัก ษะชีว ิต พื้ น ฐานอย่ า งมีนั ย ส าคัญ และ
สามารถทานายทัก ษะชีว ิต พื้น ฐานของวันรุ่นได้อ ย่า งมีนัยส าคัญ โดยรูป แบบการสื่อ สารหนึ่ ง ที่
ถูกนามาใช้คอื การสื่อสารที่มคี วามชัดเจน ส่วน อัญชลี ประสบจตุพร (2549) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการสื่อ สารในครอบครัวกับ การรับรู้คุ ณค่ าในตนเองของนักเรียนชัน้ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้น โดยแบ่งรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวออกเป็ น 4 รูปแบบคือ (1) การสื่อสารในครอบครัว
เชิงบวกและลบในปริมาณมาก (2) การสื่อสารในครอบครัวเชิงบวกปริมาณมาก แต่เชิง ลบปริมาณ
น้อย (3) การสื่อสารในครอบครัวเชิงบวกปริมาณน้อยแต่เชิงลบปริมาณมาก และ (4) การสื่อสารใน
ครอบครัวเชิงบวกและเชิงลบปริมาณน้ อย ซึ่งผู้วจิ ยั ให้นิยามว่า การสือ่ สารในครอบครัวเชิงบวก
หมายถึง พฤติกรรมที่บดิ ามารดาหรือผู้ปกครองแสดงต่อลูกในสถานการณ์ต่างๆ แล้วก่อให้เกิด
ความรัก ความเข้าใจกัน ความพึงพอใจ เป็ นความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างบิดามารดาและลูก เช่น
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การให้คาชมเชย การให้กาลังใจ การตัง้ ใจฟั งลูกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ การใช้น้ าเสียงทีน่ ุ่ มนวลเป็ น
ต้น ส่วนการสือ่ สารในครอบครัวเชิงลบ หมายถึง พฤติกรรมทีบ่ ดิ ามารดาหรือผูป้ กครองแสดงต่อลูก
ในสถานการณ์ต่างๆ แล้วก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน เกิดความขัดแย้ง เป็ นความเหินห่างต่อกัน
ระหว่างบิดามารดาและลูก เช่น การดุด่า การตอกย้าข้อผิดพลาด การเปรียบเทียบความสามารถ
ของลูกกับบุคคลอื่นๆ เป็ นต้น ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้คุ ณค่าในตนเอง โดยที่นักเรียนที่ได้รบั รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ที่แตกต่างกัน
มีการรับรูค้ ุณค่าในตนเองแตกต่างกัน โดยพบว่านักเรียนที่ได้รบั การสื่อสารในครอบครัวเชิงบวก
ปริมาณมาก แต่ เชิงลบปริมาณน้ อย มีการเห็นคุณค่าของตนเองสูงกว่าการสื่อสารในครอบครัว
เชิงบวกและเชิงลบปริมาณมาก และนักเรียนทีไ่ ด้รบั รูปแบบสื่อสารในครอบครัวเชิงบวกและเชิงลบ
ปริมาณน้อยมีการรับรูค้ ุณค่าในตนเองสูงกว่าการสื่อสารในครอบครัวเชิงบวกปริมาณน้อยแต่เชิงลบ
ปริมาณมาก
จากการทบทวนเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งกับการสื่อสารเรื่องความสาเร็จในครอบครัว จะ
พบว่า การสื่อ สารภายในครอบครัว มีค วามสัม พันธ์ต่ อ ความรู้ส ึกและคุ ณลักษณะของบุค คล และ
ความสาเร็จของบุคคล โดยการสื่อสารทีเ่ ป็ นไปในทิศทางบวก เช่น การยกย่องชมเชย การสื่อสาร
ที่มคี วามชัดเจน มีผ ลต่อการพัฒนาความรูส้ กึ และคุณลักษณะในเชิงบวกที่พงึ ประสงค์ เช่น การมี
ความเหนียวแน่ นในครอบครัว เป็ นต้น ในขณะทีก่ ารสื่อสารในทางลบ เช่น การแสดงความเฉยชา
ไม่ ช่ ืน ชมยิน ดีก ับ ความส าเร็จ ของลู ก หรือ แม้ก ระทัง่ การน าความสามารถของลู ก ตนเองไป
เปรียบเทียบกับความสามารถของลูกคนอื่น ก็มสี ่วนในการพัฒนาความรูส้ กึ และคุณลักษณะของเด็ก
ไปในทางลบเช่นกัน เช่น การรับรู้คุณค่าในตนเองต่ า การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็ นต้น
และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวในประเทศไทย
พบว่า ยังไม่มงี านวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับความสาเร็จในครอบครัว ดังนัน้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้กาหนดให้การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวา หรือขาดความชัดเจนในการสื่อสารจาก
ครอบครัว รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ท่ไี ม่เหมาะสมภายในครอบครัว เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ม ี
อิทธิพลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
3.1.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งผู้ว ิจ ัย พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มสี ่วนทาให้เกิด การรับรู้ภาพลักษณ์ภูมริ ู้ได้คอื การรับรู้ความคาดหวัง
ของสังคมที่มสี ถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาเอก และการรับรูค้ ่านิยมของ
สังคมเกีย่ วกับความสาเร็จ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้นาเสนอให้เห็นรายละเอียดดังนี้
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3.1.2.1 การรับรู้ความหวังของสังคมที่ มีต่อสถานภาพและบทบาทการ
เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอก
มนุ ษย์ทุกคนต่างมีความพยายามทีจ่ ะควบคุมสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะมาเกี่ยวข้อง
กับตน สิทธิโชค วรานุ สนั ติกุล (2548:113) กล่าวว่าโดยปกติพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้รบั อิทธิพล
มาจาก 2 ทาง คือ (1) อิทธิพลทีม่ าจากสังคมโดยตรง สังคมจะใช้อทิ ธิพลกระทาต่อบุคคลโดยผ่าน
ทางสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มเพื่อน เป็ นต้น สมาชิกในสังคม
ทุกคนต้องอยู่ในสถาบันทางสังคมเหล่านี้ ทุกคนจะมีสถานภาพหรือตาแหน่ งอยู่ในสังคมเหล่านี้ เช่น
เป็ นบิดามารดา เป็ นผู้อานวยการ เป็ นนักศึกษา เป็ นต้น ทุกคนจึงต้องแสดงพฤติกรรมของตนเอง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ของคนอื่ น ที่ ม ี ต่ อ ผู้ ท่ี ด ารงต าแหน่ งหรื อ สถานภาพนั ้ น
และ (2) การแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้รบั อิทธิพลจากตัวเอง บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันใน
บุคลิกภาพ ซึง่ รวมเอาความต้องการ เจตคติ ค่านิยม เอาไว้ สิง่ ต่างๆเหล่านี้เป็ นตัวกาหนดให้บุคคล
แสดงพฤติก รรมไปในทิศ ทางที่ส อดคล้อ งกับ สิ่ง เหล่ า นั น้ นั น่ เองนอกเหนื อ ไปจากที่ต้ อ งแสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทที่ตนเองได้รบั ในขณะที่นักสังคมวิทยาตามแนวคิดปฏิสมั พันธ์
เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interaction) เองก็ให้ความสนใจเรื่องราวของชีวติ ประจาวันกับการทีม่ นุ ษย์
มีการกระทาโต้ตอบซึง่ กันและกัน เช่น จอร์ช เฮอร์เบริรต์ มีด๊ (George Herbert Mead) เฮอร์เบิรต์
บลูมเมอร์ (Herbert Blumer) และเออร์วงิ่ ก้อฟแมน (Erving Goffman) ก็ชใ้ี ห้เห็นว่ามนุ ษย์แตกต่าง
จากสัตว์ทก่ี ลไกทางความคิดทีท่ าให้มนุษย์รจู้ กั วางแผนและปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์และ
เป้ าหมายทีว่ างไว้ รูจ้ กั สื่อสารกับผูอ้ ่นื โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ สัญลักษณ์ทส่ี าคัญทีส่ ุดคือ ภาษา
มนุษย์รจู้ กั ตีความสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื พูดและโต้ตอบ นอกจากนัน้ มนุษย์ยงั มีสานึกว่าผูอ้ ่นื ก็มคี วามรูส้ กึ ความ
คิดเห็นตามแบบแผนของเขาเองเช่นกัน มนุ ษย์จงึ เรียนรู้ท่จี ะทาตามความเข้าใจว่าผู้อ่นื คิดอะไร
ตีความสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร ตลอดจนรับรูเ้ กี่ยวกับตัวมนุ ษย์เองอย่างไร เกิดเป็ นตัวตนและ
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวตน ก้อฟแมน (Goffman.1959) ได้นาเสนอแนวคิดการวิเคราะห์บุคคลเชิง
ละคร ในหนังสือเรือ่ ง The Presentation of Self in Everyday Life โดยเสนอว่ามนุ ษย์แต่ละคนกาลัง
แสดง (perform) อยู่บนเวที ที่หน้าเวทีมผี ู้ชม (audience) คนอื่นที่มนุ ษย์มปี ฏิสมั พันธ์ด้วย บนเวที
ประกอบด้วยหน้าฉากและหลังฉาก หน้า ฉากคือการนาเสนอตัวตนของมนุ ษย์ตามที่อยากให้ผู้อ่นื
เห็น เลือ กใช้ถ้ อ ยค าที่เ หมาะสมกับ สถานภาพ มีกิร ิย าท่ า ทีแ ละแต่ ง กายตามบทบาท เป็ น ต้ น
แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์แต่ละคนก็มหี ลังฉาก คือความรูส้ กึ นึกคิดทีไ่ ม่ต้องการเปิ ดเผยหรือนาเสนอให้
ผูอ้ ่นื รับรู้ เป็ นตัวตนที่ซ่อนเอาไว้ (Hidden self) ดังนัน้ ในการแสดงละครต้องมีตวั ละครที่ต้องแสดง
(character) บทบาท (role) และตัวตน โดยที่ ตัวละครทีต่ ้องแสดง คือ ตัวตนของบุคคลทีม่ ุ่งแสดง
ลักษณะของตนให้ปรากฏ ตัวตน เป็ นกระบวนการเคลื่อนไหวที่เปลีย่ นแปลงไปมาได้ไม่มลี กั ษณะ
ตายตัว มุ่ง ให้ผู้อ่ ืนเกิด ความประทับใจ (impression) ด้ว ยการแสดงให้เ หมาะสมกับ บริบทของ
สถานการณ์ ส่ ว น บทบาท เป็ น ความคาดหมายชุ ด หนึ่ ง ที่เ ปลี่ย นแปลงได้ ถู ก ผลัก ดัน จากคู่
ปฏิสมั พันธ์หรือ จากความคาดหวังของสัง คมได้ บทบาทถึงแปรเปลี่ยนไปตามแต่ล ะสถานการณ์

34
บทบาทหนึ่งๆเกิดขึ้นแล้วก็สลายไป บทบาทจึงเป็ นกระบวนการตอบสนองความคาดหมายของคู่
ปฏิสมั พันธ์ภายในโครงสร้างของความสัมพันธ์ชุดใดชุดหนึ่ง (สุภางค์ จันทวานิช.2553:131-132)
ดังนัน้ บุคคลจึงมีหลายสถานภาพและจาเป็ นต้องแสดงบทบาทไปตามสถานภาพแตกต่างกันไปตาม
บุคลิกภาพของตนเอง เพียงแต่จะต้องอยู่ใ นขอบเขตของความคาดหวังที่ผู้อ่ืนมีต่อบทบาทและ
บรรทัดฐานทางสังคม
หากจะอธิบายการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ตามทฤษฎีปฏิสมั พันธ์สญ
ั ญลักษณ์ ตามแนวคิด
การวิเ คราะห์บุ ค คลเชิง ละครของก้อ ฟแมน (Goffman.1959) จะเห็น ว่ า การเป็ น นัก ศึก ษาระดับ
ปริญ ญาเอก ถือ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของความส าเร็จ ทางการศึก ษาของบุ ค คล ซึ่ง คนทัว่ ไป
(audience) มัก จะคาดหวังว่ า ผู้ท่ศี ึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอกต้อ งเป็ น ผู้ท่ีม ีค วามรู้ค วามสามารถ
ดัง นัน้ ผู้ท่มี ีบ ทบาทเป็ น นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาเอกจึ ง ต้อ งแสดง (perform) ตัว ตนไปตามความ
คาดหวังหรือบทบาทตามสถานการณ์ ท่กี าลังเผชิญอยู่ เพื่อ ให้ได้รบั การยอมรับจากสังคม แต่ใ น
ขณะเดียวกันนักศึกษาในระดับปริญญาเอกก็อาจจะมีตวั ตนทีไ่ ม่ต้องการเปิ ดเผยให้บุคคลทัวไปได้
่
รบั
รู้ จึงต้องพยายามปิ ดบังซ่อนเร้นและพยายามทีจ่ ะไม่ให้สงิ่ ทีต่ นเองปิ ดบังนัน้ ถูกเปิ ดเผย
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาความคาดหวังของสังคมต่อสถานภาพและบทบาทการ
เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทัง้ นี้เพราะการศึกษาในระดับปริญญาเอกนัน้ ถือเป็ นการศึกษาระดับ
สูงสุดที่มใี นประเทศไทย ซึ่งส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2552) ได้กาหนด
ลักษณะของหลักสูตรปริญญาเอกไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ว่า “หลักสูต รปริญ ญาเอกเป็ นหลัก สูต รทีเ่ น้ นให้นักศึกษามีคุ ณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา
ค้นคว้าทีล่ ุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอสิ ระ มีความเชีย่ วชาญในพัฒนาการล่ าสุดขององค์ความรูใ้ นสาขา/
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาค้นคว้า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ เพิม่ พูนและพัฒนา
เนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน้นการค้นคว้าวิจยั ทีน่ าไปสู่
การท าวิท ยานิ พ นธ์เ พือ่ เพิม่ พูน องค์ค วามรู้ทีม่ ีอ ยู่ หรือ อาจผสมผสานระหว่ า งวิท ยานิ พ นธ์กับ
การศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต์ ” โดยกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึก ษามุ่งเน้ นเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ของนัก ศึกษา ซึ่งเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รบั คุณวุฒแิ ต่ละคุณวุฒแิ ละสื่อ สารให้สงั คม
ชุมชน รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมันถึ
่ งผลการเรียนรู้
ที่บณ
ั ฑิตได้รบั การพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึ กษาที่ดที งั ้ ใน
และต่างประเทศ และได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านของคุณวุฒปิ ริญญาเอก อย่าง
น้ อ ยต้อ งเป็ น ดัง นี้ (ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา.2552: 14-15) (1) ด้า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริบททางวิชาการ
หรือ วิชาชีพ รวมถึงการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่ งเสริมให้มกี ารประพฤติปฏิบตั ิตามหลัก
คุณ ธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น (2) ด้านความรู้ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ เ่ี ป็ นแก่นใน
สาขาวิช าการหรือ วิชาชีพ รวมทัง้ ข้อ มูล เฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เ ป็ น รากฐาน
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มีความรู้ท่เี ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้นรู้เทคนิคการวิจยั และ
พัฒนาข้อสรุปซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด (3) ด้านทักษะทางปั ญญา สามารถใช้
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูใ้ นการวิเคราะห์ประเด็นและปั ญหา
สาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธกี ารใหม่ๆ (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลและความรับผิดชอบ มีค วามสามารถสูงในการแสดงความเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเ คราะห์และแก้ปั ญ หาที่ซบั ซ้อ นสูงมากด้ว ยตนเอง และ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สามารถ
คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปั ญหาทีส่ าคัญ
และซับซ้อน สรุปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามที่ สกอ.
กาหนดไว้ขา้ งต้น จะเห็นว่ามาตรฐานผลการเรียนรูข้ องแต่ละระดับคุณวุฒจิ ะเพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของ
คุณ วุฒลิ กั ษณะของหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณวุฒ ิ นัน่ หมายถึงว่ายิง่ เป็ นการศึกษาในระดับที่สูง
เท่าใดยิง่ ถู กคาดหวังจากสังคมมากเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ผู้ท่ศี ึกษาในระดับปริญญาเอกก็ย่อมถู ก
คาดหวัง จากสัง คมมากตามไปด้ว ยเช่ นกัน ซึ่งในเรื่อ งของความคาดหวังจากสังคมกับ การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ แคล๊นซ์และคณะ (Clance ; et al.1995) ได้กล่าวว่าความคาดหวังทางสังคมมี
ส่วนสาคัญในการทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ ได้ทงั ้ ในผูห้ ญิงและผูช้ าย แต่เนื่องจากความ
แตกต่ างในแต่ ล ะวัฒนธรรมทาให้ผู้ห ญิงถู กคาดหวังมากกว่าผู้ชายทัง้ ในเรื่อ งหน้ าที่การงานและ
ครอบครัว ผู้หญิงจึงมีความขัดแย้ง ภายในจิตใจระหว่างการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของสังคมในเรื่อง
ความเป็ นผู้หญิง หรือ การดาเนินการตามความต้องการหรือความฝั นของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมี
ผูห้ ญิงหลายคนสามารถจัดการและดาเนินชีวติ ในหลายบทบาทได้เป็ นอย่างดีทงั ้ การประกอบอาชีพ
นอกบ้านและการทางานบ้านแต่บ่อยครัง้ ทีพ่ วกเธอก็รสู้ กึ ถึงความล้มเหลว ถ้าไม่สามารถทาหน้าที่
นัน้ ได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งหากจะพิจารณาถึง ความคาดหวังเรื่องความสาเร็จในบริบทของสังคมไทย
แล้ว พบว่า ครอบครัวซึง่ เป็ นสถาบันแรกทางสังคมทีม่ คี วามสาคัญต่อการพัฒนาบุคคลมีการปลูกฝั ง
เรือ่ งความสาเร็จมาอย่างยาวนาน ดังเช่น จรรจา สุวรรณทัต (2541) ได้กล่าวว่าการอบรมปลูกฝั งให้
เด็กมีลกั ษณะต่างๆตามที่บดิ ามารดาและสังคมพึงปรารถนานัน้ ตัว กาหนดวิธ ีการอบรมปลูกฝั ง
เพื่อให้เด็กเกิดลักษณะนัน้ ๆ อาจมีหลายอย่าง แต่ทส่ี าคัญอย่างหนึ่งทีไ่ ม่อาจมองข้ามได้ ก็คอื ความ
คาดหวังของบิดามารดาในตัวเด็ก ในอดีตบิดามารดาในสังคมไทยให้ความสาคัญต่อการศึกษาและ
มุ่งหวังอย่างมากที่จะเห็นเด็กเรียนสูงเพื่อเป็ นบันไดก้าวไปสู่การมีอาชีพที่สบายมีโอกาสเป็ นเจ้าคน
นายคน จบสูงแล้วลูกจะได้มโี อกาสทางานแบบนัง่ โต๊ะ แทนการทางานหนักในท้องทุ่งไร่นาแบบ
เกษตรกรทีต่ วั เองเคยประสบมา ความคาดหวังของบิดามารดาบ่อยครัง้ จึงไม่สอดคล้องกับความถนัด
ตามธรรมชาติ และความสามารถทีแ่ ท้จริงของเด็ก ก่อให้เกิดปั ญหา ต่างๆ ตามมา เพราะเป็ นไปใน
ลักษณะของการบังคับให้เด็กได้เรียนสิง่ ที่บดิ ามารดาต้องการแต่ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ด็กต้องการ และเด็กต้อง
ประสบความล้มเหลวในการเรียน เป็ นต้น ดังนัน้ เมือ่ เติบโตขึน้ หรือเรียนในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึ้น
บุคคลจึงยิง่ รับรูว้ ่าตนเองได้รบั ความคาดหวังจากสังคมมากเพียงใด ซึง่ การรับรูน้ นเองอาจจะน
ั่
าไปสู่
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การสร้างแรงกดดัน หรือการเสริมแรงให้บุคคลพยายามดาเนินชีวติ ให้อยูภ่ ายใต้ความคาดหวังทีร่ บั รู้
นัน้ เพื่อให้ได้รบั การยอมรับในสังคม
ดัง นั น้ ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย จึง เลือ กศึก ษาการรับ รู้ค วามคาดหวัง ของสัง คม ที่ม ีต่ อ
สถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยจะได้ดาเนินการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดความคาดหวังของสังคมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ที่กาหนดไว้ใน
การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาเอก 5 ด้ า น คื อ (1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม (2) ด้ า นความรู้
(3) ด้านทักษะทางปั ญญา (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลและความรับผิดชอบ และ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะถือได้ว่า
สกอ.เป็ นหน่ วยงานหลักในการกากับ ติดตามการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อผลิตกาลังคนออกไปเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ หรือกล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่า สกอ.
คือตัวแทนของสังคมนันเอง
่
4.1.2.2 การรับรู้ค่านิ ยมของสังคมเกี่ยวกับความสาเร็จ
ค่านิยมเป็ นสิง่ ที่แ ต่ล ะคนยึดถือว่าควรปฏิบตั ิอย่างไร สิง่ ใดมีคุ ณค่ าหรือ ไม่ม ี
คุณค่า เป็ นมาตรฐานในการตัดสินว่า สิง่ ดีสงิ่ ใดไม่ดี ซึ่งค่านิยมมีลกั ษณะที่สาคัญคือ (1) ค่านิยม
มีลกั ษณะยืนยงถาวร ไม่เปลีย่ นแปลงง่าย เป็ นสาเหตุทท่ี าให้บุคลิกภาพ ของคนกลุ่มหนึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มคนในอีกสังคมหนึ่ง ค่านิยมจะมันคงถาวรได้
่
นนั ้ เกิดจากการได้รบั การอบรมมาแต่เยาว์วยั
และเปลี่ย นแปลงยากส าหรับ ระดับ ค่ า นิ ย มที่ม ีค วามส าคัญ มากตรงกัน ข้า มค่ า นิ ย มที่ม ีร ะดับ
ความสาคัญน้ อยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย (2) ค่ านิยมมีลกั ษณะเปรียบเทีย บความสาคัญ ในการ
ปลูกฝั งค่านิยม บุคคลจะได้รบั การอบรมสังสอน
่
และได้รบั การเน้นถึงความสาคัญของค่านิยมในแต่
ละเรื่องแตกต่างกัน เช่น ความซื่อสัตย์ การรักษาน้ าใจกัน ต่างก็เป็ นค่านิยมที่บุคคลได้รบั มา
แต่บางสังคมอาจให้ความสาคัญในเรื่องการรักษาน้ าใจมากกว่าความซื่อสัตย์ หรือในระหว่างความ
เป็ นตัวเองกับความอ่อนน้ อมเชื่อฟั งผู้ใหญ่ บุคคลจะเปรียบเทียบระดับความสาคัญของค่านิยม
ต่างๆ จากประสบการณ์ท่ีได้รบั ตัง้ แต่วยั เด็ก ทาให้เขาค่อยๆ เรียนรูท้ ่จี ะแยกพวกค่านิยมทีไ่ ด้รบั
จากการอบรมสังสอนมาอย่
่
างเต็มที่ (Rokeach.1973) โดยค่านิยมนี้เกิดจากความเชื่อ และความ
ศรัทธาของบุคคลต่อสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์แก่ตน ค่านิยมของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป โดยแหล่งกาเนิด
ค่านิยมทีม่ คี วามสาคัญคือ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และสื่อต่างๆ ซึง่ บุคคลจะซึมซับ เรียนรู้ และ
รับเอาการถ่ายทอดค่านิยมนัน้ จนกลายมาเป็ นค่านิยมของตนเอง โดยหลักการแล้วค่านิยมแต่ละคน
จะเปลี่ยนแปลงยากมีความคงทน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ.2543) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า
ค่านิยมจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม หรือแต่ละยุคสมัย เช่น ค่านิยมของสังคมอเมริกั น
ประกอบด้ ว ย ความสุ ข สบายในชีว ิต การใช้ ชีว ิต ที่ต่ืน เต้ น ความภาคภู ม ิใ จในความส าเร็จ
ความสามารถ ความทะเยอทะยาน เป็ นต้น (Rokeach.1973) ในขณะที่สงั คมไทยเองก็มคี ่านิยม
ของสังคมที่แ ฝงมาในรูป ของหนังสือ ส าหรับ เด็ก ระดับประถมศึก ษา ซึ่ง จากการศึก ษา ค่ านิยม
ของสังคมไทย : การวิเ คราะห์เนื้อหาจากหนังสือสาหรับเด็กระดับประถมศึกษา ของ วชิราภรณ์
ไชยชาติ (2547) ที่ว ิเ คราะห์ค่ า นิ ย มของสัง คมไทยจากหนัง สือ ส าหรับ เด็ก ระดับ ประถมศึก ษา
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ทีจ่ ดั พิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 พบว่า ค่านิยมของสังคมไทยทีม่ อี ยู่ในหนังสือสาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษามีทงั ้ หมด 43 ค่านิยม โดยค่านิ ยมที่พบมากที่สุดคือค่านิยมการมีคนรัก ซึ่งหมายถึง
การมีค วามรัก ความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิดสนิ ทสนมกับบุค คลที่ต นรัก (ร้อ ยละ 17.83) ความสุ ข
สาราญ (ร้อยละ 12.23) โดยจากค่านิยมทัง้ 43 ค่านิยมนี้พบว่า มีค่านิยมความสาเร็จ (ร้อยละ 2.27)
ซึง่ จัดเป็ นค่านิยมปลายทางชีวติ รวมถึงการมีความสามารถสูง (5.52) และค่านิยมการมีการศึกษาสูง
(ร้อยละ0.36) ซึ่งจัดเป็ นค่านิยมวิถปี ฏิบตั ิ รวมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าค่านิยมของสังคมในเรื่องเกี่ยวกับ
ความสาเร็จจะปรากฏอยู่ในหนังสือสาหรับเด็ก อยูใ่ นปริมาณน้อย แต่กส็ ะท้อนให้เห็นว่าเป็ นค่านิยม
พืน้ ฐานที่นาไปสู่การมีคนรัก ดังนัน้ หากบุคคลใดต้องการที่เป็ นทีร่ กั ใคร่ของคนในสังคม หรือได้รบั
การยอมรับทางสังคม จึงจาเป็ นจะต้องพัฒนาตนเอง หรือนาพาตนเองไปยังจุดหมายปลายทางที่
สังคมพึงประสงค์ เช่น การได้ร บั การศึกษาที่สูง มีต าแหน่ ง หน้ าที่ก ารงานดีและมันคง
่ เป็ นต้น
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีเ่ ชื่อว่าโครงสร้างของสังคมเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุดของสังคม โครงสร้างแต่
ละส่ ว นของสัง คมจะมีห น้ า ที่ข องตนเอง และประสานสัม พัน ธ์กับ โครงสร้า งอื่น ๆ สัง คมจึง จะมี
ดุลยภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในส่วนใดส่วนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของสังคมด้วย
โดยตามแนวคิดของพาร์สนั (Parson) มีสาระสาคัญดังนี้
1.แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การทางสังคม มนุ ษย์เข้าไปอยู่ในสังคมและรวมกัน
เป็ นองค์การด้วยความสมัครใจ การตัดสินใจกระทาทางสังคมของบุคคลจะขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทา (actor) เป้ าหมาย (goal) วิธกี ารที่เลือกใช้ (means) สถานการณ์ท่ผี ู้กระทาต้อง
เลือกวิธใี ดวิธ ีหนึ่ง (situational conditionals) และตัว กาหนดเชิงบรรทัดฐาน คือ บรรทัดฐานทาง
สังคม ค่านิยม และความคิดต่างๆ ทีผ่ กู้ ระทานามาใช้เพื่อเลือกวิธกี ารทีจ่ ะให้บรรลุเป้ าหมาย
2.แนวคิดเรื่องระบบการกระทา ระบบการกระทาเกิดขึน้ จากการทีผ่ กู้ ระทาแสดง
บทบาทตามสถานภาพที่ดารงอยู่ สถานภาพและบทบาทเหล่านี้จะประสานสัมพันธ์กนั ในรูปแบบ
ของระบบต่างๆ อันเป็ นระบบการกระทาร่วมกัน ประกอบด้วย ผูก้ ระทาจานวนมาก ซึง่ มีสถานภาพ
และบทบาทที่ร วมกัน เรีย กว่ า ระบบสัง คม แต่ ก ารตั ด สิ น ใจกระท าทางสัง คมของบุ ค คล
ก็ยงั คงเป็ นเช่นเดิม คือ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธกี ารไปสู่เป้ าหมาย ภายใต้กฎระเบียบหรือ
บรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดต่างๆ และจะต้องนาสภาพการณ์ต่างๆ เข้ามา
พิจารณาด้วย ที่สาคัญคือ ระบบย่อยของสังคม ความต้องการจาเป็ นเชิงหน้าที่ แบแผนต่างๆ ของ
ตัวแปร กระบวนการทางสังคม และลักษณะทีส่ าคัญของระบบสังคม
แคล๊นซ์และอิเมส (Clance & Imes.1978) มีความเชื่อว่า ค่านิยมทางสังคมถือเป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจัยทีม่ สี ่วนสาคัญในการทาให้บุคคลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ ในประเด็นค่านิยมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความแตกต่างทางเพศโดยทัวไปสั
่ งคมมักให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผชู้ ายประสบความสาเร็จ
มากกว่าผูห้ ญิง ดังนัน้ ผูห้ ญิงทีต่ ดั สินใจเลือกดาเนินชีวติ แตกต่างจากประเพณีปฏิบตั ขิ องสังคม หรือ
ประกอบอาชีพ และมีร ะดับการศึก ษาเหนื อ กว่ า คนอื่น ๆในครอบครัว มีโ อกาสที่จ ะเกิด การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ไู้ ด้ง่ายกว่าผูห้ ญิงทีเ่ ลือกดาเนินชีวติ ตามบรรทัดฐานของสังคมและความคาดหวัง
ของครอบครัว และยังเชื่อว่าผู้หญิงที่มกี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้เป็ นผลมาจากการรับรูบ้ รรทัด
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ฐานทางสัง คม โดยผู้ห ญิง ที่ม ีก ารรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้จ ะรับ รู้ถึง ช่ อ งว่ า ง (gap) ระหว่ า ง
ความสาเร็จของพวกเธอและความคาดหวังทางสัง คมที่มตี ่ อ พวกเธอ ดัง นัน้ พวกเธอจึงรั บ รู้ว่ า
ความสาเร็จทีพ่ วกเธอได้มาเป็ นความหลอกลวง ซึง่ ไม่เหมือนกับผูช้ ายทีม่ ภี าพลักษณ์ความสาเร็จ
ติดตัวมาตัง้ แต่เกิด ทัง้ ๆ ที่ในความสาเร็จที่เกิดขึน้ กับผู้ชายนัน้ อาจจะไม่ได้มาจากความสามารถที่
แท้จ ริง เพีย งอย่า งเดียว แต่ อ าจจะเกิด ขึ้นจากความโชคดี และความพยายามอย่า งหนัก ก็ไ ด้
จากการศึกษาเพิม่ เติมของกับอิเมสและแคล๊นซ์ (Imes; & Clance.1984) พบว่า ผูห้ ญิงทีม่ กี ารรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มแี นวโน้ มที่จะเชื่อว่าพวกเธอไม่คู่ควรกับความสาเร็จที่เกิดขึ้นนัน้ และรู้สกึ
ละอายใจทีส่ งั คมรับรูค้ วามสาเร็จของพวกเธอ ความรูส้ กึ นี้ยงิ่ เป็ นการตอกย้าและกระตุ้นให้ผู้หญิง
เหล่านี้ประมาณค่าความสามารถของตนเองต่ ากว่าที่ควรจะเป็ น เพราะเชื่อว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้
ไม่ได้มาจากความสามารถที่แ ท้จริง แต่เ ป็ นผลมาจากความพยายามในการทางานอย่างหนัก
ดังนัน้ ผู้หญิงเหล่านี้จงึ เกิดความรู้สกึ ขัดแย้งระหว่างความต้องการมีอานาจกับการเป็ นคนทางาน
เหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
ถึง แม้ว่ า แนวคิด ของแคล๊ น ซ์จ ะเกิด ขึ้น มากว่ า 30 ปี ที่ใ นสมัย นัน้ ความเท่ า เทีย มใน
บทบาททางเพศของบุคคลอาจไม่เท่ากัน แต่ปัจจุบนั พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องของ
ความสามารถและบทบาททางเพศ โดยมีการเปิ ดโอกาสให้ผหู้ ญิงเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึน้
และในขณะเดียวกันบทบาทในครอบครัวก็ยงั คงต้องปฏิบตั ิเช่นเดียว อาจสะท้อนให้เห็นว่าสังคม
ยังคงคาดหวังให้ผหู้ ญิงสามารถดาเนินชีวติ ให้ประสบความสาเร็จในทุกด้าน และเชื่อว่าผู้ชายก็คง
จะถูกคาดหวังในเรื่องความสาเร็จไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงสันนิษฐานว่า
การที่บุคคลรับรูค้ ่านิยมของสังคมในเรื่องเกี่ยวกับความสาเร็จ น่ าจะเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มผี ลต่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ เพราะเชื่อว่าสังคมไทยในปั จจุบนั ก็มยี งั มีค่านิยมในเรื่องความสาเร็จ
ของบุคคล โดยผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จทัง้ เรื่องการงานและการเรียน หรือแม้กระทัง่ การดาเนินชีวติ
ครอบครัว มักจะได้รบั การยอมรับ การยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติในสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ถ้ า คนที่ป ระสบความส าเร็จ เป็ นผู้ ห ญิง เพราะค่ า นิ ย มในสัง คมไทยยัง ให้ค วามส าคัญ กับ
ความสาเร็จที่เกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง จากที่กล่าวมาทัง้ หมดจึงสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็ น
เพศใดก็ต าม หากต้อ งการได้รบั การยอมรับ จากสังคมจาเป็ นต้อ งมีค วามสาเร็จ ตามที่สงั คมตั ้
งบรรทัดฐานไว้ ซึ่งนัน่ อาจจะหมายความถึงการที่บุคคลต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อหาทีย่ นื ในสังคมให้ได้และนันอาจจะน
่
ามาซึง่ ความเครียด ความวิตกกังวลในการ
ดาเนินชีวติ ได้ในทีส่ ุด
จากที่ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอปั จจัยภายนอกบุคคลที่เป็ นสาเหตุหลักของการรับรู้ภาพลักษณ์
ผู้มภี ูมริ ู้ใ นบุค คล สรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักและห่ว งใย การอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้ อ ง
มากเกินไป การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว การรับรูค้ วามคาดหวัง
ของสังคมทีม่ ตี ่อสถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญญาเอก และการรับรูค้ ่านิยมของสังคม
เกี่ยวกับความสาเร็จ เป็ นตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อการเกิด การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ โดยเฉพาะ
อย่างอย่างยิง่ ปั จจัยด้านครอบครัว เพราะเป็ นสถาบันหลักทางสังคมทีท่ าหน้าทีถ่ ่ายทอดทางสังคม
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และมีความใกล้ชดิ กับบุคคลทีม่ ภี าพลักษณ์ภูมริ มู้ ากทีส่ ุด ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงกาหนดให้
ปั จจัยภายนอกบุคคลทัง้ 4 ปั จจัยนี้เป็ นปั จจัยเชิงเหตุของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ แต่อย่างไรก็
ตามการที่บุคคลมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ไู้ ม่ได้มเี พีย งปั จจัยจากภายนอกบุคคลเท่านัน้ ปั จจัย
ภายในบุคคลก็ถอื เป็ นปั จจัยเชิงเหตุหนึ่งทีม่ สี ่วนสาคัญเช่นเดียวกัน
3.2 ปัจจัยภายในบุคคล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าการรับรูเ้ กีย่ วกับตนเองทีถ่ อื เป็ น
ปั จจัยเชิงเหตุของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ คือ การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการเรียนระดับปริญญาเอก ความเชื่ออานาจในตน บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอตามลาดับดังนี้
3.2.1 การรับรู้คณ
ุ ค่าในตนเอง (Self-esteem)
การรับ รู้คุ ณ ค่ า ในตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงสร้า งอัต มโนทัศ น์ (Self concept) โดยทัง้ สองสิง่ ไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน การรับรูค้ ุณค่าในตนเองเป็ นเพียงมิติหนึ่งของโครงสร้าง
อัตมโนทัศน์ ซึง่ การรับรูค้ ุณค่าในตนเองสามารถแยกออกเป็ น 2 มิตดิ งั นี้ (Rosenberg .1979)
1.การตระหนั ก รู้ ต นเอง (Cognitive self) เป็ นเรื่อ งราวของความรู้
ความเข้าใจทีบ่ ุคคลมีต่อตนเองจากการทีบ่ ุคคลเป็ นเจ้าของตาแหน่ ง สถานภาพ ภายในโครงสร้าง
สังคมที่บุคคลอาศัยอยู่หรือเป็ นสมาชิกอยู่ ทาให้บุคคลแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง เช่น
เป็ น บิดามารดา เพื่อน ครู เอกลักษณ์ท่บี ุคคลได้รบั จากสังคมทาให้บุคคลรูว้ ่าเขาเป็ นใคร คนอื่น
เป็ นใคร การรับรู้ นาไปสู่อตั มโนทัศน์ของบุคคล ซึง่ ไม่เกีย่ วกับการประเมินของบุคคล
2. การประเมินตนเอง (Evaluative self) เป็ นการอธิบายตนเองของบุคคล
ซึง่ เกิดจากการที่บุคคลนาตนเองไปประเมินกับสิง่ อื่นหรือคนอื่น เพื่อที่จะให้บุคคลรูว้ ่าเขามีคุณค่า
หรือมีความภาคภูมใิ จในตนเองสูงต่ าเพียงไร การประเมินตนเองของบุคคลในแนวสังคมวิทยา
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง โดยพบว่าการที่บุคคลรูส้ กึ ต่อตนเองในเรื่องการ
รับรูค้ ุณค่าในตนเองอย่างไร ก็จะนาไปสู่พฤติกรรมเช่นนัน้ โดยปกติแล้วถ้าบุคคลมีการรับรูค้ ุณค่า
ในตนเองในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งแล้ว จะส่งผลให้เขามองตนเองในภาพรวมว่ามีคุณค่า ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าเขามองตนเองว่าด้อ ยค่ า หรือลดการรับรู้คุณค่าในตนเองด้านใดด้านหนึ่ง การประเมิน
คุณค่าของตนเองในด้านรวมก็จะต่าลงด้วย
โรเซนเบอร์กได้อธิบายกระบวนการการรับรูซ้ ่งึ เป็ นปั จจัยที่ทาให้แต่ละบุคคล
เกิดความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน 3 ประการ (Rosenberg. 1979: 603-604)
1.ห ลั ก ก าร ป ระ เ มิ น แ บบ ส ะท้ อ นก ลั บ ( The principle of reflected
appraisal) การที่บุคคลจะประเมินตนเองว่ามีความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองสูงหรือต่ า มาจากการ
รับรูก้ ารตอบสนองของผูอ้ ่นื ทีม่ ตี ่อตนเองแล้วก่อให้เกิดอัตมโนภาพต่อตน โดยทัวไปจะเป็
่
นบุคคลทีม่ ี
ความสาคัญต่อตนเอง ได้แก่ บิดา มารดา ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเพื่อน เช่น ถ้าบุคคลอื่นแสดงกริยาว่า
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เคารพนับถือเราเราก็จะมีค วามเคารพนับถือ ตนเอง แต่หากผู้อ่นื แสดงกริยาดูถู กเหยียดหยาม
เราจะเกิดการรับรูค้ ุณค่าในตนเองต่าไปด้วย
2. หลักการเปรียบเทียบกับสังคม (The principle of social comparison)
การทีบ่ ุคคลจะประเมินตนเอง ตามแนวคิดการประเมินทางสังคม ต้องมีพน้ื ฐานของการเปรียบเทียบ
ตนเองกับผูอ้ ่นื การประเมินตนเองทางสังคมทัง้ ด้านบวก เป็ นกลางและด้านลบเป็ นผลมาจากการ
เปรียบเทีย บกับ มาตรฐาน ค่ านิ ยม หรือ ความเชื่อ โดยรวม ที่บุ ค คลในสังคมนัน้ ๆ ยึด ถือ และ
อาจตัดสินตนเองโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ค่านิยม หรือความเชื่อโดยรวม ที่บุคคลใน
สังคมนัน้ ๆยึดถือ และอาจตัดสินใจตนเอง โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มคนใน
อาชีพเดียวกัน หรือกลุ่มคนทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันออกไป การที่บุคคลนาตนเองไปเปรียบเทียบ
กับคนอื่น ผลการเปรียบเทียบจะนาไปสู่การมองตนในแง่บวกหรือลบ ซึ่งจะมีผลต่อระดับ การรับรู้
คุณค่าในตนเองของบุคคลนัน้ ๆ
3.หลั ก คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล (The principle of self attribution) เป็ น
กระบวนการวิเคราะห์ภายในจากผลของการกระทาในอดีต เช่น หากบุคคลประเมินว่าในอดีตทีผ่ ่าน
มา ตนเองเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงาน ได้รบั ความไว้วางใจหรือเชื่อถือจาก
ผูร้ ่วมงานมาโดยตลอด ก็จะส่งผลให้บุคคลเหล่านัน้ เห็นคุณค่าในตนเองสูง ในทางตรงกันข้าม หาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคคลมีความผิดพลาดหรือบกพร่องในหน้ าที่การงานบ่อยครัง้ ไม่ได้รบั
ความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะสรุปว่าตนเป็ นบุคคลทีล่ ม้ เหลวในการทางาน
และส่งผลให้ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองลดต่าลงด้วย
การรับ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนเองเป็ นตั ว แปรหนึ่ ง ที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ โดยจากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ การรับรูค้ ุณค่าใน
ตนเองมีค วามสัม พัน ธ์ท างลบ กับ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้ (Lin. 2007 ; Ghorbanshirodi.
2012 ; Thompson ; Foreman ; & Martin .2000 ; Chrisman ; et al.1995) ซึ่ ง จากแนวคิ ด ของ
แคล๊นซ์ (Clance.1985) กล่าวว่า ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ กั จะเป็ นผูท้ เ่ี ห็นคุณค่าในตนเอง
ต่ าและได้รบั การตรวจสอบยืนยันในเรื่องนี้โดยการศึกษาของคอซซาเรลลีและเมเจอร์ (Cozzarelli &
Major.1990) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ กับ การรับรู้คุณค่ าใน
ตนเอง ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และงานวิจยั เชิงคุณ ภาพก็พบลักษณะการมองคุณค่าในตนเองต่ าเช่นกัน โดยจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงผิวสี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มองตนเองไม่มคี ุณค่าและไม่ดี
พอทีจ่ ะมาเรียนในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทีก่ าลังศึกษาอยู่ เนื่องจากมีความรูส้ กึ ว่าตนเองไม่
ฉลาดเท่าเพื่อนและมีภมู หิ ลังทางครอบครัวทีต่ ่าต้อย
จากงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น หากพิจารณาถึงลักษณะโดยทัวไปๆจะเห็
่
นว่า การรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูม ิรู้ก ับ การรับ รู้คุ ณ ค่ า ในตนเองต่ ามีค วามคล้ายคลึง กัน กล่ าวคือ ผู้ท่ี ม ีการรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ูม้ กั จะรับรูว้ ่าตนเองไม่มคี ุณค่า ไร้ความสามารถในการทางานหรือกิจกรรมต่างๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆที่คดิ ว่ามีความสามารถ แต่หากจะพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะ
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พบว่า การรับรู้ภาพลัก ษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ก ับ การรับรู้คุ ณค่าในตนเองต่ ามีค วามแตกต่ างกัน โดยหาก
พิจ ารณาถึ ง ปั จจัย ที่ม ีผ ลต่ อ กระบวนการรับ รู้ ก ารรับ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนเองตามที่ โ รเซนเบอร์ ก
(Rosenberg) กล่าวไว้ เช่น หลักการประเมินแบบสะท้อนกลับ ทีก่ ล่าวว่าการทีบ่ ุคคลจะรับรูค้ ุณค่า
ในตนเองสูงหรือต่ า มาจากการรับรู้การตอบสนองของผู้อ่นื ที่มตี ่อตนเอง เช่น ถ้าบุคคลอื่นแสดง
กริย าว่ า เคารพนั บ ถือ เราเราก็จ ะมีค วามเคารพนับ ถือ ตนเอง แต่ ผู้ท่ีม ีป ระสบการณ์ ก ารสร้า ง
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ูม้ คี วามซับซ้อนมากกว่านัน้ กล่าวคือ แม้ว่าจะมีคนยกย่องชมเชย แต่บุคคลทีม่ ี
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้น้ีกย็ งั มีความรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ุณค่าพอทีจ่ ะได้รบั การยอมรับ ซึง่ หาก
พิจารณาต่อไปก็จะพบว่าการรับรูค้ ุณค่าในตนเองต่ าเป็ นเรื่องของการรับรูค้ ุณค่าตนเองในเรื่องทัวไป
่
เช่น รูปร่างหน้าตา ฐานะทางบ้าน เป็ นต้น แต่ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ูเ้ ป็ นการรับรูค้ ุณค่าตนเอง
ต่ าในเรื่องของความสามารถหรือศักยภาพ ในการทางานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ
นันคื
่ อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้เป็ นการรับรูค้ ุณค่าในตนเองต่ าทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงในบริบท
มากกว่าการรับรูค้ ุณค่าตนเองซึง่ มีลกั ษณะแบบทัวไป
่
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาอิทธิพลของการรับรูค้ ุณค่าในตนเองที่มตี ่อพฤติกรรมการทาให้
ตนเองด้อย โดยเป็ นการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาในเลบานอนและประเทศอังกฤษ
(Pulford; Johnson; & Awaida. 2005) ผลการวิจยั พบว่าการรับรูค้ ุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย (r = -.41, p < .001) และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาให้ตนเอง
ด้อยในนักศึกษาเลบานอน (β = -.48) นักศึกษาในประเทศอังกฤษ (β = -.25) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ในงานวิจ ัย เรื่อ งนี้ ย ัง พบว่ า การรับ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนเองมีค วามสัม พัน ธ์ กั บ การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง (r = .43, p < .001) รวมถึงการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความเครียด
และการเผชิญความเครียดของคนไทยของอังศินันท์ อินทรกาแหง (2551) ก็พบว่า การรับรูค้ ุณค่า
ในตนเองมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความเครีย ด (r มีค่ า ระหว่ า ง .2350 ถึง .5310) และมีอิท ธิพ ลต่ อ
ความเครียดด้วย (β มีค่าระหว่าง .7932 ถึง .8860)
ดังนัน้ ในการวิจยั วิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิจยั จึง คาดหวังว่า การรับรู้คุณค่าในตนเองน่ าจะมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ และมีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจ
และพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
3.2.2 การรับรู้ค วามสามารถตนเองในการเรีย นระดับปริ ญ ญาเอก (Selfefficacy)
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็ นความเชื่อของบุคคลว่า
ตนมีความสามารถทีจ่ ะจัดระบบและกระทาเพื่อให้บรรลุตามทีก่ าหนดได้ ซึง่ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองนี้เป็ นตัวกาหนดที่สาคัญตัวหนึ่งของการกระทาของมนุ ษย์ทจ่ี ะนาไปสู่ผลที่พงึ ปรารถนา
แม้ว่าความรูแ้ ละทักษะจะเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลได้ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอเพราะ
มนุ ษ ย์เ รามัก ไม่ป ฏิบ ัติใ ห้ดีท่ีสุ ด แม้ว่ า เขาจะรู้ดีว่ า ต้ อ งท าอะไรบ้า ง ถ้ า เขาไม่เ ชื่อ ว่ า ตนเองมี
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ความสามารถพอที่จะทาได้ ดังนัน้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองจึงมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์เราดังนี้ (Bandura.1986)
1.กระบวนการคิด (cognitive process) การรับรู้ความสามารถของตนมี
ผลกระทบต่อแบบแผนการคิดที่สามารถส่งเสริมหรือบันทอนผลการปฏิ
่
บตั งิ านได้ บุคคลจะตีความ
สถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคตอย่างไรก็ขน้ึ อยูก่ บั ว่าเขามีความเชื่อในความสามารถของตนเอง
อย่ า งไร คนที่เ ชื่อ ว่ า ตนเองมีค วามสามารถสู ง จะมองสถานการณ์ ท่ีเ ขาพบว่ า เป็ นโอกาส
เขาจะมองภาพความสาเร็จและให้เป็ นสิง่ นาทางการกระทาของเขา ส่วนคนทีต่ ดั สินว่าตนเองด้อย
ความสามารถจะตีความสถานการณ์ทไ่ี ม่แน่ นอนว่าเป็ นความเสีย่ ง และมีแนวโน้มจะมองเห็นความ
ล้มเหลวอยู่ในอนาคต การคิดในทางลบของผู้ทร่ี สู้ กึ ว่าตนด้อยความสามารถจะทาลายแรงจูงใจใน
ตนเองและทาลายการปฏิบตั งิ านด้วย เพราะเป็ นการยากทีบ่ ุคคลจะประสบความสาเร็จหากยังสงสัย
ในความสามารถของตนเองอยู่
2.กระบวนการจูงใจ (motivation process) ความสามารถทีจ่ ะจูงใจตนเอง
และกระทาตามทีต่ งั ้ เป้ าหมายจะมีพน้ื ฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะทีค่ ดิ คาดการณ์ในอนาคตจะ
ทาให้เกิดแรงจูงใจและการควบคุ มการทางานของตนเองได้ กล่าวคือสิง่ ทีค่ ดิ เอาไว้ล่วงหน้าและถูก
เปลี่ย นให้เ ป็ น สิ่ง จูง ใจและการกระท าซึ่งจะถู ก ควบคุ มด้ว ยกระบวนการก ากับตนเอง แรงจูง ใจ
ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการคิดและความเชื่อในความสามารถของตน บุคคลทีร่ บั รูค้ วามสามารถ
ของตนเองและตัง้ เป้ าหมายไว้สงู จะมีแรงจูงใจในการกระทาและจะปฏิบตั งิ านได้ดกี ว่าคนทีส่ งสัยใน
ความสามารถของตนเอง
3.กระบวนการด้านความรูส้ กึ (affective process) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองมีผลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมตนเองทางด้านการคิด การ
กระทาและความรูส้ กึ ในด้านการคิดความเชื่อในความสามารถของตนมีอทิ ธิพลต่อความสนใจและ
การตีความเหตุการณ์ในชีวติ ทีอ่ าจให้ความรูส้ กึ ทางบวกหรือทางลบได้ และมีผลต่อการรับรูว้ ่าตนมี
ความสามารถที่จ ะควบคุ ม ความคิด ทางลบที่เ กิด ขึ้น ได้ ห รือ ไม่ ด้ ว ยด้ า นการกระท า การรับ รู้
ความสามารถของตนจะจัดการกับสภาวะทางอารมณ์โดยการส่งเสริมการกระทาทีม่ ปี ระสิทธิผลเพื่อ
เปลี่ย นสิ่ง แวดล้อ มในลัก ษณะที่จ ะเกิด การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ไ ด้ ส่ ว นด้า นความรู้ส ึก จะ
เกีย่ วข้องกับการรับรูว้ ่าตนสามารถทาให้สภาวะทางอารมณ์ของตนทีไ่ ม่ดใี ห้ดขี น้ึ ได้หรือไม่
4.กระบวนการเลือก (selection process) บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลีย่ ง
กิจกรรมและสภาพการณ์ทเ่ี ขาเชื่อว่ายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทากิจกรรมและ
เลือกสิง่ แวดล้อมทีเ่ ขาแน่ ใจว่ามีความสามารถที่จะจัดการได้ ผู้ท่เี ชื่อว่าตนเองมีความสามารถของ
ตนเองสูงจะยิง่ เลือกกิจกรรมทีม่ คี วามท้าทาย
ระบบของความเชื่อในความสามารถของตนไม่ใช่ลกั ษณะรวมๆ แต่เป็ นชุด
ของความเชื่อทีม่ ตี ่อตนเองทีแ่ ยกจากกันเป็ นเรือ่ งๆ ซึง่ เป็ นเรือ่ งเฉพาะอย่างชัดเจน ดังนัน้ ในการวัด
ความสามารถของตนจะไม่ใช่การวัดทีค่ ลุมเครือในเรือ่ งรวมๆ แต่เป็ นการวัดการรับรูค้ วามสามารถใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีบริบท และก็ไม่ใช่การวัดทักษะย่อยๆในเรื่องนัน้ เช่นกัน เพราะบุคคลอาจ
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รับรู้ความสามารถของตนสูงในแต่ล ะทักษะย่อย แต่อ าจรับรู้ว่าตนมีความสามารถต่ าในทักษะที่
บูรณาการแล้วก็ได้ โดยมิตขิ องความเชื่อในความสามารถของตนที่แบนดูร่ากล่าวถึงมี 3 มิติ คือ
(1) ระดับความยากของงานหรือกิจกรรมที่บุคคลเชื่อว่าตนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ (2) ความมันใจของ
่
บุคคลที่จะปฏิบตั กิ จิ กรรมทีร่ ะดับความยากหรือเมื่อมีอุปสรรคต่างๆ และ (3) การตัดสินว่าตนเองมี
ความสามารถในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนัน้ ๆ
ดังนัน้ การวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนทีใ่ ช้กนั มากคือ การวัดความมันใจ
่ โดยการถามว่า ผูต้ อบ
มีความมันใจว่
่ าเขาสามารถปฏิบตั งิ านในงานทีย่ ากขึน้ หรือไม่ คาตอบมักจะเป็ นว่า “ไม่มคี วามมันใจ”
่
(0) จนถึง “มีความมันใจเต็
่
มที่” (10) หรือใช้สเกลแบบ 0 % ถึง 100 % สาหรับการวัดระดับความ
ยากของงานที่ค ิดว่า ปฏิบ ัติไ ด้มกั เป็ น การถามว่า เขาสามารถปฏิบตั ิง านในงานที่ยากขึ้น หรือ ไม่
คาตอบจะเป็ นแบบ “ได้” และ “ไม่ได้ ” ส่วนการวัดอีกแบบหนึ่ง คือ การวัดแบบผสม เป็ นการวัดทัง้
ความมันใจและระดั
่
บความยาก โดยใช้ขอ้ คาถามเดียวกันสามารถปฏิบตั งิ านตามข้อคาถามนัน้ ๆ ได้
หรือไม่ ในกรณีทต่ี อบว่าได้ก็ประเมินตนเองบนสเกลว่ามีความมันใจในการปฏิ
่
บตั มิ ากน้อยเพียงใด
ดังนัน้ จึงมีคาตอบให้เลือกทัง้ 2 แบบ คือ “ได้” และ “ไม่ได้” และแบบเปอร์เซ็นต์ หรือบนสเกล 11
หน่ วย การรวมคะแนนก็รวมโดยคาตอบของความมันใจ
่ เฉพาะข้อทีผ่ ตู้ อบ ตอบ “ได้” ในสเกลระดับ
ความยาก
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ นอีกหนึ่งตัวแปรที่ถูกนามาศึกษาถึงความสัมพันธ์กบั
การรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ มคี วามสัมพันธ์
ทางลบกับ การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง (Lapp-Rincker.2004) และงานวิจ ยั ของอัล วาเรซ
(Alvarez.1995) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ว่าตนเองกาลังหลอกลวงผู้อ่นื (fraudulence) การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการฝึกอบรมการให้คาปรึกษาและความพึงพอใจในการทางาน โดยเก็บ
ข้อมูลกับนักจิตวิทยาให้คาปรึกษา จานวน 94 คน ผลการวิจยั พบว่า นักจิตวิทยาให้คาปรึกษาที่ม ี
ความรูส้ กึ ว่าตนเองกาลังหลอกลวงผู้อ่นื จะรับรูค้ วามสามารถในการฝึ กอบรมของตนเองต่ า ไปด้วย
และพบว่าบุคคลเหล่ านี้มคี วามพึงพอใจในการทางานต่ า และงานวิจยั ของไอเวส (Ives.2010) ที่
ศึกษาผลกระทบของโปรแกรมการปฐมนิเทศออนไลน์ท่มี ตี ่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความวิตกกังวล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในการวิชาการปฐมนิเทศออนไลน์สาหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาของ
Walden University จานวน 112 คน (ชาย 26 คน หญิง 86 คน ) วัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ูด้ ว้ ย
แบบวัด ของแคล๊ น ซ์ (CIPS) ผลการศึก ษาพบว่ า การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้ม ีค วามสัม พัน ธ์
ทางลบกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (r = -.44 , p < .01) นอกจากนี้ในงานวิจยั คุณภาพก็
พบว่าบุคคลที่มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้จะรับรู้ว่าตนเองยังไม่ดพี อที่จะมาเรียนในสาขาที่กาลัง
ศึกษาระดับปริญ ญาเอกอยู่ขณะนี้ และรู้สกึ เป็ นกังวลในความสามารถของตนเองในการทางานที่
อาจารย์มอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานเขียนทางด้านวิชาการ(Craddock ; et al. 2011)
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นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มตี ่อพฤติกรรม
การทาให้ตนเองด้อย โดยเป็ นการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาในเลบานอนและประเทศ
อังกฤษ (Pulford; Johnson; & Awaida.2005) ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย และไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทาให้ตนเอง
ด้อย ทัง้ ในนักศึกษาเลบานอนและนักศึกษาในประเทศอังกฤษ ในงานวิจยั เรื่องนี้ยงั พบว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ คุณค่าในตนเอง (r = .43, p < .001) รวมถึง
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทยของอังศินันท์
อินทรก าแหง (2551) ก็พ บว่า การรับรู้ค วามสามารถของตนเองมีค วามสัมพันธ์กับความเครียด
(r มีค่าระหว่าง -.4475 ถึง -.0740 และมีอิทธิพลต่อความเครียดด้วย (β มีค่าระหว่าง .0628 ถึง
2.0910)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้นพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้ม ี
ภูมริ มู้ คี วามสัมพันธ์ทางลบกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง กล่าวคือผูท้ ่ี มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ สู้ ูงมักจะเป็ นผู้ท่รี บั รูค้ วามสามารถของตนเองต่ า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคากล่าวของแบนดูร่า
(Bandura.1986) ที่ว่า การรับรู้ค วามสามารถของตนเองเป็ นตัว ก าหนดที่สาคัญ ตัว หนึ่งของการ
กระทาของมนุ ษ ย์ท่จี ะนาไปสู่ผ ลที่พ ึงปรารถนา แม้ว่าความรู้และทักษะจะเป็ นสิ่งจาเป็ นต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลได้ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอเพราะมนุษย์เรามักไม่ปฏิบตั ใิ ห้ดที ส่ี ุด แม้ว่าเขาจะรูด้ วี ่า
ต้องทาอะไรบ้าง ถ้าเขาไม่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะทาได้ และบุคคลมีแนวโน้ มที่จะ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมและสภาพการณ์ท่เี ขาเชื่อว่ายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทา
กิจกรรมและเลือกสิง่ แวดล้อมทีเ่ ขาแน่ใจว่ามีความสามารถทีจ่ ะจัดการได้ ซึง่ คากล่าวนี้มลี กั ษณะตรง
ข้ามกับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ภาพลักษณ์ภูมริ ู้ เพราะบุคคลเหล่านี้เชื่อว่าตนเองไร้ความสามารถ หรือมี
ความสามารถไม่เ พียงพอ และทางานภายใต้ส ภาวการณ์ ท่ี ไม่แน่ ใ จว่า ตนเองจะจัดการได้ แต่ ก็
สามารถปฏิบตั ิงานหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้รบั มอบหมายได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ซึง่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้ถอื เป็ นประเด็นทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้กบั การรับรู้
ความสามารถของตนเองอย่า งชัดเจน เพราะบุค คลที่ม ี การรับ รู้ภ าพลักษณ์ ภูมริ ู้เ ป็ น ผู้ท่ีประสบ
ความสาเร็จทัง้ ๆ ทีย่ งั สงสัยในความสามารถของตนเอง ในขณะทีแ่ บนดูร่ากล่าวว่าผูท้ ร่ี บั รูว้ ่าตนเอง
ความสามารถของตนเองจึงจะมีแรงจูงใจในการกระทาและจะปฏิบตั งิ านได้ โดยในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั เลือกตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเรียนระดับปริญญาเอก มาเป็ นตัวแปร
หนึ่งในการศึกษาเนื่องจากในการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ ไม่สามารถวัดในเรือ่ งรวมๆ
ได้แต่เป็ นการวัดการรับรูค้ วามสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีบริบท และก็ไม่ใช่การวัดทักษะ
ย่อยๆในเรือ่ งนัน้ เช่นกัน
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3.2.3 การเชื่ออานาจในตน (Locus of control)
รอตเตอร์ (Rotter.1966) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออานาจในตนและ
การระบุสาเหตุของการกระทาว่ามาจากภายในตัวบุคคลไม่เหมือนกัน คือ การทีบ่ ุคคลเป็ นผูก้ าหนด
พฤติกรรมของตนเองตัง้ แต่เริม่ ต้นและจะกระทาสิง่ นัน้ ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ ความเชื่ออานาจ
ในตนจึงเกีย่ วข้องกับสิง่ ทีเ่ ข้ามาควบคุมพฤติกรรมของบุคคล เช่น รางวัล การเสริมแรง เป็ นต้น แต่
การระบุสาเหตุของการกระทามาจากภายในตัวบุคคลจะเกี่ยวข้องกับสิง่ ทีบ่ ุคคลนัน้ ตัง้ ใจทีจ่ ะกระทา
ด้วยตนเอง เช่น วางแผน ดาเนินการ และประเมินผลการกระทาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามความ
เชื่ออานาจในตนจะสะท้อนออกมาเป็ นความต้องการ ความรู้สกึ และนิสยั ของบุคคล ความเชื่อ
อานาจในตนและความเชื่ออานาจภายนอกตนอยู่บนความเชื่อพืน้ ฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมและผลลัพธ์ โดยผูท้ ่มี คี วามเชื่ออานาจในตนคาดหวังว่าสิง่ ทีต่ นได้รบั เกิดจากการกระทา
ของตนเอง ส่วนผู้ทเ่ี ชื่ออานาจภายนอกตนคาดว่าสิง่ ต่างๆ ทีต่ นได้รบั ไม่ได้เกิดจากการกระทาของ
ตนเอง แต่ขน้ึ อยูก่ บั สาเหตุภายนอกตน เช่น โชคชะตา ไสยศาสตร์และอื่นๆ
เรวดี ทรงเที่ยง (2548) ได้ศึกษางานวิจยั ที่มกี ารศึกษาเกี่ยวกับความเชื่ อ
อานาจภายในตน เช่น งานวิจยั ของเดซีและไรอัน (Deci & Ryan.1985) เอิรน์ (Earn.1982) เป็ นต้น
พบว่า ความเชื่ออานาจภายนอกตนมีความสัมพันธ์สูงกับการระบุสาเหตุของการกระทาว่ามาจาก
ภายนอกตนเอง (Impersonal causality) และมีความสัมพันธ์ต่ ากับการระบุสาเหตุของการกระทาว่า
มาจากตนเอง นอกจากนี้ยงั พบว่า ความเชื่ออานาจภายในตนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก โดยพบว่าผูท้ ม่ี คี วามเชื่ออานาจภายในตนจะสามารถทากิจกรรมได้ดกี ว่าผูท้ ่ี
มีความเชื่ออานาจภายนอกตน เนื่องจากบุคคลนัน้ จะถูกกระตุน้ จากแรงจูงใจทีเ่ ป็ นรางวัลจากภายใน
ตนเองมากกว่าการจูงใจด้วยรางวัลจากภายนอก ตลอดจนพบว่าผูท้ ม่ี คี วามเชื่ออานาจภายในตนสูง
จะได้รบั ข้อมูลที่เป็ นการยกย่องชมเชยความสามารถของตน ซึง่ บุคคลเหล่านี้ได้แสดงว่ามีแรงจูงใจ
ภายในเพิม่ ขึ้นจากการเปรียบเทียบผลของการวัดก่อนและหลังการให้ต ัวแปรจัดกระทา และยัง
พบว่าบุคคลทีม่ คี วามเชื่ออานาจภายในตนต่าจะมีแรงจูงใจภายในทีล่ ดลงด้วย
ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจภายในตนกับ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้นนั ้
แคล๊นซ์ (Clance.1985) พบว่าผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ยอมรับในความสาเร็จที่
เกิดขึน้ โดยมีความเชื่อว่า ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากความผิดพลาด ความโชคดี ซึง่ ก็ลว้ น
แต่เป็ นความสาเร็จทีเ่ กิดจากปั จจัยภายนอกตนเองทัง้ นัน้ โดยในการนาตัวแปรเรือ่ งความเชื่ออานาจ
ในตนมาศึกษาความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้นัน้ มีสนใจศึกษาไว้หลายเรื่องเช่น ใน
งานวิจยั ขอจาเมล (Jamail.1992) ที่ได้ศึกษาลักษณะและสาเหตุของความสาเร็จของการประกอบ
อาชีพ ความเชื่อ อ านาจในตน และมุมมองของผู้ปกครองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (parental
career orientation) ของผูห้ ญิงทีป่ ระสบความสาเร็จ พบว่า ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุน้อยและมีประสบการณ์ใน
การทางานน้อยมีแนวโน้มทีจ่ ะมีคะแนนจากการวัด การรับรู้ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ สู้ ูง และมักจะนิยาม
ความสาเร็จของตนเองว่าเป็ นผลมาจากความโชคดีและความพยายามอย่างหนักในการทุ่มเททางาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของแซนฟอร์ดและคณะ (Sanford ; et all.2015) ที่ได้ทาวิจยั เชิงคุณภาพโดย
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เก็บข้อมูลกับผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูน้ าจานวน 29 คน ซึง่ มีพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ ทก่ี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้
มีภูมริ ู้ให้คาตอบว่าตนเองไม่คู่ควรกับการที่จะต้องมาอยู่ในตาแหน่ งต่างๆ เหล่านี้ เพราะมองว่า
ตนเองอายุยงั น้อย และไม่มปี ระสบการณ์เท่ าทีค่ วร (ทัง้ ๆทีท่ างานมาแล้ว 10 ปี ) และไม่เคยคิดเลย
ว่าตนเองมีความสามารถพอในการที่จะทางานในตาแหน่ งหน้าที่นนั ้ ได้ นอกจากนี้บุคคลเหล่ายังให้
เหตุ ผ ลว่า การได้ข้นึ มาสู่ค วามส าเร็จ นัน้ ป็ นเพราะเพื่อ นร่ว มงานให้การสนับสนุ น ซึ่งแนวคิด นี้
แตกต่ างจากผู้ท่ไี ม่มกี ารรับรู้ ภาพลัก ษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ท่คี นเหล่านี้จะชื่นชมกับความสาเร็จของตนเอง
เพราะเห็นความ ความสาเร็จเหล่านัน้ มาจากความสามารถทีแ่ ท้จริง โดยลักษณะของกลุ่มผูห้ ญิงที่
ไม่มกี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ มู้ ี 4 ลักษณะทีส่ าคัญ คือ (1) เชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
(2)
มีก ารตัง้ เป้ าหมายในชีว ิต ที่ช ัด เจน (3) แสวงหาโอกาสที่ก้ า วขึ้น สู่ ต าแหน่ ง และ (4) การมี
ประสบการณ์ ใ นการท างาน นิ ล ส์ (Niles.1994) ศึก ษาการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ ระหว่ า ง
นักจิตวิทยาคลินิกและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยศึกษาลักษณะและความเชื่ออานาจในตน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องนักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก มีความ
แตกต่างจากผูท้ เ่ี พิง่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการเป็ นนักจิตวิทยา
คลินิกหรือไม่ ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ่มี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ภูมริ มู้ คี ะแนนความเชื่ออานาจภายนอกตน
(external locus of control) สู ง กว่ า ผู้ ท่ี ไ ม่ ม ี ก ารรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ผู้ ม ี ภู ม ิ รู้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
โดยเฉพาะการวัดเกีย่ วกับการรับรูอ้ ทิ ธิพลหรืออานาจจากคนอื่นซึง่ สอดคล้องกับสิง่ ทีแ่ คล๊นซ์ได้กล่าว
ไว้ และไบร์เนสและเลสเตอร์ (Byrnes & Lester.1995) ศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องครูและ
นักบัญชี พบว่าผูท้ ค่ี วามเชื่ออานาจภายนอกตนสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นผูท้ ม่ี กี ารสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ี
ภูมริ ู้ รวมถึงไซท์เลอร์และวิลสัน (Sightler & Wilson.2001) ศึกษาความเชื่ออานาจภายในตนระหว่าง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ประกอบการ พบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มคี วามสัมพันธ์กบั
ความเชื่ออานาจภายนอกตนเช่นเดียวกัน
อคิน (Akin .2011) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนทางวิชาการกับ
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาใน Sakarya University จานวน
382 คน มีอายุระหว่าง 17-27 ปี ผลการวิจยั พบว่า ความเชื่ออานาจในตนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ พฤติก รรมการท าให้ต นเองด้อ ย (r = .290, p < .01) และเมื่อ มีก ารวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยการ
วิเคราะห์เส้นทางพบว่า ความเชื่ออานาจภายในตนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย (β
= .34) และงานวิจยั ของฟุง (Fung .2011) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนกับ
ความวิตกกังวลในเด็ก ผลการวิจยั พบว่า ความเชื่ออานาจในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
วิตกกังวลในเด็ก และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 8
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนกับการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ผู้มภี ูมริ ู้นัน้ พบว่า ผู้ท่มี ีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้มกั จะเป็ นผู้ท่มี คี วามเชื่อ อ านาจ
ภายในตนต่ า กล่าวคือ ผูท้ ่มี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ กั จะเชื่อว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมา
จากปั จจัยภายนอกตนเอง เช่น ความโชคดี การอยู่ในหน่ วยงานที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็ นต้น
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากนิยามของความเชื่ออานาจในตนกับผู้ท่มี ีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ น่ าจะมี
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แนวโน้มที่จะต้องมีแรงจูงใจในการทางานลดลง และไม่สามารถทากิจกรรมได้ ดเี ท่าผู้ทม่ี คี วามเชื่อ
อานาจในตนสูง เนื่องจากบุคคลนัน้ จะถูกกระตุ้นจากแรงจูงใจทีเ่ ป็ นรางวัลจากภายในตนเองมากกว่า
การจูงใจด้ว ยรางวัลจากภายนอก แต่ ใ นความเป็ นจริงจากผลการวิจยั กลับพบว่า ผู้ท่มี ี การรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ภูมริ ู้เ ป็ นผู้ท่มี คี วามสามารถในการดาเนิ นกิจ กรรมให้บ รรลุ เ ป้ าหมายได้เ ป็ นอย่างดี
รวมถึงได้รบั การยกย่องจากสังคม แต่การยกย่องชมเชยนี้กลับเป็ นการเสริมแรงให้บุคคลเหล่านี้ม ี
ความวิตกกังวล ว่าจะสามารถในการทางานในครัง้ ต่อไปให้ได้รบั การยอมรับอีกครัง้ ได้หรือไม่
3.2.4 บุคลิ กภาพห้าองค์ประกอบ ( Five - Factor Personality)
บุค ลิก ภาพห้าองค์ประกอบเป็ นแนวคิดที่ได้รบั ความสนใจและมีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างกว้างขวาง โดยแนวคิดที่ได้รบั การยอมรับและถูกนามาใช้เป็ นตัวแปรหนึ่งในการวิจยั
ส่วนใหญ่ คือ แนวคิดของคอสตาและแมคแคร (Costa; & McCrae. 2000 : 252) ซึง่ ประกอบด้วย 5
แบบ คือ
1.บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
(neuroticism) เป็ น การแสดง
ถึงความสามารถในการปรับอารมณ์ และความสามารถในการทนต่อสิง่ กระตุ้นภายนอกทีท่ าให้บุคคล
เกิดอารมณ์ทางลบ บุคคลทีป่ รับและควบคุมความหวันไหวทางอารมณ์
่
ของตนได้ดี จะถูกรบกวนจาก
ตัวกระตุ้นในสิง่ แวดล้อมได้ยาก และจะต้องถูกรบกวนอย่างรุนแรงจึงจะเกิดอารมณ์ทางลบ เรียกว่า
เป็ นผู้ท่มี คี วามมันคงทางอารมณ์
่
(emotional stability) สาหรับบุคคลที่ควบคุมความหวันไหวทาง
่
อารมณ์ของตนไม่ได้ จะถูกกระตุ้นต่อสิง่ แวดล้อมได้ง่าย และแม้ว่าจะถูกกระตุ้นแบบไม่รุนแรงก็เกิด
อารมณ์ทางลบได้ง่ายเรียกว่า เป็ นผู้ทม่ี คี วามหวันไหวทางอารมณ์
่
(emotional instability) โดยเป็ นผู้
ทีม่ คี วามแปรปรวนทางอารมณ์สูงและเกิดอารมณ์ทางลบบ่อย อารมณ์ทางลบเป็ นความรูส้ กึ ที่ทาให้
บุคคลเศร้า โกรธ วิตกกังวลใจ ละอายใจ คุณลักษณะย่อยของบุคลิกภาพแบบหวันไหว
่
ประกอบด้วย
6 ด้ า น ดั ง นี้ ( 1) ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ( 2) ค ว า ม โ ก ร ธ แ ค้ น ( 3) ค ว า ม ซึ ม เ ศ ร้ า
(4) ความประหม่า (5) ความไม่สามารถควบคุมแรงกระตุน้ ภายในตนเอง และ (6) ความเปราะบาง
2.บุ ค ลิ ก ภาพแบบการแสดงตั ว (extraversion) เป็ นองค์ ป ระกอบทาง
บุคลิกภาพทีส่ ามารถทานายพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล โดยจะแสดงถึงปริมาณความสัมพันธ์ทม่ี ี
กับคนอื่น และความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ถ้าเป็ นคนแสดงตัวก็จะชอบแสดงความสัมพันธ์
และใช้เวลากับคนอื่นรอบตัวมาก หากเป็ นคนไม่แสดงตัวก็จะมีการสร้างความสัมพันธ์ มีปฏิสมั พันธ์
ทางสัง คมและใช้ เ วลากับ คนอื่ น รอบตัว น้ อ ย คุ ณ ลัก ษณะย่ อ ยของบุ ค ลิก ภาพแบบแสดงตัว
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ (1) ความอบอุ่น (2) การชอบเข้าสังคม (3) การกล้าแสดงออกในสิทธิของ
ตน (4) ความกระฉับกระเฉง (5) การแสวงหาความตื่นเต้น และ (6) การมีอารมณ์ทางบวก
3. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ เ ปิ ด รั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ( openness to experience)
เป็ น องค์ป ระกอบทางบุ ค ลิก ภาพที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความรู้ส ึก ภายในตัว บุ ค คล เป็ น การแสดงถึง
ความสามารถในการปรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ติ นเองให้เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
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ความคิดและสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใด และมีความรูส้ กึ สนใจมากน้อยเพียงใดต่อสิง่ แปลกใหม่
ทีไ่ ม่คุน้ เคย ผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพด้านนี้สูงจะเป็ นคนทีม่ คี วามรูส้ กึ สนใจต่อสิง่ ใหม่ ๆ และยอมรับความคิด
ใหม่ ๆ ชอบที่จ ะหาประสบการณ์ ใ หม่ ๆ คุ ณ ลัก ษณะย่ อ ยของบุ ค ลิก ภาพด้ า นการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า น ดัง นี้ (1) การเป็ นคนช่ า งคิ ด (2) การเป็ นคนช่ า งฝั น
(3) ความมีสุนทรียภาพ (4) การเปิ ดเผยความรูส้ กึ (5) ชอบลงมือกระทา และ (6) การยอมรับค่านิยม
4.บุคลิกภาพแบบการประนีประนอม (agreeableness) เป็ นองค์ประกอบของ
บุคลิกภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมระหว่างบุคคล โดยจะแสดงถึงการรับฟั งผูอ้ ่นื และความสามารถ
ในการยอมรับผู้อ่นื หรือ ปฏิบตั ิต ัวให้สอดคล้อ งกับผู้อ่ืน บุคคลที่มบี ุคลิกภาพแบบประนีประนอม
จะเป็ น คนที่ย อมรับฟั งค าแนะนาจากคนอื่นๆ ได้ง่าย คุ ณลักษณะย่อ ยของบุค ลิกภาพด้านการ
ประนีประนอม ประกอบด้ ว ย 6 ด้าน (1) ความไว้วางใจผู้อ่ืน (2) ความตรงไปตรงมา (3) ความ
เอือ้ เฟื้ อ (4) การยอมตามผูอ้ ่นื (5) ความสุภาพถ่อมตน และ (6) ความมีจติ ใจอ่อนโยน
5. บุคลิก ภาพแบบมีส ติรู้ชอบ (conscientiousness) เป็ นการแสดงถึงความ
ยากง่ายและความมากน้ อยของจุดมุ่งหมายที่แต่ละบุคคลกาหนดไว้ รวมทัง้ ความสามารถในการ
บังคับตัวเองและการมีวนิ ัยในตนเอง ให้พยายามทาตามเป้ าหมายที่ว างไว้ได้ค รบตามที่ตงั ้ ไว้ได้
หรือไม่ ถ้าบุคคลใดมีบุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบสูง แสดงว่าเป็ นคนทีม่ เี ป้ าหมายทีช่ ดั เจนและเป็ นคน
ที่มรี ะเบียบวินัยในตนเองสูง ในการทาให้เป้ าหมายที่ตนเองตัง้ ไว้ประสบความสาเร็จ สาหรับผู้ท่มี ี
บุคลิกภาพด้านนี้ต่ า แสดงว่า เป็ นคนที่ตงั ้ เป้ าหมายไว้สูงและมากเกินกว่าที่ตนจะทาให้สาเร็จได้
แต่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ตงั ้ ใจทาหรือบางครัง้ ก็ทาไปเรื่อย ๆ อย่างไม่ใส่ใจ จนไม่สามารถทาให้
ได้เป้ าหมายทีต่ นตัง้ ไว้สาเร็จได้ดว้ ยดี คุณลักษณะย่อยของบุคลิกภาพด้านการสติรชู้ อบประกอบด้วย
6 ด้ า น ดั ง นี้ ( 1) สมรรถนะ ( 2) คว ามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ( 3) คว ามรั บ ผิ ด ชอ บ
ต่อหน้าที่ (4) ความต้องการใฝ่ สมั ฤทธิ ์ (5) ความมีวนิ ยั ในตนเอง และ (6) ความสุขมุ รอบคอบ
การนาตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมาศึกษาร่วมกับ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ม ี
หลายเรื่อ งด้ว ยกัน เช่ น เบอร์น าร์ด และคณะ (Bernard; et al. 2002) พบว่ า บุ ค ลิก ภาพแบบ
ขาดความมันคงทางอารมณ์
่
ม ีค วามสัม พัน ธ์ใ นระดับ ปานกลางกับ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้
( r = .52) และบุค ลิก ภาพแบบมีสติรู้ชอบมีค วามสัมพันธ์ทางลบกับ การรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้
(r = -.31) ในขณะทีก่ ารศึกษาของรอสส์ คานาดา และรัวสซ์ (Ross; Canada; & Rausch .2002) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย โดยเก็บ
ข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 215 คน ผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพแบบขาดความ
มันคงทางอารมณ์
่
มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย (r = .63, p < .001)
และมีความสัมพันธ์ทางลบกับบุคลิกภาพแบบมีสติ (r = -.65, p < .001) หลังจากนัน้ ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การท าให้ต นเองด้อ ย (β = .0486, p < .000) และบุ ค ลิก ภาพแบบมีส ติรู้ชอบเองก็มอี ิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยเช่นกัน (β = -.523,p < .000)
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็ นอีก
หนึ่งตัวแปรที่มกี ารนามาศึกษาเป็ นตัวแปรสาเหตุของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ โดยพบว่าจาก
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบนัน้ มีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีประสบการณ์
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ (Bernard; et al. 2002 , Ross; et al.2001) คือ บุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์ (Neuroticism) แบบมีสติรชู้ อบ (Conscientiousness) โดยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
กล่าวคือ ผูท้ ่มี ีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ แี นวโน้มที่
จะมีความหวันไหวทางอารมณ์
่
ได้งา่ ย เช่น มีความวิตกกังวล และความเครียด เป็ นต้น และพบว่า
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับการบุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ นัน่ คือ ผู้ท่มี ี
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ มู้ กั จะเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ค่อยมีระเบียบวินัยในการทางาน เช่น มีลกั ษณะของการ
ทางานแบบผัดวันประกันพรุ่ง ซึง่ หากเราพิจาณาในส่วนของความมีสติรชู้ อบ จะพบว่าผูท้ ม่ี กี ารรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ไู้ ม่น่าจะเป็ นผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในการทางานหรือกิจกรรมใดๆได้ เพราะเป็ น
ผู้ท่ไี ม่มกี ารตัง้ เป้ าหมายในชีวติ หรือไม่มรี ะเบียบวินัยทัง้ ในตนเองและการทางาน แต่ก็เป็ นที่น่า
แปลกใจว่าบุคคลเหล่านี้กลับเป็ นผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในการทางานหรือการทากิจกรรมต่างๆ โดย
สามารถทางานหรือกิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างมีคุณภาพเป็ นที่ประจักษ์ โดยที่ไม่มใี ครรูว้ ่า
พวกเขาทุกข์ทรมานกับการทางานและความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เพียงใด
3.2.5 บุคลิ กภาพแบบสมบูรณ์แบบ (Perfectionism)
ความเป็ นผูส้ มบูรณ์แบบ เป็ น ลัก ษณะนิ ส ัยที่ต้อ งการหรือ ปรารถนาความ
สมบูรณ์เพียบพร้อมจากตนเองหรือผู้อ่นื พยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ
มีแนวโน้มทีจ่ ะประเมินพฤติกรรมหรือผลการทางานทีไ่ ด้ต่ ากว่าทีค่ วรจะเป็ นและวิพากษ์วจิ ารณ์มาก
เกินความจริง (Hewitt & Flett.1991 , Frost ; & et al . 1990 )
ฟรอสท์ และคณะ (Frost ; & et al. 1990) ได้ศกึ ษาและพัฒนาแบบวัด
ลักษณะความสมบูรณ์แบบของบุคคลโดยเรียกว่า The Multidimensional Perfectionism Scale
(MPS)ซึง่ จะศึกษาธรรมชาติของลักษณะภายในของบุคคลในมิตติ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความสมบูรณ์แบบ
โดยมีทงั ้ หมด 6 ด้าน คือ
1 )ความกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาด (Concern over Mistakes : CM)
ศึก ษาถึง ลัก ษณะการรับรู้ของบุค คลที่ตอบสนองต่ อ ความผิดพลาด ความล้มเหลว ว่ามากน้ อ ย
เพียงใด และความกังวลเกี่ยวกับการได้รบั การยอมรับนับถือจากผู้อ่นื หากบุคคลนัน้ มีข้อผิดพลาด
เกิดขึน้ เช่น เชื่อว่าหากไม่สามารถทาสิง่ ต่าง ๆ ให้ดอี ยู่ตลอดเวลาจะไม่มใี ครให้การยอมรับนับถือ
หรือ โกรธและไม่พอใจตนเองอย่างมากหากเกิดข้อผิดพลาดขึน้ เป็ นต้น
2) มาตรฐานส่ ว นบุค คล(Personal Standards : PS) ศึกษาถึง ลักษณะ
การรับรูข้ องบุคคลในการสร้างมาตรฐานของชีวติ และการวิพากษ์วจิ ารณ์ ตาหนิตเิ ตียนตนเองถึงผลที่
ได้รบั จากการกระทาสิง่ นัน้ ๆ เช่น ตัง้ ระดับมาตรฐานของตนให้อยูส่ งู ทีส่ ุด รับรูว้ ่าตนเองจะเป็ นทีส่ อง
รองจากบุคคลอื่น หรือมีเป้ าหมายในชีวติ สูงกว่าบุคคลทัวไป
่
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3) ความคาดหวัง ของบิดามารดา (Parental Expectation : PE) ศึกษา
ถึง ลัก ษณะการรับรู้ข องบุ ค คลเกี่ย วกับ บิด ามารดาที่ม ีต่ อ ตนเองในการสร้างความคาดหวัง ต่ อ
ความสาเร็จ ความสมบูรณ์พร้อมของชีวติ ว่ามากน้อยเพียงใดจากการแสดงออกไม่ว่าจะเป็ นคาพูด
หรือการกระทา เช่น ในวัยเด็กจะถูกลงโทษถ้าหากทาสิง่ ที่ครอบครัวคิดว่าต้องทาได้แต่ตนเองกลับ
ทาไม่ไ ด้ หรือ รับรู้ว่า บิดามารดาหรือ ผู้ปกครองคาดหวังและวิต กกังวลเรื่อ งอนาคตของลูกไว้สูง
มากกว่าทีต่ วั ลูกเองคาดหวัง
4) การวิพากษ์วจิ ารณ์ของบิดามารดา (Parental Criticism : PC) ศึกษา
ถึง ลักษณะการรับรูข้ องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วจิ ารณ์ หรือการตาหนิติเตียน ของบิดา
มารดา ถึงการประพฤติปฏิบตั ติ นและการกระทาสิง่ ต่าง ๆ ในชีวติ เช่น รับรูว้ ่าตนเองไม่เคยทาตาม
มาตรฐานที่บดิ ามารดาตัง้ ไว้ให้ได้เลย เพราะงานหรือการกระทาของตนเองจะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
อย่างจริงจังทุกครัง้ จากคนในครอบครัว
5) ความกังวลในการกระทาของตนเอง (Doubting of Action : D) ศึกษา
ถึง ลักษณะการรับรูข้ องบุคคลที่มตี ่อการกระทา งาน หรือการประพฤติปฏิบตั ิ ของตัวเองว่ามีความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อยสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เช่น รับรูว้ ่าตนเองต้องทางานและประพฤติตนเป็ น
คนทีม่ รี ะเบียบ และเรียบร้อยตลอดเวลา หรือมักจะทาสิง่ ต่าง ๆ ซ้าแล้วซ้าอีกเพื่อที่จะสบายใจได้ว่า
งานนัน้ ๆ ดีเพียงพอ
6) การสังการและการจั
่
ดการ (Organization : O) ศึกษาถึงลักษณะการ
รับรู้ของบุคคลที่มตี ่อการกระทา งาน หรือการประพฤติปฏิบตั ิของตัวเอง ว่าสามารถจัดการหรือ
สังการสิ
่
ง่ ต่าง ๆให้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบตามที่ตนเองตัง้ มาตรฐานไว้ เช่น เชื่อว่าตนเองสามารถ
จัดการทุกสิง่ ทุกอย่างรอบตัวได้ดว้ ยตนเอง
ฮิ ว วิ ท ท์ แล ะเฟล ทท์ ( Hewitt and Flett. 1991) ก็ ไ ด้ พ ั ฒ นาแบบวั ด
Multidimensional Perfectionism Scale ขึน้ โดยเชื่อว่าลักษณะการเป็ นผูส้ มบูรณ์แบบในทุกด้าน คือ
ความล้มเหลวในการปรับตัว โดยเขาได้แบ่งการยึดติดความสมบูรณ์แบบออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1) ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ แ บ บ ที่ ยึ ด ต น เ อ ง เ ป็ น ส า คั ญ ( Self- Oriented
Perfectionism) หมายถึง คือ การที่บุค คลตัง้ มาตรฐานสูงเกินความเป็ นจริงให้ตนเองและตัดสิน
ตนเองด้วยมาตรฐานนัน้
2) ความสมบู ร ณ์ แ บบที่ ย ึ ด บุ ค คลอื่ น เป็ นส าคั ญ ( Other-Oriented
Perfectionism) หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัง้ มาตรฐานทีต่ ายตัวและสูงเกินจริงให้กบั ผูอ้ ่นื และจะประเมิน
ผูอ้ ่นื อย่างเข้มงวดจากมาตรฐานนัน้
3) ความสมบู ร ณ์ แ บบที่ ย ึ ด สั ง คมเป็ นส าคั ญ ( Socially Prescribed
Perfectionism) หมายถึง การทีบ่ ุคคลเชื่อว่าสังคมเป็ นผูบ้ บี บังคับและกดดันให้ผยู้ ดึ ถือมาตรฐานทีส่ ูง
เกินจริง การพยายามทาตัว ให้เป็ นผู้สมบูรณ์แบบเท่านัน้ จึงจะได้รบั การยอมรับและมีชวี ติ อยู่ได้ใน
สังคม
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มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้กบั ความเป็ นผูส้ มบูรณ์แบบ
(Perfectionism) โดยเฟอรารี่ และทอมสัน (Ferrari; & Thompson.2006) ซึ่งศึก ษาความสัมพัน ธ์
ระหว่าง ความเป็ นผู้สมบูรณ์แบบ (Perfectionism) การนาเสนอตนเอง (Self-presentation) พบว่า
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ูม้ คี วามสัมพันธ์ปานกลาง (r = .59) กับความเป็ นผูส้ มบูรณ์แบบ สัมพันธ์
กับการไม่แสดงความไม่สมบูรณ์แบบ (r =. 57) และความต้อ งการที่จะทางานให้สมบูรณ์แบบ (r
= .40) นัน่ คือผูท้ ่มี ภี าพลักษณ์ภูมริ ู้ มีลกั ษณะคล้ายกับผูท้ ม่ี คี วามเป็ นคนสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็
ตามพบความสัมพันธ์อย่างไม่มนี ัยสาคัญกับ การปกปิ ดความไม่สมบูรณ์ แบบ (non disclosure of
imperfection) (r = .17) แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึง้ พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยทีผ่ ทู้ ม่ี คี วามเป็ น
ผู้สมบูรณ์แบบจะไม่เปิ ดเผย ข้อผิดพลาดของตนเองให้คนอื่นได้รบั รูเ้ พราะต้องการเป็ นคนที่ดูดใี น
สายตาของคนรอบข้าง (Frost.1995) ในขณะที่คนที่มกี ารสร้างภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้จะเปิ ดเผยให้
บุ ค คลทราบถึง ความไม่ส มบูร ณ์ แ บบของตนเอง(Ferrari & Thompson.2006) และงานวิจ ยั ของ
Dudau (2014) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพสมบูรณ์แบบกับการมีภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูชาเรส (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย โดยเป็ นการศึกษาบุคลิกภาพ
สมบู ร ณ์ แ บบใน 2 องค์ ป ระกอบ คื อ (1) ความสมบู ร ณ์ แ บบ Conscientious Perfectionism
ประกอบด้วย การตัง้ มาตรฐานสูงสาหรับคนอื่น องค์กร การวางแผน และความต้องการมีความเป็ น
เลิศ และ (2) ความสมบูรณ์แบบ Self-Evaluative Perfectionism ประกอบด้วย การเป็ นกังวลกับ
ความผิดพลาดมากเกินไป ความต้องการในการเห็นพ้อง ความกดดันจากผู้ปกครอง และ การ
ใคร่ครวญ ผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้อ ย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 (r=.48) นอกจากนี้ ย งั พบว่ า การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ คี วามสัมพันธ์ในระดับสูงกับความสมบูรณ์แบบ Self-Evaluative Perfectionism
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ถึง 3 องค์ประกอบ โดยพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความกังวลกับ
ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ม า ก เ กิ น ไ ป ( r= . 62) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร เ ห็ น พ้ อ ง ( r= 73) แ ล ะ
การใคร่ครวญ (r=.63) และเมื่อมีการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับพบว่า บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์ท่ี
ประกอบด้วยตัวแปร ความต้องการในการเห็นพ้อง องค์กร และ การใคร่ครวญ สามารถพยากรณ์การ
รับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ไ ด้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งร่ว มกันอธิบายได้ร้อยละ 59
รวมถึงงานวิจยั ของแฟรนซ่า (Fraenza.2014) ทีพ่ บว่าบุคลิกภาพสมบูรณ์แบบสามารถพยากรณ์การ
เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ไู้ ด้อย่างมีนบั สาคัญ
นอกจากจะมีก ารศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างบุค ลิกภาพแบบสมบูรณ์ แบบกับ การรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ูแ้ ล้ว ยังพบว่ามีผู้สนใจศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบกับ
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย โดยเป็ นการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาในเลบานอนและ
ประเทศอังกฤษ (Pulford; Johnson; & Awaida. 2005) ผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์
แบบทีย่ ดึ ตนเองเป็ นสาคัญ (self-orientated perfectionism) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทาให้
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ตนเองอย่างมีนัยสาคัญ (r = -.42, p < .001) และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยทัง้ ใน
นักศึกษาเลบานอน (β = -.23) และนักศึกษาในประเทศอังกฤษ (β = -.52 )
จากทีก่ ล่าวถึงปั จจัยภายในบุคคลที่ถอื เป็ นสาเหตุของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ขา้ งต้น
พบว่า การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง เป็ นตัวแปรทีม่ กี ารนามาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาความสัมพันธ์
กับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ูม้ ากทีส่ ุดและพบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทางลบ นัน่ คือ ผูท้ ม่ี กี ารรับรู้
ภาพลัก ษณ์ผู้มภี ูมริ ู้สูงมัก จะเป็ นผู้ท่เี ห็นคุ ณค่ าในตนเองต่ า นอกจากตัว แปรการรับรู้คุ ณค่ าใน
ตนเองแล้วบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบก็เป็ นอีกหนึ่งตัวแปรทีถ่ ูกเลือกนามาใช้ในการศึกษา โดย
ผลการศึกษาพบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มคี วามสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์ (neuroticism) บุคลิกภาพแบบมีสติรู้ชอบ (conscientiousness) ซึ่งจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
(neuroticism) ถือ
เป็ นตัวพยากรณ์ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ได้เป็ นอย่างดี ส่วนปั จจัยภายในอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพ
แบบสมบูรณ์แบบ ความเชื่ออานาจในตน เป็ นต้น ก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ทงั ้ สิน้ ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงได้เลือกปั จจัยภายในบุคคลทีป่ ระกอบด้วยตัวแปร
ต่ า งๆ ตามที่น าเสนอไปแล้ว นั น้ เข้า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ พื่อ อธิบ ายการรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ไู้ ด้อย่างถูกต้องและครอบคลุมกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง

4.ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ จากการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
การที่บุ ค คลมีก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ นัน้ มีผ ลกระทบทัง้ ทางร่า งกาย จิต ใจ และ
พฤติกรรม แต่ก็พบว่าส่วนใหญ่จะให้ความสนใจศึกษาไปที่ผลกระทบที่มตี ่อสภาพจิตใจมากกว่า
(Ahlfeld.2009) โดยผลกระทบแต่ละด้านมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
4.1 ผลกระทบต่อร่างกาย
การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้นัน้ หากเกิด ขึ้น บ่ อ ยครัง้ จะส่ ง ผลให้ม ีค วามเจ็บ ป่ วย
ทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อ ง ตากระตุ ก และเป็ นโรคนอนไม่หลับ ซึ่งอาการเหล่ านี้เ ป็ น
เครื่อ งบ่ ง ชี้ถึ ง ระดับ ความเครีย ดและความวิต กกัง วลของผู้ ท่ี ม ีก ารรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้
(Clance.1985) ซึ่ง ในการศึก ษาของสเทนเบอร์ก (Steinberg.1986) เองก็ พ บว่ า ผู้ ท่ี ม ีก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ทู้ ม่ี าขอคาปรึกษามักจะมาด้วยความต้องการการผ่อนคลายจากการเป็ นไมเกรน
ปวดหลังและโรคผิวหนังเรื้อรัง และจากการศึกษาพบว่าผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มกั จะมี
อาการเจ็บป่ วยทางร่างกายได้ง่าย นอกจากนี้ในงานวิจยั ของสกุลคู (Sakulku.2009) ก็พบว่าการรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ มู้ ผี ลต่อการเจ็บป่ วยทางร่างกายทีม่ สี าเหตุมาจากจิตใจ (somatisation) เช่นกัน
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4.2 ผลกระทบต่อจิ ตใจ
สาหรับบุคคลที่มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ นู้ ัน้ ความสาเร็จที่เกิดขึน้ จากการทางาน
ไม่ได้หมายความถึงการมีความสุขในชีวติ บ่อยครัง้ ทีผ่ ทู้ ม่ี ีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ เู้ กิดความรูส้ กึ
กลัว เครียด สงสัยในตนเอง และรู้สกึ ไม่สบายใจกับความสาเร็จที่เกิดขึ้น เพราะรู้สกึ กลัวและ
ละอายใจกับความสาเร็จที่เกิดขึน้ เนื่องจากไม่แน่ ใจว่าความสาเร็จที่เกิดขึน้ เกิดจากความสามารถที่
แท้จริง ของตนเองหรือ ไม่ ซึ่งความรู้ส ึก ต่ า งๆ เหล่ านัน้ มีผ ลกระทบทางลบกับ สุ ขภาวะทางจิต
(Psychological well-being) เนื่องจากไม่สามารถควบคุมความวิตกกังวลที่เกิดจากการกลัวความ
ล้มเหลวได้ ทาให้เกิดความรู้สกึ หมดไฟจากการทางาน (Burnout) เช่น การศึกษาของเฮนนิ่งและ
ชอลว์ (Henning; & Shaw .1998 ; Leng.2006) ความเหนื่ อยล้ า ทางอารมณ์ (emotional
exhaustion) สูญเสียแรงจูงใจภายใน (loss of intrinsic motivation) ผลสัมฤทธิ ์ทางการทางานต่ า
(poor achievement) รวมถึงความรูส้ กึ ผิดและละอายใจ และงานวิจยั ของคอกเลย์และคณะ (Cokley,
Maccliane, Ensciso,& Martinez.2013) ที่พ บว่ า การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ม ีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับสุขภาพจิต(Mental health) และพบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ สู้ ามารถพยากรณ์การ
เกิดภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซ่งึ เป็ นไปตามแนวคิดเบื้องต้นจากการค้นพบ
ของแคล๊นซ์ ที่ว่าผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ สู้ ่วนใหญ่มกั จะมีความรูส้ กึ ซึมเศร้าหรือไม่ พงึ
พอใจในตนเอง (Imes; & Clance.1984) บุคคลเหล่านี้มกั จะมีความเชื่อแบบไร้เหตุผล และพบว่า
ผู้ห ญิง ที่ม ีก ารรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้ม าอย่ า งยาวนานจะมีค วามพึง พอใจลดลง ( Holmes; et
al.1993) ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของ คอซซาเรลลีและเมเจอร์ (Cozzarelli ; & Major.1990) ที่
พบว่ า ผู้ท่ีม ีก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้ มีค วามพึง พอใจในชีว ิต น้ อ ยกว่ า ผู้ ท่ีไ ม่ ม ี ก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ และมีความวิตกกังวลสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
เซพเทมเบอร์และคณะ (September; et al. 2001) ทีเ่ ก็บข้อมูลกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแคนาดา
พบว่ า โดยภาพรวมนัก ศึก ษาที่ม ีก ารรับรู้ภ าพลักษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้มคี วามสุ ข ทางใจน้ อ ยกว่ าผู้ท่ีไม่ม ี
ประสบการณ์การสร้าการรับรูง้ ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นๆ และสิง่ แวดล้อมต่ า ต่อมาสกุลคู (Sakulku.2009) ได้ศกึ ษาเงื่อนไขนาและผลที่เกิด
จากการมีภาพลักษณ์ภูมริ ู้ โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 354 คน พบว่า การ
ที่บุ ค คลมีก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้จ ะส่ ง ผลให้บุ ค คลนัน้ มีค วามทุ ก ข์ท างใจ (psychological
distress) โ ด ย พ บ ว่ า ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ผู้ มี ภู มิ รู้ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ค ว า ม ซึ ม เ ศ ร้ า
( r = .56, p < .01) ความวิต กกัง วล( r = .40, p < .01 ) และงานวิจ ัย ของบริด เจท และคณะ
(Bridgette and et all.2015) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ กู้ บั ความทุกข์
ทางใจและการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองต่ า ของนั ก ศึก ษา พบว่ า การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ม ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุกข์ทางใจ (r = .52 ,p < .01) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเห็น
คุณค่าในตัวเอง (r = -.65, p < .01) โดยพบว่าการรับรูภ้ าลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ สู้ ามารถพยากรณ์ความทุกข์
ทางใจได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 (β = -.65,R2 = .42) รวมถึงงานวิจยั ของแฟรนซ่า
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(Fraenza.2014) ที่พ บว่าความวิต กกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้
นอกจากการวิจยั เชิงปริมาณแล้วในการวิจยั เชิงคุณภาพ (Ahlfeld.2009 ; Craddock ; et al. 2011)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความรูส้ กึ อ่อนล้าทางจิตใจ รูส้ กึ ผิด กลัว และวิตกกังวล เมื่อต้องรั บรูว้ ่า
ตนเองไร้ความสามารถในการทางาน การเรียน รวมถึงการรับรูค้ วามกดดันของครอบครัว สังคม
องค์กรทีท่ างาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีพ่ วกเธอมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย โดยการรับรูเ้ หล่านี้จะ
ทาให้พวกเธอรูส้ กึ ว่าบุคคลเหล่านัน้ เข้าใจพวกเธอผิดและไม่เข้าใจความรูส้ กึ และสภาวการณ์ทพ่ี วก
เธอเผชิญอยู่ ยิง่ ทาให้พวกเธอเกิดความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว และงานวิจยั ของแลน (Lane.2015) ทีไ่ ด้เก็บ
รวบรวมข้อมูลการเกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ จู้ ากบุคคลทีก่ าลังเปลีย่ นผ่านจากความเป็ นผูใ้ หญ่
เข้าสู่การมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นมืออาชีพโดยใช้ทฤษฎีฐานราก จานวน 29 คน พบว่า ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์
ผู้มภี ูมริ ู้ของตนเองมัก จะเป็ น ผู้ท่ีมคี วามวิต กกัง วล และกลัว ว่า จะทางานที่ไ ด้ร บั มอบหมายไม่ดี
เท่าที่ควร และบางคนทีท่ างานเป็ นครูบอกว่าบ่อยครัง้ ที่รวู้ ่าตนเองไม่มคี ุณค่าและไม่คู่ควรกับงานที่
ทา รวมถึงเป็ นกังวลว่าทีท่ างานจะพยายามหาคนอื่นมาทาหน้าทีแ่ ทน
จากที่กล่าวถึงผลกระทบต่อจิตใจของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ข้างต้นจะเห็นว่า
ผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้มกั จะเป็ น มีค วามสุ ขทางใจน้ อ ยและมีค วามพึงพอใจในชีว ิต ต่ า
รวมถึงมักจะเป็ นผู้ท่มี คี วามเครียด ความวิตกกังวล และอาการซึมเศร้า ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผู้วจิ ยั จึงคาดหวังว่าการที่นักศึกษาปริญญาเอกมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ จู้ ะส่งผลให้เกิดความ
ทุกข์ทางใจ ซึง่ ประกอบด้วย ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด
4.3 ผลกระทบต่อพฤติ กรรม
นอกจากผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อร่างกาย จิตใจ แล้ว ยังพบว่าการทีบ่ ุคคลมี การรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้ม ีผ ลกระทบต่ อ พฤติก รรมของบุ ค คลนัน้ เช่ น กัน เพราะบุ ค คลที่ม ี ก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ นู้ ้มี กั จะไม่ช่นื ชมกับความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และกลัวว่าจะไม่สามารถทางานให้สาเร็จ
ลุล่วงได้ในอนาคตและเกรงว่าจะเกิดความล้มเหลว บ่อยครัง้ ทีผ่ ู้ท่มี ี การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ จู้ ะ
พยายามหาวิธกี ารในการหลีก เลี่ยงการประเมินในทางลบ (Chrisman ; et al.1995 ; Clance ; et
al .1995) โดยในการวิจ ยั ของวอนท์ และ เคลียทแมน (Want; & Kleitman. 2006) พบว่ า การมี
ภาพลักษณ์ภูมริ เู้ ป็ นตัวพยากรณ์ท่มี คี วามแกร่งที่สุดในการพยากรณ์การเกิดพฤติกรรมการทาให้
ตนเองด้ อ ย (self-handicapping) เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ พฤติก รรมความมัน่ ใจในตนเอง (selfconfidence) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 25 นอกจากนี้ในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ของแลน (Lane.2015) ยังพบว่าข้อมูลทีส่ อดคล้องกับการศึกษาของหลายๆคนที่ผ่ามาว่า ผูท้ ม่ี กี าร
รับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ มู้ กั จะผัดวันประกันพรุ่ง และมีพฤติกรรมการทางานทัง้ ในแบบของการลด
ความพยามยามในการทางานและทางานอย่างหนัก นอกจากนี้ยงั มีพฤติกรรมหลีกเลีย่ งการประเมิน
หลีกเลีย่ งการเข้าไปเกีย่ วข้องกับงานทีม่ คี วามท้าทายแต่เลือกทีจ่ ะทางานหรือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ที่
สามารถทาเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
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สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยเข้ามาเป็ นตัวแปรหนึ่งที่
เกิดจากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ โดยการทาให้ตนเองด้อย (Self-handicapping) มีการเผยแพร่
ขึ้นใน คศ. 1978 โดยเบอกลาส และ โจนส์ (Berglas; & Jones.1978) ซึ่งได้ใ ห้คาจากัดความว่า
“การทาให้ตนเองด้อยเป็ นวิธกี ารทีส่ ร้างข้อขัดขวางหรืออุปสรรคให้เกิดขึ้นก่อนการทางาน เพือ่ เป็ น
การปกป้ องคุณค่าในตนเอง” ส่วนราชบัณฑิตยสถาน (2553: 271) ได้ให้นิยามของการทาให้ตนเอง
ด้อยไว้ในพจนานุ กรมศัพท์จติ วิทยา ว่า หมายถึง “การกระทาบางอย่างเพือ่ เตรียมสร้างคาอธิบาย
ล่วงหน้าทีส่ ามารถนามาอธิบายความล้มเหลวของตนเองได้ เช่น นักกีฬาทีห่ นีไปเทีย่ วกลางคืนใน
วันก่อนแข่งขันเพือ่ ว่าหากแข่งขันแล้วแพ้ จะได้แก้ตวั ว่าทีแ่ พ้เป็ นเพราะหนีไปเทีย่ วมา” ในขณะที่
วิทยากร เชียงกู ล (2552: 212) กล่ า วว่า “การทาให้ต นเองด้อ ย เป็ นการกระทาทีบ่ ุคคลทาลาย
ผลงานของตนเองและเพิม่ โอกาสทีจ่ ะแก้ ต ัว ให้ กับ ความล้ ม เหลวที จ่ ะเกิ ด ขึ้น ได้ ล่ ว งหน้ า ”
ผู้ท่ีม ีแ นวโน้ ม การท าให้ต นเองด้อ ยนี้ ม ัก จะเรีย กร้อ งความสนใจ หรือ สร้า งอุ ป สรรคที่ข ดั ขวาง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพื่อ เป็ นการแลกเปลี่ยนกับโอกาสที่จะปกป้ อ งตนเองจากการถู ก
คุกคามการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง หรือแนวโน้มการทาให้ตนเองด้อยนัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตคติและ
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นผลตามมา เช่น อาจจะช่วยยกระดับหรือลดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะส่งผล
ต่อการประเมินความสามารถในการทางาน บุคคลจะมีความกดดันเมื่อได้รบั รางวัลหรือประสบ
ความสาเร็จที่ได้มาด้ว ยโชคชะตาในอดีต ทาให้เกิดความวิตกกังวลว่าตนเองไม่ส ามารถควบคุ ม
สถานการณ์นนั ้ ได้อกี เพื่อเป็ นการปกป้ องการเห็นคุณค่าของตนเอง ดังนัน้ บุคคลจึงมีแนวโน้มทาให้
ตนเองด้อยในการทากิจกรรม โดยการกล่าวอ้างถึงอุปสรรคในการทางานนัน้ ซึง่ มักจะระบุสาเหตุ
ของข้อ อ้างได้ 2 ปั จจัย คือ (1) การระบุว่าข้อ อ้างมีส าเหตุมาจากปั จจัยภายนอก เช่น การเลือ ก
รับประทานยาที่ส่งผลขัดขวางการทางาน (Berglas; & Jones, 1978) การใช้สงิ่ มึนเมา เช่น เหล้า
เพื่อ ลดประสิท ธิภ าพในการท างาน(Rhodewalt. 1990) การเลือ กท างานในสภาพแวดล้อ มที่ม ี
สิง่ รบกวน (Baumgardner; Lake; & Arkin. 1985) (2) การระบุขอ้ อ้างมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายใน
เช่น ความไม่ส บายของร่างกายหรือจิต ใจ (Snyder; & Smith, 1982) ความเครียดหรือ ความวิต ก
กัง วล (Smith; Snyder; & Handelsman. 1982) ความพยายามในการท างานน้ อ ย ท าไม่ เ ต็ ม ที่
(Harris; & Snyder, 1986) และอีก ลักษณะหนึ่งที่สาคัญ ของการทาให้ตนเองด้อ ยคือ การเป็ นคน
ผัดวันประกันพรุง่ (Ashorth.1995) ส่วนโรดวอลท์ (Rhodewalt.1990) เสนอแนะว่าการทาให้ตนเอง
ด้อยมี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การหาข้ออ้างทีเ่ ป็ นสิง่ ขัดขวางความสาเร็จจากการปฏิบตั งิ าน และ (2)
การลดความพยายามในการปฏิบตั งิ าน การทาให้ตนเองด้อยนี้มคี วามแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั แต่ละ
บุคคล โดยการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า การทาให้ตนเองด้อยมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของการจัดการ
ความเครียด (Zuckerman ; Kieffer ; & Knee.1998) โดยพบว่า การทาให้ตนเองด้อยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเครียด และความวิตกกังวล พอๆ กับมีความสัมพันธ์ทางลบกับ การรับรูค้ ุณค่าใน
ตนเอง (Harris & Snyder.1996 ; Rhodewalt.1990) และงานวิจ ยั ของ Sahranç (2011) ที่ศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งพฤติก รรมการท าให้ต นเองด้อ ยกับ ความซึม เศร้า ความวิต กกัง วลและ
ความเครียด ซึ่งผลการวิจยั พบว่า การทาให้ตนเองด้อยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรทัง้ 3
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ตัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 กล่าวคือ มีความสัมพันธ์กบั ความซึมเศร้าในระดับปานกลาง
(r=.408) มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง (r=.487) และสัมพันธ์กบั ความเครียด
ในระดับปานกลางเช่นกัน (r=.455) นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารทดสอบโมเดลสมมติฐานโดยพบว่าโมเดลมี
ความเหมาะสม นัน่ คือการทาให้ตนเองด้อยมีอทิ ธิพลทางตรงทีท่ าให้เกิดความซึมเศร้า ความวิตก
กัง วล และความเครีย ด (2/df = 1.18 , p = .317,GFI = 1.00,AGFI = .99, CFI = 1.00, NFI
= .96,IFI = 1.00, RFI = .99 และ RMSEA = .014) และพบว่ า สามารถพยากรณ์ ก ารเกิด ความ
ซึมเศร้า (β = .41) ความวิตกกังวล (β = .49) และความเครียด (β = .52) ได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ส่วนแลรีแ่ ละคณะ C (Leary; & et al.2000) เห็นว่าการทาให้ตนเองด้อยว่าเป็ นกลยุทธ์หนึ่งของ
การนาเสนอตนเอง โดยผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ตู้ ่ าจะใช้รูปแบบการยกระดับตนเอง(selfenhancing)เพื่อสร้างความประทับใจทางบวกและเพิม่ การได้รบั การยอมรับทางสังคม ในขณะทีผ่ ทู้ ม่ี ี
คะแนนการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ สู้ ูงจะใช้รปู แบบการป้ องกันเพื่อหลีกเลีย่ งการประเมินในทางลบ
และหลีกเลี่ยงการไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม รวมถึงงานของเฟอร์รารีแ่ ละทอมสัน (Ferrari; &
Thomson.2006) ได้ศึก ษาการเป็ น ผู้ท่มี ภี าพลักษณ์ ภูมริ ู้ โดยเชื่อ มโยงเกี่ยวข้องกับการนาเสนอ
ตนเองและพฤติก รรมการท าให้ต นเองด้อ ย ผลการวิจ ยั พบว่ ากลุ่ ม ตัว อย่า งที่ม ีค ะแนนการรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ สูง มีพ ฤติก รรมการท าให้ต นเองด้อ ยแตกต่ า งจากกลุ่ ม ผู้ท่ีม ีค ะแนนการรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ ่ าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F = 4.47, p < .04) ส่วนการวิจยั อื่นๆก็พบว่าการมี
พฤติก รรมการท าให้ต นเองด้อ ยมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การมี ก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้
(Cowman; & Ferrari.2002 , Ross; et al. 2001 , Want; & Kleitman.2006)
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ กู้ บั
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย พบว่า ผู้ทม่ี ีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ มู้ สี ูงจะมีพฤติกรรมการทา
ให้ตนเองด้อยสูงตามไปด้วย นัน้ คือ มักจะเป็ นผู้ทห่ี ลีกเลีย่ งการถู กประเมิน และพยายามหาข้ออ้าง
ในการทีจ่ ะไม่พยายามทางานให้ดที ส่ี ุด เพื่อเป็ นการปกป้ องคุณค่าในตนเอง (self-worth) ในกรณีท่ี
คาดว่างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีแนวโน้มทีจ่ ะล้มเหลวในอนาคต ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงเลือก
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยเป็ นตัวแปรทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้

5. ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
ถึงแม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้จะมีจุดเริม่ ต้นมาจากผู้หญิงที่มา
ขอรับคาปรึกษาในคลินิก และการศึกษาในระยะแรกก็เป็ นการศึกษาที่เน้นกลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นเพศ
หญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จ ในระดับ สูง (Clance; & Imes.1978 )
แต่ฮาวีย์ (Harvey.1981) เห็นว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ูไ้ ม่น่าจะมีขอ้ ยกเว้นสาหรับผูช้ าย ดังนัน้
การศึกษาในระยะต่อมาจึงเป็ นการพยามยามศึกษาเพื่อทาความเข้าใจว่า การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
นี้ เ กิด ขึ้น ในเพศชายหรือ ไม่ และเมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว มีค วามรุ น แรงมากน้ อ ยเพีย งใด (Clance; &
O’Toole.1987) โดยในการศึก ษานั น้ มีท งั ้ ที่แ ยกศึก ษาเฉพาะเพศชาย เช่ น งานวิจ ัย ของเพีย ซ
(Pierce. 2011) ทีส่ นใจศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ในนักการศึกษาพยาบาลชาย จานวน 120
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คน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57 ) นักการศึกษาพยาบาลชายมีคะแนนของประสบการณ์การสร้าง
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ใู้ นระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง 41-60) โดยมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ท่ี 49.61 และ
งานวิจยั ที่ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ระหว่างเพศหญิงและเพศชายว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ เช่นงานวิจยั ของไอเวส (Ives.2010) ทีเ่ ก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 102 คน (ชาย 24 คน หญิง 86 ไม่ระบุ 2 คน) โดยมีแบบแผนการวิจยั แบบกึ่งทดลอง ซึ่งมี
การดาเนินการทดสอบก่อน-หลัง การทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพยากรณ์การว่าคะแนนเฉลี่ย
ของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้แ ตกต่างกันหรือไม่ระหว่างเพศชายและหญิง ผลการวิจยั พบว่ า
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ก็ยงั มีงานวิจยั อีกมากมายที่
สนับสนุ นแนวคิดทีว่ ่าเพศชายก็มกี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ พู้ อๆกับเพศหญิง (เช่น Caselman; et
al. 2006 ; Cowman; & Ferrari. 2002 ; Chrisman; et al. 1995 ; King & Cooley. 1995 เ ป็ น ต้ น )
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ของทอปปิ้ งและคิมเมล (Topping; & Kimmel.1985) พบว่าเพศชายมีการ
รับรูภ้ าพลักษณ์ภูมริ ูส้ งู กว่าเพศหญิง แต่เมื่อมีการศึกษาในรายละเอียดของความแตกต่างก็พบความ
แตกต่างระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ระหว่างเพศหญิงและชาย อาจเป็ นผลมาจากวัฒนธรรม
และอิทธิพลทางสังคม เช่น ในงานวิจยั ของแคล๊นซ์และโอทูล (Clance; & O’Toole.1987) ที่พบว่า
เพศชายมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ พู้ อๆ กับเพศหญิง แต่ก็พบว่าเพศหญิงมีความคงอยู่ของการ
รับรู้น้ีมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้ยงั พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ มคี วามสัมพันธ์กับการมี
บุคลิกภาพแบบ A (Type A) ในเพศหญิง แต่ไม่พบในเพศชาย (Harvey & Davis.1993) และพบว่า
เพศหญิง มีค วามรู้ส ึก “กลัว ความส าเร็จ (Fear of success)” ในระดับ สู ง กว่ า เพศชาย (FriedBuchalter.1997)
ในบริบทของสังคมไทยเองก็ยงั มีค่านิยมในเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ โดยประเภท
ของงาน หรือ สาขาวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็ดูเหมือนว่าจะมีการตีตราจับ จองไว้สาหรับเพศ
เฉพาะ เช่ น งานวิ ศ วกร หรื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก็ ม ั ก จะเป็ นผู้ ช ายเป็ นส่ ว นใหญ่
ในขณะเดียวกันอาชีพพยาบาล และสาชาวิชาพยาบาล ส่วนใหญ่ก็มกั จะเป็ นผู้หญิงเท่านัน้ ที่อยู่ใน
อาชีพและเรียนในสาขานี้ ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั จะมีการเปิ ดกว้างในเรื่องความเท่าเทีย มของบทบาท
ทางเพศในสังคม แต่ในความเป็ นจริงพบว่าความเหลื่อมล้าในการก้าวสู่ความสาเร็จของผูห้ ญิงก็ยงั มี
ปรากฏให้เห็น เช่น การที่ผู้หญิงก้าวขึน้ สู่ตาแหน่ งการบริหารงานในระดับสูง หรือมีการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าผู้ชาย เป็ นต้น สภาวการณ์แบบนี้จะสร้างความรูส้ กึ กดดันให้กบั ผู้หญิงในการที่จะ
แสดงให้สงั คมยอมรับในความสามารถ ในขณะเดียวกันก็เป็ นกังวลว่าจะทาได้ดมี ากน้อยเพียงใด
ในขณะที่ผู้ช ายก็ม ีแ นวโน้ ม เป็ น กัง วลในการที่จ ะยัง รัก ษาสถานภาพและบทบาททางสัง คมไว้
จึงจาเป็ นต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ และระดับความสามารถของตนให้เป็ นที่ยอมรับเช่นกัน
ซึ่ง จากตัว อย่ า งผลการวิจ ัย ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ที่พ บว่ า ทัง้ เพศหญิง และเพศชาย มีก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ไู้ ม่แตกต่างกันเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงคาดหวังว่าโมเดล
ความสัม พัน ธ์เ ชิง เหตุ แ ละผลของการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ ท่ีพ ัฒ นาขึ้น จะใช้ส ามารถอธิบ าย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ไู้ ด้ทงั ้ เพศชายและเพศหญิง
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6.กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การด าเนิ นการวิจยั เพื่อ ศึก ษาปั จจัยเชิงเหตุ แ ละผลของการมีภ าพลักษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ข อง
นัก ศึก ษาปริญ ญาเอกในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด การรับ รู้ภาพลักษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ข องแคล๊ นซ์
(Clance.1978,1985,1995) เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เนื่องจากแคล๊นซ์
เป็ นผูท้ น่ี าเสนอการมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผูม้ ภี มู ริ นู้ ้ตี ่อวงวิชาการเป็ นคนแรก
จากการทบทวนเอกสารพบว่าปั จจัยสาคัญทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
ประกอบด้วย ปั จจัยภายในบุคคล ได้แก่ การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง (Lin. 2007 ; Ghorbanshirodi.
2012 ; Thompson ; Foreman ; & Martin .2000 ; Chrisman; et al.1995) การรับรู้ค วามสามารถ
ของตนเองในการเรียน (Lapp-Rincker.2004, Alvarez.1995, Ives.2010) ความเชื่ออานาจภายใน
ตน (Jamail .1992, Niles.1994, Sightler; & Wilson.2001) การมีบุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์ (Bernard ; et al. 2002, Ross; et al.2001) การมีบุ ค ลิก ภาพแบบมีส ติรู้ช อบ และ
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ (Bernard; et al. 2002, Ross; et al. 2001) และปั จจัยภายนอกบุคคล
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย รู ป แ บ บ ก า ร อ บ ร ม เ ลี้ ย ง ดู ( Clance. 1985 ; Thompson. 2004 , Want; &
Kleitman.2006) การสื่ อ สารเรื่ อ งความส าเร็ จ ในค รอบครั ว (Clance..1985 , Bussoti.1990;
Ahlfelf.2009 ; Craddock ; et al.2011) การรับ รู้ค วามคาดหวังของสัง คมที่ม ีต่ อ สถานภาพและ
บทบาทการเป็ นนัก ศึก ษาปริญ ญาเอก (Clance.1985) และการรับ รู้ค่ า นิย มของสังคมเกี่ย วกับ
ความสาเร็จ (Clance; & Imes.1978 , Imes; & Clance.1984) และการทีบ่ ุคคลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ นู้ นั ้ จะส่ง ผลกระทบ ทัง้ ต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ซึง่ ผลกระทบทีพ่ บบ่อยคือ การมี
ความทุ ก ข์ท างใจ ความวิต กกัง วล ความเครีย ด และอาการซึม เศร้า (Bernard; et al.2002 ;
Chrisman; et al. 1995 ; Clance. 1985; Fried- Buchalter. 1992; Thompson; Davis; &
Davison.1998 ; Thompson ,Foreman ; & Martin .2000) รวมถึงการมีพฤติกรรมการทาให้ตนเอง
ด้อย (Want; & Kleitman.2006, Leary; et al.2000, Ferrari; & Thompson.2006) ซึ่งถือเป็ นกลยุทธ์
ในการนาเสนอตนเองของผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ เู้ พื่อลดความวิตกกังวลจากความล้มเหลว
ทีอ่ าจเกิดขึน้
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาทีผ่ ่านนัน้ เป็ นการศึกษาแบบแยกส่วน กล่าวคืองานวิจยั แต่ละ
เรื่อ งเป็ น การศึก ษาที่แ ยกศึก ษาเป็ น รายตัว แปร เช่ น ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ก ับ การรับรู้คุ ณ ค่ า ในตนเอง หรือ การศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างการรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้กบั รูปแบบการเลี้ยงดู ซึ่ง ผู้วจิ ยั เห็นว่าการศึกษาในลักษณะดังกล่าว ยังไม่
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้ม ีการ
นาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ ของการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ทงั ้ ภายในและภายนอกบุค คลมารวมไว้ใ น
แบบจาลองความสัมพันธ์ ด้วยคาดหวังว่าจะทาให้สามารถอธิบายการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ได้
อย่างครอบคลุมมากขึน้ นอกจากนี้จากการทบทวนเอกสารยังพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
สามารถเกิดขึ้นได้ทงั ้ ในเพศหญิงและเพศชาย ถึงแม้ว่าการศึกษาในระยะแรกจะเป็ นการศึกษา
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เฉพาะในกลุ่มของผูห้ ญิงก็ตาม (Clance; & O’Toole.1987, Fried-Buchalter.1997; Ives.2010) แต่
อย่างไรก็ตามข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องล้วนแต่เป็ นข้อค้นพบ
จากงานวิจยั ในต่างประเทศเท่านัน้
เนื่ อ งจากยัง ไม่ป รากฏว่ า มีก ารศึก ษาการรับ รู้ใ นบริบ ทของสัง คมไทย ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง
ต้อ งการที่จ ะยืน ยัน ข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ ากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งว่ า การรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ ม ีค วามรู้ ด ัง กล่ า วสามารถพบได้ ใ นกลุ่ ม ประชากรชาวไทย รวมถึง สนใจที่จ ะ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ในกลุ่มของนักศึกษาเพศ
ชายและหญิง รวมถึงศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทาความเข้าใจข้อมูลทีน่ ่ าสนใจทีไ่ ด้จากการ
วิจยั เชิงปริมาณในระยะแรก ซึ่งจากข้อค้นพบที่กล่าวทัง้ หมดข้างต้นผู้วจิ ยั จึงได้กาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิด ดังแผนภาพ 2 และกรอบแบบจาลองสมมติฐานการวิจยั ในแผนภาพ 3

ปัจจัยภายนอกบุคคล
1.สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
-การอบรมเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
-การอบรมเลีย้ งดูแบบปกป้ องมากเกินไป
- การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับความสาเร็จจาก
ครอบครัว
2.สภาพแวดล้อมทางสังคม
-การรับรูค้ วามคาดหวังจากสังคมจากสถานภาพและ
บทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญญาเอก
-การรับรูค้ า่ นิยมของสังคมเกี่ยวกับความสาเร็จ

ความทุกข์ทางใจ

การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้

ปัจจัยภายในบุคคล
-การรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนเอง
-การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเรียน
-ความเชื่ออานาจภายในตน
-บุคลิกภาพแบบขาดความมั ่นคงทางอารมณ์
-บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ
-บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ

พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
การเลีย้ งดูแบบปกป้ องเกินไป
การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวา
เกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว

การรับรูค้ วามคาดหวังของสังคม
จากสถานภาพและบทบาทของ
การเป็ นนิสติ ระดับปริญญาเอก
การรับรูค้ ่านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ

การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
การเลีย้ งดูแบบปกป้ องเกินไป

ความรูส้ กึ ของการ
หลอกลวงคนอืน่

การไม่ให้ความสาคัญ
กับความสาเร็จ

การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวา
เกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว

ความทุกข์ทางใจ
การรับรูค้ วามคาดหวังจากสังคม
ฯ
การรับรูค้ ่านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ

การรับรภาพลักษณ์ผมู้ ี
ภูมริ ู้

การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง

ความเชือ่ อานาจภายในตน
บุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์

อาการซึมเศร้า

การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการเรียน
ความเชือ่ อานาจภายในตน

บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ

บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทาง
่
อารมณ์

ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ ตนเอง
เป็ นสาคัญ

บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ

ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ บุคคล
อื่นเป็ นสาคัญ

ความเครียด

ความวิตกกังวล

การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการเรียน
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ความรูส้ กึ
โชคดี

บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ

พฤติกรรมการทา
ให้ตนเองด้อย

การหาข้ออ้างทีเ่ ป็ นสิง่ กีด
ขวางความสาเร็จ

การลดความพยายามใน
การปฏิบตั งิ าน

ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ สังคม
เป็ นสาคัญ
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ภาพประกอบ 3 แบบจาลองสมมติฐานการวิจยั
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7. สมมติ ฐานการวิ จยั
1.การเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใยมีอิทธิพลทางตรงต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ความ
ทุกข์ทางใจ และมีอิทธิพ ลทางอ้อ มต่ อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยผ่าน
ทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
2. การเลี้ยงดูแบบปกป้ อ งมากเกินไปมีอิทธิพลทางตรงต่ อ การรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้
ความทุกข์ทางใจ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
ผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
3.การสื่อสารเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้
มีภูมริ ู้ ความทุกข์ทางใจ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเอง
ด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
4.การรับรูค้ วามคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อสถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญญา
เอก มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ความทุกข์ทางใจ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
ความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
5.การรับรูค้ ่านิยมของสังคมเกี่ยวกับความสาเร็จ มีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผู้ม ี
ภูมริ แู้ ละมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
6.การรับรู้คุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ความทุกข์
ทางใจ พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรม
การทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
7.การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเรียนระดับปริญญาเอกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ ความทุกข์ทางใจ พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย และมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
8.ความเชื่ออานาจในตนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ความทุกข์ทาง
ใจ พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการ
ทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
9.บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ี
ภูมริ ู้ ความทุกข์ทางใจ พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจ
และพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
10.บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ความทุกข์
ทางใจ พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรม
การทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
11.บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบมีอิทธิพลทางตรงต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ความ
ทุก ข์ทางใจ พฤติก รรมการทาให้ต นเองด้อย และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ความทุกข์ทางใจและ
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยผ่านทางการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
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12. การรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการ
ทาให้ตนเองด้อย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาให้ทราบปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอก
บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ (Impostor Phenomenon ) ที่ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางสังคม การรับรูเ้ กี่ยวกับตนเอง และบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล ตลอดจนผลที่เกิดจากการมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ เช่น ความวิตกกังวล เครียด
และซึมเศร้า และพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย เป็ นต้น ซึง่ จากการศึกษาพบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่น Pierce.2011 ; Lisa.2009 ; Smith.2011 เป็ นต้น) ในขณะที่ทวีป
เอเชียมีการศึกษาในประเทศเกาหลี (Chae.1995) และญี่ป่ ุน (Fujie.2010) แต่ยงั ไม่พบการศึกษา
ปรากฏการณ์น้ีในบริบทของสังคมไทย ดังนัน้ ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงเลือกใช้ ระเบียบ
วิธ ีว ิจยั เชิงปริมาณส าหรับการวิจยั ในระยะแรกเพื่อ ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุ และผลของการการรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ เพื่อ เป็ น การยืน ยัน ข้อ ค้น พบของแคล๊ น ซ์ ซึ่ง เป็ น บุ ค คลแรกที่น าเสนอ
การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อค้นพบต่างๆทีต่ ามมาจากนักวิจยั ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการการ
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ จนได้ขอ้ ค้นพบตามเนื้อหาทีน่ าเสนอไปแล้วในบทที่ 2 และใช้ ก ารวิจ ัย
เชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในระยะที่สองเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาส่งเสริมหรือ
เติมเต็มซึง่ กันและกัน โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขัน้ ดังนี้

ระยะที่ 1 กำรดำเนิ นกำรด้วยระเบียบวิ ธีกำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ
1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร เป็ นนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุกชัน้ ปี ปี การศึกษา
2558 จานวนทัง้ สิน้ 3,556 คน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2559 : ออนไลน์)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง เนื่องจากในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ใช้
วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง ดังนัน้
จึงจาเป็ นต้อ งพิจารณาเกณฑ์ค วามเหมาะสมของขนาดกลุ่ มตัว อย่างที่เพียงพอในการวิเ คราะห์
ทางสถิติขนั ้ สูงด้วยโปรแกรมลิส เรล และเทคนิค วิธ ีการที่ใ ช้ใ นการประมาณค่ าพารามิเ ตอร์ของ
โมเดล โดยการวิจยั ในครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบความน่าจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood)
ซึง่ เป็ นวิธกี ารประมาณค่าทีม่ คี วามคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด และใช้ได้
ดีใ นกรณีท่มี ีก ารแจกแจงของตัว แปรเป็ นโค้งปกติ (Bollen.1993:108) แต่ หากการแจกแจงของ
ประชากรไม่เ ป็ น โค้ง ปกติห ลายตัว การใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งที่ม ีข นาดใหญ่ ก็จ ะท าให้ก ารประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ของประชากรมีความคงเส้นคงวาเช่นกัน โดยกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 100 หน่วย และ
อัตราส่วนระหว่างหน่ วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็ น 20:1 (นงลักษณ์
วิรชั ชัย.2542 อ้างถึงใน สุภมาศ อังศุโชติ,สมถวิล วิจติ รวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุ วฒ
ั น์ .
2554:25) ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรสังเกตจานวน 21 ตัวแปร ดังนัน้ จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ต่ าไว้ จานวน 420 คน การก าหนดกลุ่ มตัว อย่า งในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จึงกาหนดให้เ ป็ น นักศึกษา
ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยของรัฐ ปี การศึกษา 2558 ทุกชัน้ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิ ดสอนใน
ระดับปริญญาเอกมีทงั ้ หมด 40 มหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559) แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ม ี
มหาวิทยาลัยที่มคี ุณลักษณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทผ่ี ู้วจิ ยั กาหนดไว้ กล่าวคือ เป็ นมหาวิทยาลัยที่
เปิ ดสอนในระดับปริญญาเอกครอบกลุ่มทัง้ 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสำขำวิ ชำด้ ำนวิ ทยำศำสตร์
สุขภำพ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุ ขศึ กษา) กลุ่ มสำขำวิ ชำด้ ำ น
วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ เกษตรกรรมศาสตร์) และ กลุ่มสำขำวิ ชำ
ด้ ำนมนุ ษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ (การบริหาร พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม วิจติ รศิลป์ ประยุกต์ศลิ ป์ นิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ สังคมวิทยา สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และ สหวิทยาการ) จานวน 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บู ร พา มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร (วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์) มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากทัง้ 11 มหาวิทยาลัย และใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัว อย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Multistage Random Sampling) จานวน 464 คน ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1.สุ่ ม คณะที่จ ะเป็ น ตัว แทนของแต่ ล ะกลุ่ ม สาขาวิช าของแต่ ล ะมหาวิท ยาลัย ที่เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
2.สุ่มสาขาวิชาเอกทีอ่ ยู่ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาทัง้ 3 กลุ่มสาขาวิชา จนกระทังได้
่ ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามทีผ่ วู้ จิ ยั กาหนด โดยผูว้ จิ ยั กาหนดให้จานวนกลุ่มตัวอย่างเมื่อจาแนกตามเพศ
แล้ว มีส ัด ส่ ว นไม่ แ ตกต่ า งกัน มากนั ก เนื่ อ งจากในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีก ารเปรีย บเทีย บความไม่
แปรเปลีย่ นของโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเมือ่ กลุ่มตัวอย่างมีเพศทีแ่ ตกต่างกัน
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ตาราง 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จาแนกตามสาขาวิชาและเพศ
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร (คน)
1,927
1,094
535
3,556

ชาย
117
60
48
225

หญิง
124
92
23
239

รวม
241
152
71
464

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2559 : ออนไลน์ ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
2.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีทงั ้ สิน้ 7 ฉบับ ดังนี้
1.แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
2. แบบวัดสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดรูปแบบการอบรมเลีย้ งดู ประกอบด้วย
2.1.1 แบบวัดการเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
2.1.2 แบบวัดการเลีย้ งดูแบบปกป้ องมากเกินไป
2.2 แบบวัดการสื่อสารเกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว
3.แบบวัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย
3.1 แบบวัดการรับรูค้ วามคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อสถานภาพและบทบาทการ
เป็ นนักศึกษาปริญญาเอก
3.2 แบบวัดการรับรูค้ ่านิยมของสังคมเกีย่ วกับความสาเร็จ
4. แบบวัดการรับรูเ้ กี่ยวกับตนเอง ประกอบด้วย
4.1 แบบวัดการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
4.2 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเรียนระดับปริญญาเอก
4.3 แบบวัดการเชื่ออานาจในตน
5.แบบวัดบุคลิกภาพ ประกอบด้วย
5.1 แบบวัดบุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
5.2 แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ
5.3 บุคลิกภาพแบบผูส้ มบูรณ์แบบ
6.แบบวัดพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
7.แบบวัดความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด
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โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้แต่ละประเภทมีรายละเอียดและขัน้ ตอนการสร้างดังนี้

2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
2.1.1 แบบวัดกำรมีประสบกำรณ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
แบบวัดฉบับนี้ผวู้ จิ ยั แปลและปรับข้อความถามให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
ของงานวิจยั จากแบบวัดการมีประสบการณ์ การสร้างภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ของแคล๊นซ์ (Clance
Impostor Phenomenon : CIPS) ซึ่งมีทงั ้ หมด 20 ข้อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale)
6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุ ด ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เ ชี่ยวชาญพบว่า ทัง้ 20 ผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้
พบว่ า มีค่ า อ านาจจ าแนกอยู่ร ะหว่ า ง 2.59 – 8.92 และความเชื่อ มัน่ .946 ตัว อย่า งข้อ ค าถาม
เช่ น (รายละเอียดดัง แสดงในภาคผนวก ข ส่ ว นค่ า อ านาจจาแนกและค่ าความเชื่อ มันเมื
่ ่อ น า
แบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉันมักจะเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับบุคคลอื่นๆ และคิดว่า
บุคคลเหล่านัน้ มีความสามารถมากกว่าฉัน
(00) ฉันกลัวว่าบุคคลอื่นจะล่วงรูว้ ่าฉันไม่ได้มคี วามรูค้ วามสามารถเท่าทีค่ วร
นอกจากนี้ ผู้ ว ิจ ัย ยัง ได้ ม ีก ารตรวจสอบว่ า ในการวัด การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้นั ้น
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึง่ ผล
การวิเคราะห์แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 78.62 , df = 63, CFI = 0.98,
GFI = 0.95, RMSEA = 0.022 และ SRMR =0.019) จึงสรุปได้ว่าแบบวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้ม ี
ภูมริ ปู้ ระกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ (1)ความรูส้ กึ ของการหลอกลวงคนอื่น (2) การ
ไม่ให้ความสาคัญกับความสาเร็จ และ (3) ความรูส้ กึ โชคดี
2.1.2 แบบวัดสภำพแวดล้อมทำงครอบครัว ประกอบด้วย
2.1.2.1 แบบวัดรูปแบบกำรอบรมเลี้ยงดู
แบบวัดฉบับนี้ผู้วจิ ยั แปลและปรับข้อความให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
ของงานวิจยั จากแบบวัด The Parental Bonding Instrument ของ พาร์กเกอร์และคณะ (Parker; et
al.1979) โดยแบบวัดนี้มจี านวน 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 2 รูปแบบคือ การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย และการอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้ องมากเกินไป เป็ นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงทีส่ ุด ถึง จริงทีส่ ุด โดยในกรณีทข่ี อ้ คาถามเป็ นบวก
ถ้าข้อคาถามเป็ นลบก็ให้คะแนนในลักษณะตรงข้าม ซึง่ ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ทัง้ 25
ผ่ านการพิจ ารณาจากผู้เ ชี่ยวชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน และเมื่อ มีการนาแบบวัดฉบับนี้ไ ป
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ทดลองใช้ พบว่ า มีค่ าอ านาจจาแนกอยู่ร ะหว่ า ง 2.07 – 6.96 และความเชื่อ มัน่ .800 ตัว อย่า ง
ข้อคาถาม เช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อ
นาแบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) พ่อแม่พดู คุยกับฉันด้วยน้าเสียงทีอ่ บอุ่นและดูเป็ นมิตร
(00) พ่อแม่มกั จะก้าวก่ายความเป็ นส่วนตัวของฉัน
2.1.2.2 แบบวัดกำรสื่อสำรที่ไม่คงเส้นคงวำเกี่ยวกับควำมสำเร็จจำก
ครอบครัว
แบบวัดฉบับนี้ผู้วจิ ยั แปลและปรับข้อความให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
ของงานวิจยั จากแบบวัด Mixed Messages about Achievement from family Scale ของ ทอมสัน
และดินเนล (Thompson ; & Dinnel.2001) โดยมีจานวนข้อคาถาม 17 ข้อ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด ถึง จริงทีส่ ุด ซึ่งผลการพิจารณาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ทัง้ 17 ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน และเมื่อมีการ
นาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 1.04 – 6.96 และความเชื่อมัน่
.914 ตัวอย่างข้อคาถาม เช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่า
ความเชื่อมันเมื
่ อ่ นาแบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00)บางครัง้ ครอบครัวของฉันสนับสนุ น ส่งเสริม ความสามารถทางวิชาการ
ของฉัน ในขณะทีบ่ างครัง้ ก็ไม่มกี ารสนับสนุ น ส่งเสริม ในด้านนี้เลย
(00) บ้านของฉันมีกฎว่า “ทางานก่อนแล้วค่อยเล่น”
2.1.3 แบบวัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ประกอบด้วย
2.1.3.1 แบบวัดกำรรับรู้ควำมคำดหวังของสังคมที่ มีต่อสถำนภำพและ
บทบำทกำรเป็ นนักศึกษำปริ ญญำเอก
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดการรับรูค้ วามคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อสถานภาพและ
บทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญญาเอกเอง โดยดาเนินการสร้างแบบวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาเอกตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด เป็ นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงทีส่ ุด ถึง จริงทีส่ ุด จานวน 10 ข้อ ซึง่ ผลการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน จานวน 6 ข้อ
และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 4.61 – 9.23 และ
ความเชื่อมัน่ .930 ตัวอย่างข้อคาถาม เช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจ
จาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ อ่ นาแบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
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(00) สังคมมักจะคาดหวังว่าผู้ท่เี รียนในระดับปริญญาเอกต้องเป็ นผู้ท่มี ี
ความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึง้ ในสาขาวิชาทีเ่ รียน
(00) สัง คมมัก จะคาดหวัง ว่ า ผู้ ท่ีเ รีย นในระดับ ปริญ ญาเอกต้ อ งเป็ นผู้ ท่ีม ี
คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
2.1.3.2 แบบวัดกำรรับรู้ค่ำนิ ยมของสังคมเกี่ยวกับควำมสำเร็จ
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดการรับรูค้ ่านิยมของสังคมเกี่ยวกับความสาเร็จขึน้
เองตามแนวคิดค่านิยมของโรคีช (Rokeach.1973) ในส่วนของค่านิยมปลายทาง โดยแบบวัดนี้มขี อ้
คาถามจานวน 10 ข้อ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริง
ทีส่ ุด ถึง จริงที่สุด ซึง่ ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตาม
เกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน จานวน 9 ข้อ และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง 2.76 – 6.08 และความเชื่อมัน่ .730 ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น (รายละเอียด
ดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อนาแบบสอบถามไปใช้จริง
ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) สังคมไทยมักจะให้การยอมรับและชื่นชมคนทีป่ ระสบความสาเร็จใน
ชีวติ
(00) สังคมไทยมักจะส่งเสริมให้บุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จมีตาแหน่งทาง
สังคม
2.1.4 แบบวัดกำรรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ประกอบด้วย
2.1.4.1 แบบวัดกำรรับรู้คณ
ุ ค่ำในตนเอง
ผู้ วิ จ ั ย ใ ช้ แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ คุ ณ ค่ า ใ น ต น เ อ ง ข อ ง โ ร เ ซ น เ บิ ร์ ก
(Rosenberg.1965) ที่มกี ารแปลเป็ นฉบับภาษาไทยซึ่งหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมันด้
่ วย
วิธ ี ก ารแปลกลับ (Back translated) โดยนวนั น ท์ ปิ ยะวัฒ น์ กู ล และคณะ ภาควิช าจิต เวช
คณะแพทย์ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (2554) ซึ่ง มีล กั ษณะเป็ น แบบมาตรวัด ประเมิน ค่ า
(Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุ ด ถึง จริงที่สุด ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน จานวน 10 ข้อ และเมื่อมีการนาแบบวัด
ฉบับนี้ ไ ปทดลองใช้ พบว่า มีค่ า อ านาจจาแนกอยู่ร ะหว่า ง 2.21 – 7.55 และความเชื่อ มัน่ .840
ตัวอย่างข้อคาถาม เช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความ
เชื่อมันเมื
่ อ่ นาแบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉันมีความพึงพอใจกับการดาเนินชีวติ ทีผ่ ่านมาทีส่ ุด
(00) ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มอี ะไรทีน่ ่าภาคภูมใิ จเลย
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2.1.4.2 แบบวัดกำรเชื่ออำนำจในตน
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดการเชื่ออานาจในตนจากมาตรวัดความเชื่อในตนของ
เรวดี ทรงเทีย่ ง (2548:67) จานวน 17 ข้อ โดยปรับข้อคาถามให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทการวิจยั
ในครัง้ ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ น แบบมาตรวัด ประเมิน ค่ า (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่ จ ริง ที่สุ ด ถึง
จริงทีส่ ุด ซึง่ ผลการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญพบว่า ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3
ใน 5 ท่าน จานวน 17 ข้อ และเมือ่ มีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่ า ง 2.21 – 7.55 และความเชื่ อ มั น่ .840 ตั ว อย่ า งข้ อ ค าถาม เช่ น (รายละเอี ย ด
ดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อนาแบบสอบถามไปใช้จริง
ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉันเชื่อว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ฉันเป็ นผูก้ าหนดเอง
(00) ฉันชื่อว่าความสาเร็จของงานทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเพราะฉันเป็ นคนดวงดี
2.1.4.3 แบบวัด รับ รู้ ค วำมสำมำรถของตนเองในกำรเรี ย นระดับ
ปริ ญญำเอก
ผู้ว ิจยั สร้างแบบวัดการรับรู้ค วามสามารถของตนเองในการเรียนระดับ
ปริญญาเอก ตามแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1987) เพื่อใช้
วัดว่าบุคคลมีความเชื่อมันในความสามารถของตนเองในการเรี
่
ยนระดับปริญญาเอกมากน้อยเพียงใด
จานวน 10 ข้อ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด
ถึง จริงทีส่ ุด ซึง่ ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์
3 ใน 5 ท่าน จานวน 10 ข้อ และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนก
อยู่ ร ะหว่ า ง 2.50 – 5.40 และความเชื่ อ มัน่ .781 ตั ว อย่ า งข้ อ ค าถาม เช่ น (รายละเอี ย ด
ดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อนาแบบสอบถามไปใช้จริง
ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉั น มัน่ ใจว่ า สามารถท างานที่ อ าจารย์ ม อบหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทันตามเวลาทีก่ าหนด
(00) ฉันสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานและทาตามแผนทีว่ างไว้ได้
เป็ นอย่างดี
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2.1.5 แบบวัดบุคลิ กภำพ ประกอบด้วย
2.1.5.1 แบบวัดบุคลิ กภำพแบบขำดควำมมันคงทำงอำรมณ์
่
ผู้ว ิจยั ใช้แ บบวัด บุค ลิก ภาพห้า องค์ป ระกอบฉบับย่อ (NEO-FFI) ของ
คอสตาและแมคแคร ทีแ่ ปลโดยวัลภา สบายยิง่ (2542) ในส่วนของบุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์ (Neuroticism) จานวนทัง้ หมด 12 ข้อ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating
Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผ่านการ
พิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน จานวน 12 ข้อ และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไป
ทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 4.14 – 9.86 และความเชื่อมัน่ .955 ตัวอย่างข้อ
คาถาม เช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ อ่ นา
แบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รูส้ กึ ตึงเครียดและตื่นเต้น
(00) บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รูส้ กึ สนุกกับทฤษฎีหรือความคิดทีเ่ ป็ นนามธรรม
2.1.5.2 แบบวัดบุคลิ กภำพแบบมีสติ ร้ชู อบ
ผู้ว ิจ ยั ใช้แ บบวัด บุ ค ลิก ภาพห้า องค์ป ระกอบฉบับ ย่อ (NEO-FFI) ของ
คอสตาและแมคแคร ที่แปลโดยวัลภา สบายยิง่ (2542) ในส่ว นของบุคลิกภาพแบบมีส ติรู้ชอบ
(Conscientiousness) จานวนทัง้ หมด 12 ข้อ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating
Scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผ่านการ
พิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน จานวน 12 ข้อ และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไป
ทดลองใช้ พบว่า มีค่ าอ านาจจาแนกอยู่ระหว่าง 2.36 – 6.11 และความเชื่อ มัน่ .811 ตัว อย่า ง
ข้อคาถาม เช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อ
นาแบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉันมุง่ สู่ความเป็ นเลิศในทุกสิง่ ทีต่ นเองทา
(00) ฉันพยายามปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างตัง้ ใจ
2.1.5.3 แบบวัดบุคลิ กภำพแบบสมบูรณ์ แบบ (Perfectionism)
ผู้ วิ จั ย แ ป ล แ ล ะ ป รั บ ข้ อ ค า ถ า ม จ า ก แ บ บ วั ด Multidimentional
Perfectionism Scale ของเฮวิท ท์แ ละเฟลทท์ (Hewitt & Flett.1989) ที่แ บ่ ง ลัก ษณะของการเป็ น
ผูส้ มบูรณ์แบบออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ (1) ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ ตนเองเป็ นสาคัญ (Self-Oriented
Perfectionism) (2)ความสมบูรณ์ แ บบที่ยดึ บุค คลอื่นเป็ น สาคัญ (Other-Oriented Perfectionism)
และ (3) ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ สังคมเป็ นสาคัญ (Socially Prescribed Perfectionism) จานวน 45
ข้อ ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ นแบบมาตรวัด ประเมิน ค่ า ( Rating Scale) 6 ระดับ คือ ไม่ จ ริง ที่สุ ด ถึ ง

72

จริงทีส่ ุด ซึง่ ผลการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญพบว่า ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3
ใน 5 ท่าน จานวน 9 ข้อ และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่ า ง 2.09 – 5.94 และความเชื่ อ มั น่ .807 ตั ว อย่ า งข้ อ ค าถาม เช่ น (รายละเอี ย ด
ดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อนาแบบสอบถามไปใช้จริง
ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉันพยายามทาทุกอย่างทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มขี อ้ บกพร่องน้อยทีส่ ุด
(00) ฉันจะรูส้ กึ ผิดหวังมากหากงานทีท่ าออกมาไม่ดเี ท่าทีค่ วร
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้มกี ารตรวจสอบว่าในการวัดบุคลิกภาพสมบูรณ์แบบนัน้ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึ่งผลการวิเคราะห์
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ (2 = 224.86 , df = 173, CFI = 0.98, GFI =
0.97, RMSEA = 0.025 และ SRMR =0.035) จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า แบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพสมบู ร ณ์ แ บบ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
2.1.6 แบบวัดพฤติ กรรมกำรทำให้ตนเองด้อย
ผู้ว ิจยั แปลและปรับข้อ ค าถามจากแบบวัดพฤติกรรมการทาให้ต นเองด้อ ย
(Self-handicapping Scale :SHS) ของ Rhodewallt (1990) โดยแบบวัด ฉบับ นี้ ม ีท ัง้ สิ้น 25 ข้ อ
ซึ่ ง มี ล ั ก ษณะเป็ นแบบมาตรวั ด ประเมิ น ค่ า ( Rating Scale) 6 ระดั บ คื อ ไม่ จ ริ ง ที่ สุ ด ถึ ง
จริงทีส่ ุด ซึง่ ผลการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญพบว่า ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3
ใน 5 ท่าน จานวน 24 ข้อ และเมือ่ มีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่ า ง 2.09 – 6.52 และความเชื่ อ มั น่ .745 ตั ว อย่ า งข้ อ ค าถาม เช่ น (รายละเอี ย ด
ดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ ่อนาแบบสอบถามไปใช้จริง
ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) เมือ่ ฉันทาอะไรผิดพลาดฉันจะโทษสถานการณ์เป็ นอย่างแรก
(00) ฉันมักจะผัดวันประกันพรุง่ จนนาทีสุดท้าย
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้มกี ารตรวจสอบว่าในการวัดพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยนัน้
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึง่ ผล
การวิเ คราะห์แ บบจาลองมีค วามกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ (2 = 105.28 , df = 89, CFI =
0.98, GFI = 0.94, RMSEA = 0.02 และ SRMR =0.042) จึงสรุปได้ว่าแบบวัดพฤติกรรมทาให้ดอ้ ย
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ (1) การหาข้ออ้างทีเ่ ป็ นสิง่ กีดขวางความสาเร็จ (2)การลดความ
พยายามในการปฏิบตั งิ าน
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2.1.7 แบบวัดควำมซึมเศร้ำ ควำมวิ ตกกังวล และควำมเครียด
ผู้วจิ ยั ปรับแบบวัดความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียดฉบับ
ย่อ (Depression Anxiety and Stress Scale : DASS-21) ของโครงการวิจยั อัลแทร์ มีทงั ้ หมด 21
ข้อ เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด ซึ่งผลการ
พิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ทัง้ 21 ผ่านการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญตามเกณฑ์ 3 ใน 5 ท่าน
และเมื่อมีการนาแบบวัดฉบับนี้ไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 2.07 – 4.97 และ
ความเชื่อมัน่ .868 ตัวอย่างข้อคาถามเช่น (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข ส่วนค่าอานาจ
จาแนกและค่าความเชื่อมันเมื
่ อ่ นาแบบสอบถามไปใช้จริง ดังแสดงในภาคผนวก ค)
(00) ฉันรูส้ กึ ว่ายากทีจ่ ะผ่อนคลายอารมณ์
(00) ฉันรูส้ กึ ว่าชีวติ ไม่มคี วามหมาย
นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยังได้มกี ารตรวจสอบว่าในแบบวัดความทุกข์ทางใจ นัน้ ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึ่งผลการวิเคราะห์
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 78.96 , df = 65, CFI = 0.98, GFI = 0.94,
RMSEA = 0.022 และ SRMR =0.015) จึงสรุปได้ว่าแบบวัดพฤติกรรมทาให้ดอ้ ย ประกอบด้วย3
องค์ประกอบ คือ (1) ความวิตกกังวล (2) ความเครียด และ (3) ความซึมเศร้า
2.2 ขัน้ ตอนกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้แต่ละฉบับมีขนั ้ ตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีศ่ กึ ษา เพื่อทาความเข้าใจ
ให้ถูกต้องในตัวแปรทีศ่ กึ ษา
2.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบวัดของตัวแปรแต่ละตัวแปรใน
การวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางและปรับใช้ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้
3.ในกรณีท่ีเ ป็ น แบบวัด ที่มผี ู้ส ร้า งไว้แล้ว แต่ เ ป็ น ฉบับ ภาษาอังกฤษ ผู้ว ิจ ยั
ดาเนิ นการแปลและปรับข้อ ค าถามในแบบวัด ที่เ กี่ย วข้อ งกับตัว แปรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ให้มคี วาม
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ บริบ ทของการวิจ ัย ส่ ว นกรณี ท่ีแ บบวัด เป็ น ภาษาไทยอยู่แ ล้ ว ก็
ดาเนินการปรับภาษาให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของงานวิจยั และในกรณีท่ตี วั แปรที่ใช้ในการ
วิจยั ยังไม่มแี บบวัดที่จะสามารถนามาปรับใช้ในการวิจยั ได้ ผู้วจิ ยั จะดาเนินการสร้างและพัฒนา
แบบวัดขึน้ มาเอง
4. นาแบบวัดทุกฉบับที่ส ร้างและพัฒนาเสร็จเรียบร้อ ยแล้ว ไปให้อ าจารย์ท่ี
ปรึก ษาปริญ ญานิพ นธ์ พิจารณาถึงความเหมาะสมเบื้อ งต้นในเรื่อ งของการใช้ภาษาและความ
สอดคล้องกับโครงสร้างของตัวแปร หลังจากนัน้ ดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์
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5.น าแบบวัด ทุ ก ฉบับ ที่ป รับ ปรุ ง ตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ท่ีป รึก ษา
ไปให้ผู้เ ชี่ย วชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา และดาเนินการปรับแก้ต ามข้อ เสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังแสดงในภาคผนวก ก) ซึง่ ใช้เกณฑ์คดั เลือก
ข้อคาถามที่ผู้เชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน 3 ใน 5 ท่าน ไว้เป็ นข้อคาถามที่จะใช้จริงในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
6.นาแบบวัดทีผ่ ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญและปรับแก้แล้ว ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาอานาจจาแนกของข้อคาถามแต่ละ
ข้อด้วยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์ค ะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ปรับปรุงแบบ
วัดโดยตัดข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่า ข้อทีม่ คี วามกากวม หรือข้อทีม่ คี นไม่ตอบจานวนมากทิง้ ไป
7.หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายใน
(Internal consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาค แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha coefficient)
3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. เมื่อได้รบั อนุ ญาตให้เก็บข้อมูลจากแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เอง แต่ถ้าเป็ น
มหาวิท ยาลัย ที่ไ ม่ ส ามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ผู้ ว ิจ ัย จะด าเนิ น การ ประสานบุ ค ลากรใน
มหาวิท ยาลัย นั น้ ๆ เป็ น ผู้เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล ให้ แล้ว ให้จ ัด ส่ ง ไปรษณี ย์ก ลับ มายัง ผู้ว ิจ ยั เพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.กำรจัดกระทำและกำรวิ เครำะห์วิเครำะห์ข้อมูล
กำรจัดกระทำข้อมูล
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ค รบถ้วนของค าตอบของเครื่องมือในแต่ละชุด และ
คัดเลือกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเครือ่ งมือการวิจยั
แต่ละชุด
3.นาคะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นเพื่อทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสหสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
ของเครือ่ งมือวัดตัวแปรทีศ่ กึ ษา โดยใช้โปรแกรมลิสเรล
3.การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง
เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
โปรแกรมลิสเรล ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วธิ กี ารประมาณค่าความเป็ นไปได้สูงสุด (Maximum
likelihood)
4.ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการตรวจสอบความกลมกลืน ของโมเดลตามสมมติ ฐ าน
เชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากเกณฑ์การพัฒนาความกลมกลืนรวมทัง้ แบบจาลอง
ดังต่อไปนี้รว่ มกัน
4.1 ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square : 2) เป็ นการทดสอบว่าแบบจาลองเชิง
ทฤษฎีทส่ี ร้างขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยถ้าค่าสถิตไิ ค-สแควร์ มีค่าต่ า และไม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดลทีก่ าหนดขึน้ สอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2 ค่ า อัต ราส่ ว นระหว่า งค่ า ไค-สแควร์ และ df (2/df) เป็ น การนาค่ าไคสแควร์ มาเทีย บกับค่ า degree of freedom เพื่อ ปรับแก้ปัญ หาในกรณีท่โี มเดลมีค่ าพารามิเ ตอร์
จานวนมาก โดยค่าทีแ่ สดงให้เห็นว่าโมเดลมีความกลมกลืนควรมีอตั ราส่วนอยู่ระหว่าง 2-3
4.3 ค่า SRMR (Standardized Root Mean square Residual) เป็ นค่าเฉลี่ย
ของเศษที่เ หลือ จากการเปรีย บเทีย บค่ าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ว มที่ไ ด้จ ากกลุ่ ม
ตัว อย่ า งกับ ค่ า ที่ป ระมาณจากค่ า พารามิเ ตอร์ ซึ่ง ถ้ า ค่ า SRMR มีค่ า น้ อ ยกว่ า .05 แสดงว่ า
แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.4 ค่ า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เ ป็ น ค่ า ที่
บ่ ง บอกถึง ความไม่ ส อดคล้อ งของแบบจ าลองที่ส ร้า งขึ้น กับ เมทริก ซ์ค วามแปรปรว นร่ ว มของ
ประชากร โดยค่า RMSEA ที่มคี ่าต่ ากว่า .10 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกันในระดับดี
(Good fit) ถ้ามีค่าต่ ากว่า .05 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องในระดับดีมาก (Very good fit)
และถ้ามีค่าต่ ากว่า .01 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องในระดับดีเยีย่ ม (Outstanding fit) และ
ถ้าค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องอย่างแท้จริง (Exact fit) (Hair;
& et al.1995 : 662)
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4.5 ดัช นี ว ัด ระดับ ความสอดคล้อ ง (Goodness-of-fit index : GFI) ซึ่ง เป็ น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ชนความสอดคล้
ั่
องจากแบบจาลองก่อนและหลังปรับแบบจาลอง
กับฟั งก์ชนความสอดคล้
ั่
องก่อนปรับแบบจาลอง ค่า GFI มีค่ามากกว่า .90 แสดงว่าแบบจาลองมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.6 ค่ า CFI (Comparative Fit Index) เป็ น ดัช นีเ ชิง เปรีย บเทีย บที่ค านวณ
จากค่าไค-สแควร์ ที่มกี ารแจกแจงแบบ non-central distribution มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้
1 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดลฐาน เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้คอื โมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนควร
มีค่า CFI ไม่ต่ากว่า .90
4.7 ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (Critical N : CN) เป็ นค่าขนาดตัวอย่างที่ใช้ค่ า
ไค-สแควร์ ทดสอบข้อมูล ค่า CN สูงกว่าหรือเท่ากับ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง จะมีแนวโน้มว่าค่าไคสแควร์ จะไม่มนี ัยสาคัญ คือ ข้อมูลแบบจาลองทีส่ ร้างขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.8 สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (Square multiple correlation : R2) หรือค่า
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ ของตัว แปรสัง เกต โดยมีค่าอยู่ระหว่ าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติท่มี คี ่ าสูง
แสดงว่าแบบจาลองมีความเที่ยงตรง แต่ถา้ มีค่าสถิตนิ ้อย แสดงว่าแบบจาลองมีความเทีย่ งตรงน้อย
และไม่มปี ระสิทธิภาพ
ตาราง 2 สรุปค่าสถิตแิ ละเกณฑ์วดั ระดับความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าสถิตวิ ดั ระดับความกลมกลืน
2
2/df
SRMR
RMSEA
GFI
CFI
CN
R2

เกณฑ์ระดับความกลมกลืน
p > .05
น้อยกว่า 3
น้อยกว่า .05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
 200
ควรมีค่าสูง
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ระยะที่ 2 กำรดำเนิ นกำรด้วยระเบียบวิ ธีกำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิจยั ข้อมูลในระยะแรกด้วยการวิจยั เชิงปริมาณแล้ว
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บข้อมูลในระยะทีส่ องด้วยระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายข้อมูลที่
น่าสนใจทีไ่ ด้จากการวิจยั ในระยะทีห่ นึ่งให้มคี วามลึกซึง้ มากขึน้ โดยมีลาดับขัน้ การดาเนินการดังนี้
1.การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
เพื่อให้ไ ด้กลุ่ มตัวอย่างที่มลี กั ษณะ “Information - rich case” ตามหลักการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างที่จะถูกเลือกเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ต้อง
เป็ นนักศึกษาปริญญาเอกทีม่ คี ะแนนการมีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ จู้ ากการทาแบบ
วัดในระดับปานกลางขึน้ ไป ( 61 คะแนนขึน้ ไป) และไม่เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระวัตคิ วามเจ็บป่ วยทางจิตหรืออยู่
ระหว่างการรักษาอาการซึมเศร้า วิตกกังวล ซึ่งมีความยินดีและสมัครใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ จานวนทัง้ สิน้ 4 คน
2.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดาเนินการส่วนนี้ประกอบด้วย
1. แบบวัดการมีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
2. การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) ใช้ในการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นรายบุคคล
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
การดาเนิน การสร้า งเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการดาเนิน การวิจยั ในระยะนี้ ผู้ว ิจ ยั
ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ การ
สร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
2. จัดทาร่างแบบสัมภาษณ์กง่ึ มีโครงสร้างและประเด็นการสนทนากลุ่ม
3. นาร่างแบบสัมภาษณ์ ก่ึงมีโครงสร้างและประเด็นการสนทนากลุ่ ม ที่
จัดทาขึน้ มาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ของ
ข้อคาถามและประเด็นการสนทนา
4. ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้อ ค าถามในแบบสัม ภาษณ์ ก่ึง มีโ ครงสร้า งและ
ประเด็นการสนทนากลุ่มตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่ำงคำถำมสำหรับกำรสัมภำษณ์
1. ตัวอย่ำงคำถำมเกี่ยวกับภูมิหลัง
1.1 ภูมหิ ลัง (ชื่อ-สกุล/ ภูมลิ าเนา /สถานภาพ/ หน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั เป็ นต้น)
1.2 ชีวติ ในวัยเด็กของท่านถูกเลีย้ งดูมาอย่างไร และท่านคิดว่าการอบรมเลีย้ ง
ดูนนั ้ มีส่วนทาให้ท่านประสบความสาเร็จอย่างในปั จจุบนั หรือไม่ อย่างไร
ฯลฯ
2. ตัวอย่ำงคำถำมเกี่ยวกับควำมสำเร็จในชีวิต
2.1 ความหมายของความสาเร็จในมุมมองของท่านเป็ นอย่างไร (ความสาเร็จ
ในหน้าทีก่ ารงาน /การศึกษา/การดาเนินชีวติ )
2.2 ท่ า นคิด ว่ า ความส าเร็จ ที่ท่ า นได้ร บั ในปั จ จุบ ัน ได้ม าอย่ า งไร และท่ า น
ภาคภูมใิ จกับความสาเร็จนี้หรือไม่ อย่างไร (หากภาคภูมใิ จท่านภาคภูมใิ จในเรื่องอะไร เพราะเหตุ
ใด / ถ้าไม่ภมู ใิ จไม่ภมู ใิ จในเรือ่ งอะไร เพราะเหตุใด)
2.3 ท่านคิดว่าความสาเร็จที่ได้รบั ในปั จจุบนั มีปัจจัยใด หรือมีใครบ้างไหมที่
เป็ นแรงผลักดัน หรือมีส่วนร่วมในความสาเร็จนี้ และมีส่วนร่วมอย่างไร
ฯลฯ
3.ตัวอย่ำงคำถำมเกี่ยวกับควำมล้มเหลวในชีวิต / กำรทำงำน
3.1 การดาเนินชีวติ ทีผ่ ่านมาของท่านเคยประสบความล้มเหลวหรือไม่อย่างไร
3.2 ท่านมีวธิ กี ารจัดการกับความล้มเหลวนัน้ อย่างไร
3.3 ท่ า นรู้ส ึก อย่า งไรเมื่อ เกิด ความล้ม เหลวขึ้น ในชีว ิต /การท างาน และมี
วิธกี ารจัดการกับความรูส้ กึ นัน้ อย่างไร
ฯลฯ
4. ตัวอย่ำงคำถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมคำดหวังจำกสังคม
4.1 ท่ า นรู้ ส ึก ถึ ง ความคาดหวัง ของบุ ค คลอื่ น ที่อ ยู่ ร อบข้ า งท่ า นหรือ ไม่
อย่างไร
4.2 ท่านรูส้ กึ อย่างไรเมื่อไม่สามารถดาเนินชีวติ หรือประสบความสาเร็จตามที่
คนรอบข้างคาดหวังได้
4.3 ท่านมีวธิ กี ารจัดการกับความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ จากการที่สามารถดาเนินชีวติ
หรือประสบความสาเร็จตามทีค่ นรอบข้างคาดหวังได้อย่างไร และผลการจัดการเป็ นอย่างไร
ฯลฯ
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บข้อมูลในส่วนนี้เพื่อให้เกิดความมันใจและเชื
่
่อได้ว่าปรากฏการณ์
การเกิด ภาพลัก ษณ์ ภู ม ิรู้ ม ีอ ยู่ จ ริง ในผู้ ท่ีก าลัง ศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอก ผู้ ว ิจ ัย ได้ ก าหนด
วิธดี าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ หลังจากที่ได้ผู้ท่สี มัครใจเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลหลัก
สาหรับการวิจยั ในขึน้ นี้จากการดาเนินการในส่วนที่ 1 แล้ว ดังนี้
1. ประสานไปยัง กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ในการวิจ ยั เพื่อ นัด หมาย วัน เวลา และ
สถานทีใ่ นการสัมภาษณ์
2. ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก กับ กลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นรายบุ ค คล ด้ว ยแบบ
สัมภาษณ์กง่ึ มีโครงสร้างทีเ่ ตรียมไว้
4. กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
โดยหลักการของการวิจยั เชิงคุณภาพการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจะไม่แยกออกจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะดาเนินการวิจยั ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลที่เก็บมานัน้ มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ทส่ี ุด โดยดาเนินการดังนี้
1. การจัดระบบข้อมูล เมื่อดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลักในแต่ละครัง้ แล้ว
ผู้วจิ ยั จะดาเนินการถอดคาสัมภาษณ์และบทสนทนาออกมาพิมพ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้อ่าน
และสะดวกในการอ่านข้อมูล
2. การสร้า งรหัส การแสดงข้อ มูล และเชื่อ มโยงหาความสัม พัน ธ์ข องข้อ มูล
โดยการลงรหัสข้อมูลตามที่ผู้วจิ ยั ได้กาหนดโครงสร้างหลักๆ ไว้แล้ว และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ข้อมูลในแต่ละส่วนเพื่อให้เห็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็ นรูปธรรมมากขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยตัวของผูว้ จิ ยั เองร่วมกับโปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ
3. การแปลความ สร้างข้อสรุปและพิสูจน์ขอ้ สรุป นาข้อมูลที่ได้ลงรหัสไว้แล้วมา
ตีความ และแปลความหมาย โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมาเป็ นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์
5. กำรพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผใ้ ู ห้ข้อมูล
ด้วยตระหนักในความเป็ นส่วนตัวและสิทธิมนุ ษยชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
ผูว้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยการเก็บข้อมูลกับผูท้ ม่ี คี วามยินดีจะร่วมเปิ ดประสบการณ์น้ี
เท่านัน้ โดยจะทาได้ค วามเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัต ถุประสงค์ของการวิจยั การขอ
อนุ ญาตจดบันทึกการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ การแจ้งให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทราบว่า
ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เป็ นความลับ การนาเสนอผลการวิจยั เป็ นรายบุคคลโดยใช้
นามสมมติ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผู้ให้ขอ้ มูลหลักสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ได้ นอกจากนี้หากในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรูส้ กึ ลาบากใจ
และต้องการทีจ่ ะถอนตัวออกจากการวิจยั ก็สามารถออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา
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6. กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
จะดาเนินการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลตามหลักการวิจยั เชิงคุณภาพอย่างเคร่งครัด โดย
1.ภายหลัง การสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก แต่ ล ะคนผู้ว ิจ ยั จะด าเนิ น การถอดค า
สัม ภาษณ์ ออกมาเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และส่ ง กลับ ให้ผู้ใ ห้ข้อ มูล เป็ น ผู้ต รวจสอบ ( Members
Check) ความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
2. ใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก ว่ า มีค วามสอดคล้อ งตามทฤษฎี รวมถึง สอดคล้อ งกับ เอกสารและงานวิจ ัย ที่
เกีย่ วข้องตามทีไ่ ด้ทบทวนมามากน้อยเพียงใด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องนักศึกษาระดับปริญญา
เอกในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้การวิจยั แบบผสานวิธ ี โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะ
ที่ 1 ส่วนการวิจยั ระยะที่ 2 ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักทีส่ มัครใจให้ขอ้ มูลเชิงลึก ภายหลังการเก็บข้อมูลเสร็จสิน้ ผูว้ จิ ยั นาผลการวิจยั ทัง้ 2 ส่วนมาเติม
เต็ม กัน เพื่อ ให้ม ีค วามเข้า ใจการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ ม ากยิ่ง ขึ้น ผู้ว ิจ ยั ขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการแปลผลดังนี้


S.D.
CV
SE
SK
KU





TE
IE
DE

2
df

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ ์การกระจาย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง
ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายนอก
ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายใน
น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ขนาดอิทธิพลรวม
ขนาดอิทธิพลทางอ้อม
ขนาดอิทธิพลทางตรง
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิตไิ ค-สแควร์
องศาอิสระ
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R2
SMC
n
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR

หมายถึง สัมประสิทธิ ์การทานาย
หมายถึง ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ทอ่ี ธิบายได้ดว้ ย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง
หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
หมายถึง ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว
หมายถึง ดัชนีวดั ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
หมายถึง ดัชนีรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน

่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญญาเอก ประจาปี การศึกษา 2558
จานวนทัง้ สิน้ 464 คน เมือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผลข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ดังแสดงในตาราง 3-4
ตาราง 3 จานวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทีต่ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลทัวไป
่

จานวน (คน)

ร้อยละ

225
239

48.49
51.51

30
153
138
77
38
18
10

6.47
32.97
29.74
16.59
8.19
3.88
2.16

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
26 - 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 ปี ขึน้ ไป
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
จานวนบุตร
ไม่มบี ุตร
1 คน
2 คน
3 คน
ชัน้ ปี ทก่ี าลังศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
ชัน้ ปี ท่ี 5
ชัน้ ปี ท่ี 6
ลักษณะของสาขาวิชาทีเ่ รียน
สาขาวิชาเดิม
สาขาวิชาใหม่
สาขาวิชาทีม่ คี วามใกล้เคียง
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

345
114
5

74.35
24.57
1.08

372
43
43
6

80.17
9.27
9.27
1.29

326
30
36
25
11
36

70.26
6.47
7.76
5.39
2.37
7.76

211
81
172
464

45.47
17.46
37.07
100.00

จากตาราง 3 พบว่ านัก ศึก ษารระดับปริญ ญาเอกที่เ ป็ นกลุ่ มตัว อย่าง เป็ นชาย 225 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.49 หญิง จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.51 ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 26-30
ปี จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.97 มีสถานภาพโสด จานวน 345 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.35
และส่วนใหญ่มบี ุตร นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาเอกชัน้ ปี ท่ี
1 จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 70.26 และส่ ว นใหญ่ ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญาเอกในสาขาเดิม
จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.47
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ตาราง 4 จานวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทีต่ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามคะแนนการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
คะแนนการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
จานวน (คน)
ไม่เกิน 40 คะแนน
32
(มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ บู้ า้ ง)
คะแนนระหว่าง 41-60 คะแนน
229
(การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ปู้ านกลาง)
คะแนนระหว่าง 61-80 คะแนน
178
(มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ บู้ ่อย)
คะแนนตัง้ แต่ 81 คะแนน
25
(การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ บู้ ่อยมาก )
คะแนนเฉลีย่ IP = 58.89
คะแนนเฉลีย่ ชาย = 58.69 , คะแนนเฉลีย่ หญิง = 59.09
รวม
464

ร้อยละ
6.90
49.35
38.36
5.39

100.00

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ปู้ านกลาง โดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 58.89 และส่วนใหญ่มกี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ บู้ ่อยปานกลาง โดยมีคะแนนอยู่
ระหว่าง 41-60 คะแนนมากทีส่ ุด จานวน 229 คน คิดเป็ นรอยละ 49.35 รองลงมามีการรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภูมริ บู้ ่อย จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.36 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลเป็ นโค้ งปกติ
ผลจากการศึก ษาค่ า สถิติพ้ื น ฐานของตัว แปรสัง เกตที่ใ ช้ใ นการศึก ษา โดยการ
คานวณค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ ์การกระจาย (%CV)
ค่าต่ าสุด (Min) และค่าสูงสุ ด (Max) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่ าความโด่ง (Kurtosis) และค่า Pvalue ของไค-สแควร์ (  2 ) ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ ์การกระจาย (%CV)
ค่าต่าสุด (Min) และค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และ
ค่า P-value ของไค-สแควร์ (  2 ) หลังการแปลงคะแนนเป็ นคะแนนมาตรฐาน
(Normal Score)
ตัวแปร
1.การเลีย้ งดูแบบรักและ
ห่วงใย
2.การเลีย้ งดูแบบปกป้ องมาก
เกินไป
3.การสือ่ สารทีไ่ ม่คงเส้นคงวา
เกีย่ วกับความ
สาเร็จจากครอบครัว
4.การรับรูค้ วามคาดหวังฯ
5.การรับรูค้ ่านิยมฯ
6.การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
7.การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองฯ
8.ความเชือ่ อานาจภายในตน
9.บุคลิกภาพแบบขาดความ
มันคงทางอารมณ์
่
10.บุคลิกภาพแบบ
มีสติรชู้ อบ
11.บุคลิกภาพสมบูรณ์แบบ
ทีย่ ดึ ตนเองเป็ นสาคัญ
12.บุคลิกภาพสมบูรณ์แบบ
ทีย่ ดึ บุคคลอื่นเป็ น
สาคัญ

M

SD

%CV

Min

Max

SK

KU

P-value
Of 2

4.74

0.72

15.18

2.63

6.53

-0.008

-0.094

0.942

2.71

1.01

37.08

0.43

5.68

0.025

-0.124

0.865

2.72

0.94

34.68

-0.05

5.50

0.004

-0.042

0.996

4.64
4.44
4.64

0.89
0.72
0.63

19.24
16.23
13.47

2.59
2.17
2.67

6.16
6.26
6.06

-0.093
-0.012
-0.019

-0.447
-0.064
-0.125

0.033
0.977
0.874

4.39

0.66

15.12

2.44

6.34

-0.001

-0.029

1.000

4.80

0.53

11.06

3.24

6.17

-0.006

-0.064

0.980

2.93

1.12

38.08

0.40

5.88

0.018

-0.148

0.819

4.51

0.55

12.27

2.88

6.25

0.001

-0.026

1.000

4.14

0.55

13.38

2.58

5.77

0.001

-0.039

0.997

4.53

0.52

11.53

2.99

5.75

-0.018

-0.11

0.906
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร
13.บุคลิกภาพสมบูรณ์แบบ
ทีย่ ดึ สังคมเป็ นสาคัญ
14.ความวิตกกังวล
15.ความซึมเศร้า
16.ความเครียด
17. การหาข้ออ้างทีเ่ ป็ นสิง่
กีดขวางความสาเร็จ
18.การลดความพยายามใน
การปฏิบตั งิ าน
19. ความรูส้ กึ ของการ
หลอกลวงคนอื่น
20.ความรูส้ กึ โชคดี
21. การไม่ให้ความสาคัญกับ
ความสาเร็จ

M

SD

%CV

Min

Max

SK

KU

P-value
Of 2

3.99

0.62

15.43

2.26

5.72

-0.002

-0.049

0.993

2.89
2.68
3.02

1.03
1.17
1.08

35.57
43.72
35.66

0.66
0.53
0.51

5.79
5.99
6.20

0.03
0.081
0.019

-0.158
-0.29
-0.109

0.774
0.286
0.905

3.78

0.68

17.95

1.79

5.69

-0.003

-0.049

0.992

3.99

0.62

15.54

2.25

5.63

-0.007

-0.071

0.973

3.65

1.00

27.43

0.71

6.81

-0.003

-0.04

0.997

3.61

1.03

28.46

1.17

6.34

0.001

-0.147

0.833

3.44

1.04

30.32

0.85

6.39

0.005

-0.097

0.939

จากตาราง 5 พบว่า ข้อมูลพืน้ ฐานในเบื้องต้นพบว่าข้อมูลของตัวแปรสังเกตมีการแจกแจง
ไม่เป็ นโค้งปกติ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า P-value ของไค-สแควร์ (  2 ) ที่มนี ัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทุกตัวแปร โดยหากการแจกแจงของข้อมูลเป็ นโค้งปกติ สถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (  2 )
จะต้อ งไม่มนี ัยส าคัญ ทางสถิติ โดยค่ า P-value ของไค-สแควร์ (  2 ) ต้อ งมีค่ า มากกว่ า .05
หรือไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผูว้ จิ ยั จึงได้แปลงค่าตัวแปรให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน (Normal
Score) เพื่อช่วยให้การแจกแจงของข้อมูลมีความเหมาะสมในการนาไปวิเคราะห์ทางสถิตขิ นั ้ สูงต่อไป
เมื่อ มีก ารแปลงคะแนนเป็ น คะแนนมาตรฐานแล้ว ตรวจสอบการแจกแจงของข้อ มูล ตัว แปรที่จ ะ
วิเคราะห์ พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์ (  2 ) ของตัวแปรสังเกตทุกตัวในโมเดลมีค่ามากกว่า
.05 แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรสังเกตภายหลังจากมีการแปลงคะแนนแล้ว มีการแจกแจงของข้อมูล
เป็ นโค้งปกติทุกตัวแปร
นอกจากการพิจารณาการแจกแจงของข้อมูลของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในเบือ้ งต้นแล้ว การ
พิจารณาความสัมพันธ์ก ันระหว่างตัว แปรสังเกตที่ศึกษาเป็ นสิ่งที่ต้อ งพิจารณา เนื่อ งจากข้อ มูล
ตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ตามข้อตกลงเบือ้ งต้นจึงจะสามารถนาสหสัมพันธ์นนั ้
ไปวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันในรูปของโมเดลทีศ่ กึ ษามาได้ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังแสดงในตาราง 6

ตาราง 6 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรสังเกต
1.การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
2.การเลีย้ งดูแบบปกป้ องมากเกินไป
3.การสือ่ สารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาฯ
4.การรับรูค้ วามคาดหวังฯ
5.การรับรูค้ า่ นิยมฯ
6.การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
7.การรับรูค้ วามสามารถของตนเองฯ
8.การเชือ่ อานาจภายในตน
9.บุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์
10.บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ
11.บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ
ตนเองเป็ นสาคัญ
12.บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ
บุคคลอืน่ เป็ นสาคัญ
13.บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ
สังคมเป็ นสาคัญ
14.ความวิตกังวล
15.ความซึมเศร้า
16. ความเครียด
17.การหาข้ออ้างทีเ่ ป็ นสิง่ กีดขวาง
ความสาเร็จ
18. การลดความพยายามในการ
ปฏิบตั งิ าน
19. การรูส้ กึ ของการหลอกลวงคนอืน่
20.ความรูส้ กึ โชคดี
21.การไม่ให้ความสาคัญกับ
ความสาเร็จ

1
1
-.316**
-.571**
.420**
.070
.406**
.180**
.473**

2

3

4

5

6

7

8

1
.598**
-.113*
.161**
-.263**
-.097*
-.343**

1
-.241**
.126**
-.358**
-.116*
-.483**

1
.484**
.341**
.270**
.393**

1
.094*
.197**
.112*

1
.541**
.575**

1
.449**

1

-.548**

.527**

.658**

-.281**

.066

-.438**

-.211**

-.430**

1

.351**

-.138**

-.242**

.283**

.227**

.573**

.549**

.575**

-.246**

1

-.023

.234**

.255**

.242**

.361**

.185**

.253**

.126**

.257**

.460**

1

-.222**

.302**

.399**

.033

.355**

-.021

.158**

-.016

.347**

.264**

.704**

1

-.261**

.393**

.478**

-.016

.347**

-.140**

-.032

-.188**

.520**

.142**

.662**

.714**

1

-.414**
-.429**
-.325**

.455**
.480**
.418**

.554**
.584**
.480**

-.198**
-.229**
-.112*

.041
.052
.101*

-.362**
-.389**
-.353**

-.208**
-.233**
-.236**

-.356**
-.420**
-.332**

.547**
.571**
.521**

-.208**
-.263**
-.236**

.134**
.148**
.136**

.261**
.316**
.192**

-.303**

.370**

.487**

-.108*

.211**

-.212**

-.122**

-.269**

.631**

-.031

.367**

-.166**

.252**

.301**

-.011

.203**

.031

.066

-.062

.399**

.204**

-.482**

.438**

.632**

-.110*

.235**

-.384**

-.245**

-.384**

.622**

-.471**

.422**

.631**

-.183**

.177**

-.254**

-.114*

-.394**

-.528**

.528**

.718**

-.248**

.155**

-.359**

-.156**

-.471**

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.368**
.478**
.377**

1
.883**
.892**

1
.862**

1

.456**

.602**

.521**

.542**

.495**

1

.399**

.497**

.490**

.313**

.307**

.242**

.718**

1

-.197**

.384**

.472**

.644**

.595**

.660**

.583**

.687**
.613**

.388**
.426**

.574**

-.151**

.307**

.474**

.567**

.476**

.553**

.412**

1
.764**

1

.647**

-.210**

.272**

.452**

.582**

.538**

.644**

.493**

.622**

.398**

.798**

.821**
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หมายเหตุ : * มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 ** มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .01

9

21

1

88
จากตาราง 6 พบว่า การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่
ใช้ในการศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ จานวน 15 คู่ท่สี มั พันธ์กนั อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทส่ี มั พันธ์กนั ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 มีจานวน 10 คู่ และมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ท่สี มั พันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่ า (r <.40) ถึงปานกลาง (.40< r < .60) จานวน 161 คู่
โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง -0.122 – 0.598 มีนั ย ส าคัญ ที่ร ะดับ .01 ส่ ว นค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่สี มั พันธ์กนั ในระดับสัมพันธ์กนั ในระดับสูง (.60< r <.80) มีจานวน 24 คู่
มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.602 – 0.892

ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐาน มีดงั นี้
การตรวจสอบความสอดคล้อ งกลมกลืนของโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุ และผลของการรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ที่ผู้วจิ ยั ได้วางกรอบแนวคิดของการวิจยั อยู่ในรูปความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ตามทฤษฏีทศ่ี กึ ษา ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ค่าสถิตคิ วามสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดล
ค่าดัชนี



2

df

p value of  2
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์
<3
> .05
> .90
> .90
> .90
< .08
< .05

ก่อนการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการพิจารณา
923.65/ 109
ไม่ผ่านเกณฑ์
= 8.47
0.000
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.84
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.67
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.94
ผ่านเกณฑ์
0.13
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.069
ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 7 การตรวจสอบความสอดคล้อ งกลมกลืนของโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุ
โครงสร้างเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ในการวิเ คราะห์ค รัง้ แรกซึ่ง ยัง ไม่ม กี าร
ปรับ โมดล พบว่า โมเดลยังไม่มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่าดัชนีต่ าง ๆ ได้แก่  2 = 923.65 (p value=0.000) มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ค่ าดัชนี  2 df
เท่ากับ 8.47 สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดคือ 5 ค่า GFI เท่ากับ 0.84 AGFI เท่ากับ 0.67 ซึง่ ค่าดัชนีทงั ้ สอง
ยังมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ คือต้องมีค่าเข้าใกล้ 1.00 หรือมีค่ามากกว่า 0.90 ค่า CFI เท่ากับ 0.940 มีค่าผ่าน
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ตามเกณฑ์ท่กี าหนด ส่วนค่า RMSEA เท่ากับ 0.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดคือต้องน้ อยกว่า 0.08
เมื่อพิจารณาค่าสถิตคิ วามสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดล
สรุปได้ว่า โมเดลยังไม่มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ แรก โมเดลยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการปรับโมเดลโดยการปรับให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มคี วามสัมพันธ์กนั
เพื่อให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึน้ ตามสภาพจริงของข้อมูล โดยผล
การปรับโมเดล ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ค่าสถิตคิ วามสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล

ค่าดัชนี



2

df

p value of  2
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์
<3
> .05
> .90
> .90
> .90
< .08
< .05

หลังการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการพิจารณา
342.38/ 92
ไม่ผ่านเกณฑ์
= 3.72
0.000
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.93
ผ่านเกณฑ์
0.83
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.98
ผ่านเกณฑ์
0.032
ผ่านเกณฑ์
0.061
ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 8 พบว่า เมื่อมีการปรับโมเดลแล้วโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ จะเห็นได้จากค่าดัชนีท่แี สดงความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลหลังการปรับโมเดลผ่าน
ตามเกณฑ์การพิจารณาเกือบทุ กค่ า ดังนี้ ค่ า GFI เท่ า กับ 0.93 ค่ า CFI เท่ า กับ 0.98 RMSEA
เท่ากับ 0.032 SRMR เท่ากับ 0.061 ยกเว้น ค่าไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 342.38 (p value=0.000)
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ซึ่งอย่างไรก็ตามค่าสถิตทิ ดสอบ ไค-สแควร์ (  2 ) เป็ นค่าสถิตทิ ่มี ี
ความผันแปรตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงควรพิจารณาค่า สัดส่วนดัชนีค่าสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (  2 )
ต่อค่าองศาความอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 3.72 ซึ่งถือว่าผ่านตามเกณฑ์ระดับพอใช้ คือมีค่าน้อยกว่า 5
แต่ยงั มีค่ามากกว่า 3 และค่า AGFI เท่ากับ 0.83 มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าโมเดล
โดยภาพรวมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลรวม อิ ทธิ พลทางตรงและอิ ทธิ พลทางอ้อม
เมื่อโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว ผู้วจิ ยั จึง พิจารณา
อิทธิพล โดยจะนาเสนอผลของอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุ ต่อตัวแปรผลออกเป็ นสามส่ วน ได้แก่
อิทธิพลทางตรง(DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ดังแสดงในตาราง 9

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุ
ทีส่ ่งผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation : R2 )
ตัวแปรเชิงผล
ตัวแปรสาเหตุ

การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
การเลีย้ งดูแบบปกป้ องเกินไป
การสือ่ สารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับความสาเร็จจาก
ครอบครัว
การรับรูค้ วามคาดหวังจากสังคมฯ
การรับรูค้ ่านิยมของสังคมเกีย่ วกับความสาเร็จ
การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการเรียน (EFF)
ความเชื่ออานาจภายในตน (LOC)
บุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
(NEURO)

ความทุกข์ทางใจ(Psy)

DE
-0.09
0.17**
0.23**

IE
-

TE
-0.09
0.17**
0.23**

DE
-0.13**
-0.14**
0.10

IE
-0.03
0.06**
0.08**

TE
-0.16**
-0.07
0.19**

พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
(Hand)
DE
IE
TE
-0.11*
-0.02
-0.13**
0.00
0.04**
0.04
0.28**
0.05**
0.33**

0.01
-0.04
-0.10

-

0.01
-0.04
-0.10

-0.07

-

-0.07

0.08
0.05
0.10
-0.24**

0.00
-0.02
-0.03
-0.02

0.09
0.04
0.07*
-0.27

-0.05
0.06
0.16*
-0.04

0.00
-0.01
-0.02
-0.01

-0.04
0.05
0.13
-0.06 **

-0.07
0.11

-

-0.07
0.11

-0.06
0.10

-0.02
0.04

-0.09**
0.13*

-0.18**
0.11*

-0.01
0.02

-0.19
0.13*

การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ (IP)
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ตาราง 9 (ต่อ)

ตัวแปรสาเหตุ

บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
R2

ตัวแปรเชิงผล
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ (IP)
DE
IE
TE

0.03
0.14
-

0.45

0.03
0.14
-

ความทุกข์ทางใจ (Psy)
DE
IE
TE

-0.03
0.57**
0.36**

0.01
0.05*
0.80

-0.02*
0.62**
0.36**

พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย (Hand)
DE
IE
TE

-0.04
0.32**
0.22**

0.01
0.03
0.73

-0.03*
0.35**
0.22**

หมายเหตุ : * มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05 , ** มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .01, เครือ่ งหมาย (-) หน้าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลใช้สาหรับบอกทิศทางของเส้นอิทธิพล
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0.22**
การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย

0.94

0.16**

การเลีย้ งดูแบบปกป้ องเกินไป

0.92

0.08**

การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวา
เกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว

0.12**

0.08**
0.19**
0.17**
0.15**
0.15**

0.96

การรับรูค้ วามคาดหวังของสังคม
จากสถานภาพและบทบาทของ
การเป็ นนิสติ ระดับปริญญาเอก

0.96

การรับรูค้ ่านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ

0.90

การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง

การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
(carXcare care
การเลีย้ งดูแบบปกป้ องเกินไป
การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับ
ความสาเร็จจากครอบครัว

ความเชือ่ อานาจภายในตน

0.06**

บุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์

0.16**

บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ

0.46**

ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ ตนเอง
เป็ นสาคัญ (สมบูรณ์แบบ 1)
ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ บุคคล
อื่นเป็ นสาคัญ(สมบูรณ์แบบ 2)

0.14**

ความสมบูรณ์แบบทีย่ ดึ สังคม
เป็ นสาคัญ (สมบูรณ์แบบ 3)

0.88 a

-0.13**
0.71**

0.85**

1.00**

0.23**

ความรูส้ กึ โชคดี

ความทุกข์ทางใจ

0.91

การรับรูค้ ่านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ

0.92
0.92

การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการเรียน
ความเชือ่ อานาจภายในตน

0.97
0.92

บุคลิกภาพแบบขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์
บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ

0.73 a

0.74**

การรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี มู ริ ู้

บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ

0.36**
0.75 a

0.92**
0.51**
ความเครียด

ความวิตกกังวล

0.16*

อาการซึมเศร้า

0.22**

-0.24**

0.44**

0.16**
0.74**

-0.18**

พฤติกรรมการทา
ให้ตนเองด้อย

0.11*
0.57**

0.37**

0.87 a
การหาข้ออ้างทีเ่ ป็ นสิง่ กีด
ขวางความสาเร็จ

0.93**
การลดความพยายามใน
การปฏิบตั งิ าน

0.93**
0.24**
ภาพประกอบ 4 โมเดลหลังปรับ

0.13**
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0.45**

การไม่ให้ความสาคัญกับ
ความสาเร็จ

การรับรูค้ วามคาดหวังจากสังคม

การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการเรียน

ความรูส้ กึ ของการ
หลอกลวงคนอืน่

0.17**

0.27**

0.00

94
หมายเหตุ: เส้นประ
เส้นทึบ

หมายถึง เส้นทางทีส่ ง่ อิทธิพลอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
หมายถึง เส้นทางทีส่ ง่ อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

** หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
หมายถึง ตัวแปรแฝง
หมายถึง ตัวแปรสังเกต

จากตาราง 9 และภาพ 4 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของการรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ โดยการปรับให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต พบว่า โมเดลมีความสัมพันธ์
กันสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้ จนกระทังค่
่ าดัชนีมคี ่าสอดคล้องตามเกณฑ์ จึง
นาค่าสถิตติ ่างๆ มาอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ ดังนี้
โมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ตัวแปรที่มอี ิทธิพลรวม
สูงสุดต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ คือ การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว
มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ ากับ 0.23 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 รองลงมาคือ การเลี้ยงดูแบบ
ปกป้ องเกินไป มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยทัง้ สองตัวแปร
ส่งอิทธิพลทางตรงทัง้ หมด สาหรับตัวแปรอื่นๆ ในโมเดล ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้
อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหตุในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ
ความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 45
ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ส่ งอิทธิพลรวมและเป็ นอิทธิพลทางตรงต่ อตัวแปร
ความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.36 และ0.22
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ตามลาดับ
นอกจากนี้ยงั พบว่า ตัวแปรความทุกข์ทางใจ ยังได้รบั อิทธิพลรวมสูงสุดมาจาก ตัวแปร
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.57 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
โดยเป็ นอิทธิพลทางตรงมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.57 มีนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ .01 และ
เป็ นอิทธิพลทางอ้ อม 0.05 มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ตัว แปรการสื่อ สารที่ไ ม่ค งเส้น คงวาเกี่ย วกับ
ความสาเร็จจากครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.19 มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .01 เป็ นอิทธิพล
ทางตรง 0.08 มีนัย ส าคัญ ที่ร ะดับ .01ตัว แปรบุ ค ลิก ภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.13 และการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ
0.07 มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งทุกตัวแปรมีอทิ ธิพลทางบวก ยกเว้นความเชื่ออานาจภายในตนมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ -0.09 และตัวแปรการเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
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รวม เท่ากับ -0.16 มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .01 สาหรับตัวแปรทีส่ ่งอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แต่มที ศิ ทางอิทธิพลเป็ นลบ มีดงั นี้ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน การเลี้ยงดูแบบ
ปกป้ องเกินไป และการเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ -0.24 -0.14
และ -0.13 มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวแปรทัง้ หมดในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรผล คือ ความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 80
สาหรับตัวแปรผลพฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรการรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อิทธิพลรวม ซึ่งเป็ นอิทธิพลทางตรงทัง้ หมด เท่ากับ
0.22 มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 นัน้ ได้ร บั อิทธิพลรวมสูงสุ ด จากตัวแปรบุ คลิกภาพแบบสมบูรณ์ แบบ
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.35 และเป็ นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.32 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 รองลงมาคือ ตัวแปรการสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อทิ ธิพลรวม เท่ากับ 0.33 เป็ นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.28 และอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.05
มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และบุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.13 เป็ นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.12 และได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
คุ ณ ค่ าในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.16 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทัง้ สองค่ า
สาหรับตัวแปรทีค่ ่าอิทธิพลมีนัยสาคัญแต่เป็ นลบ ได้แก่ การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพล เท่ากับ -0.11 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ความเชื่ออานาจภายในตน มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพล เท่ากับ -0.18 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ หมดในโมเดล สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ พฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย ได้รอ้ ยละ 73
สรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ เป็ นทัง้ สาเหตุของตัวแปรความทุกข์ทางใจ
และตัวแปรพฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย และเป็ นตัวแปรผลที่ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุมาจาก
การเลีย้ งดูแบบปกป้ องเกินไป และการสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว ทาให้
เกิดผล คือ ความทุกข์ทางใจ และพฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย โดยตัวแปรทัง้ หมดในโมเดลร่วมอธิบาย
ความแปรปรวนความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 80 และความแปรปรวนพฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย ได้
ร้อยละ 73
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ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
ในส่ ว นของการด าเนิ น การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพนั น้ ผู้ ว ิจ ัย น าคะแนนจากแบบวัด การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้มาพิจารณา โดยคัดเลือ กผู้ท่มี คี ะแนนการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ต งั ้ แต่ 61
คะแนนขึน้ ไป และไม่เป็ นผูท้ ่มี ปี ระวัตคิ วามเจ็บป่ วยทางจิตหรืออยู่ระหว่างการรักษาอาการซึม เศร้า
วิตกกังวล ซึ่งมีความยินดีและสมัครใจ ให้ผู้วจิ ยั สัมภาษณ์เชิงลึก จานวนทัง้ สิ้น 4 คน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพนี้ผวู้ จิ ยั ได้นาเสนอเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ภูมหิ ลังและบริบทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นรายบุคคล
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีท่ าให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ตาราง 10 สรุปข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ข้อมูลพืน้ ฐาน

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 1

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 2

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 3

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 4

เพศ
อายุ
สถานภาพ

หญิง
41
โสด

หญิง
43
โสด

ชาย
42
หม้าย

อาชีพ

ข้าราชการครู

อาจารย์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าศูนย์
วัฒนธรรม
จุลชีววิทยา

จารึกภาษาไทย

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ชัน้ ปี ท่ี 1

ชัน้ ปี ท่ี 2

ตาแหน่งก่อน
ครู คศ. 1
ลาศึกษาต่อ
สาขาวิชาทีส่ าเร็จ
การวัดและ
การศึกษาระดับปริญญาโท ประเมินผล
การศึกษา
ชัน้ ปี ทก่ี าลังศึกษาต่อระดับ ชัน้ ปี ท่ี 6
ปริญญาเอก
คะแนนจากแบบวัดการ
82
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ชัน้ ปี ท่ี 2
70

ชาย
42
สมรส
(มีบุตร 2 คน)
อาจารย์
อาจารย์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าสาขาวิชา คณบดี

65

61
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ส่วนที่ 1 ภูมิหลังและบริ บทของผูใ้ ห้ข้อมูลหลักเป็ นรายบุคคล
ผูใ้ ห้ข้อมูลคนที่ 1
ผู้ให้ข้อมูลคนแรกเป็ นผู้หญิง ปั จจุบนั อายุ 41 ปี เพศหญิง รับราชการครู
โดยทางานในหน่ วยงานนี้เป็ นเวลา 9 ปี ก่อนหน้าที่จะมารับราชการครู ณ หน่ วยงานนี้ เคยเป็ น
อาจารย์ประจามหาวิทยาราชภัฎแห่งหนึ่ง ชีวติ ในวัยเด็กค่อนข้างลาบาก พ่อแม่มอี าชีพทานา แต่
ให้การส่งเสริมด้านการเรียนเป็ นอย่างดี โดยพ่อแม่มกั จะบอกเสมอว่ า “ไม่มอี ะไรจะให้นอกจาก
การศึกษา ดังนัน้ ต้องตัง้ ใจเรียน จะได้ไม่ต้องลาบากและทานาเหมือนพ่อกับแม่ ” มีพน่ี ้องทัง้ หมด 3
คนเป็ นผูห้ ญิงทัง้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นคนที่ 2 เป็ นคนทีเ่ รียนหนังสือได้ดกี ว่าพีน่ ้องในบ้าน ซึง่ ในสมัย
ทีเ่ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษานัน้ ไม่เคยสอบได้เกินที่ 3 ของห้องเรียน และมักจะได้เป็ นตัวแทนของ
โรงเรียนในการไปแข่งขัน หรือ ประกวดในรายการต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันคัดลายมือ
การแข่งขันเขียนเรียงความ เป็ นต้น รวมถีงได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนอ่านข่าวหน้าเสาธงให้
เพื่อนๆฟั งทุกสัปดาห์
เมื่อ เข้า เรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาได้ร บั ทุ น ต่ อ เนื่ อ งจากโรงเรีย นระดับ
ชัน้ ประถมศึกษา ซึง่ คัดเลือกเพียง 1 คนของโรงเรียนให้ได้รบั ทุนการศึกษานี้ เพราะโรงเรียนทีจ่ ะไป
ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษานัน้ ไม่ใช่โรงเรียนดังประจาจังหวัด จึงมีนโยบายให้ทุนเรียนฟรีจนจบชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น คุณพ่อได้เสียชีวติ ลง ทาให้
ครอบครัวลาบากมากขึน้ ไปอีก แต่ยงั โชคดีทไ่ี ด้รบั ทุนการศึกษาจากกรมสามัญศึกษาทาให้ได้ศกึ ษา
ต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเดิม ชีวติ ในช่วงนี้ลาบากมากพี่สาวคนโตเพิง่ จบชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ต้องหยุดการเรียนเพื่อทางานหาเงินมาเป็ นค่าใช้จา่ ยในบ้าน ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลเองก็
ต้องรับจ้างทางานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช้จา่ ยในการศึกษาและแบ่งส่วนหนึ่งเป็ นค่าใช้จา่ ยในบ้าน
เช่น รับจ้างทาความสะอาดบ้านของครูในโรงเรียน รับจ้างดานา เกี่ยวข้าว รวมถึงการทางานที่
คลินิกหมอเด็ก เป็ นต้น จนกระทังส
่ าเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 คุณแม่ได้ขายทีน่ าทีม่ ี
เพียง 3 ไร่ เพื่อส่งเสียให้ลูกทัง้ 3 คน ทาให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้มโี อกาสเรียนหนังสือจนสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ผูใ้ ห้ข้อมูลคนที่ 2
ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ 2 เป็ น เพศหญิง ปั จจุบ ันอายุ 43 ปี เป็ น อาจารย์ป ระจ า
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (พนักงานมหาวิทยาลัย) โดยทางานทีม่ หาวิทยาลัยแห่งนี้เป็ นเวลา 15 ปี แล้ว
มีพน่ี ้องแม่เดียวกัน 4 คน แต่ทุกคนจะเป็ นคนละพ่อ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นลูกคนที่ 3 ซึง่ ตอนทีท่ อ้ งแม่
กับพ่อเริม่ มีเรื่องระหองระแหงกัน จนแม่ตงั ้ ใจจะทาแท้ง โดยให้หมอตาแยมานวดท้องอยู่หลายวัน
เพื่อให้แท้ง แต่ลุงกับป้ ามาห้ามไว้ว่าไม่ให้ทาเพราะกลัวเป็ นบาป และจะรับเลี้ยงเองถ้าคลอดออก
มาแล้ว จนกระทังถึ
่ งวันทีค่ ลอดเป็ นวันแตกหักของพ่อกับแม่ พ่อมาขนของออกจากบ้านไป ตัง้ แต่
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คลอดออกมาได้เพียง 1-2 วัน แม่ไม่เคยแตะต้อง ไม่เคยอาบน้ า ไม่เคยสนใจเลย ปล่อยให้นอนอยูใ่ น
กระด้ง จนป้ า (พี่สาวของสามีคนที่ 4 ของแม่)ที่อยู่บ้านใกล้เคียงต้องมาอุ้มพาไปดื่ม นมจากแม่ลูก
อ่อนทีอ่ ยูบ่ า้ นใกล้กนั รวมถึงไต้ใช้นมข้นหวานละลายน้าร้อนให้ด่มื แทนนมแม่
อยู่บ้านกับแม่ได้ประมาณ 4-5 ปี ไม่เคยได้รบั ความรักความอบอุ่นจากแม่
เลย แม่มกั จะทุบตีและทาร้ายร่างกายโดยการตีดว้ ยวัตถุต่างๆ ทีส่ ามารถหยิบจับได้ใกล้มอื หรือถ้า
ไม่มจี ริงๆ ก็จะหยิก หรือใช้มอื ทุบตีตามร่างกาย และขณะนัน้ แม่ได้แต่งงานใหม่กบั สามีคนที่ 4 ซึ่ง
ผูช้ ายคนนี้มลี กู ติดมาด้วย 1 คน แม่อยู่กบั สามีคนที่ 4 ได้เพียง 2 ปี และมีลกู ด้วยกัน 1 คน ก็เลิกกัน
ผู้ให้ข้อมูลจึงมีบทบาทหน้าที่ใหม่เพิม่ เข้ามาคือการเลี้ยงน้ องคนนี้ ซึ่งเป็ นลูกที่แม่รกั มากที่สุดและ
อยากกจะเลีย้ งลูกเอง แต่ดว้ ยความเป็ นเด็กทาให้ดูแลน้องได้ไม่ดมี ากนัก วันหนึ่งพาน้องไปหาพ่อ
(สามีคนที่ 4) แล้วกลับมาถึงบ้านค่า เมื่อแม่ทราบเรื่องก็ โกรธมาก ลงโทษผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างหนักโดย
การใช้ชอ้ นตีน้ิวทุกนิ้ว จนนิ้วไม่มแี รงหยิบจับอะไรอยู่เป็ นสัปดาห์ หลังจากเกิดเหตุการณ์วนั นัน้ ลุง
กับป้ า (คนที่เคยห้ามไม่ให้ทาแท้ง) จึงมารับไปอยู่ท่บี ้านด้วย เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้อยู่กบั แม่
อาจจะต้องถูกตีตายในสักวัน (บ้านของลุงกับป้ าห่างจากบ้านของแม่ประมาณ 4-5 หลังคาเรือน) ลุง
กับป้ ามีลูก 4 คน ลูกจนเล็กของลุงซึง่ มีอายุมากกว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล 10 กว่าปี ชอบข่มขู่ ว่าถ้าทาตัวไม่ดี
จะส่งกลับไปอยู่กบั แม่ (ซึง่ เราก็ไม่รวู้ ่าการกลับไปอยู่กบั แม่นัน้ ดีหรือไม่ด)ี แต่ลูกสาวคนที่ 2 ของลุง
ซึง่ กาลังเรียน ปก.ศ. อยู่ เป็ นคนดี และคอยอบรมให้เป็ นคนดีมาตลอด อยู่บา้ นของลุงกับป้ าต้อง
ทางานทุกอย่าง กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างจาน
อยู่บา้ นลุงกับป้ าจนเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โดยมีลุงกับป้ าเป็ นคนส่ง
เสียให้เรียนมาโดยตลอด ซึง่ เมือ่ จบชัน้ ม.ปลาย ก็ยงั ไม่ได้ตดั สินใจว่าจะเรียนหรือไม่ แต่ลูกสาวคนที่
2 ของลุ งมาพูดเตือ นสติว่ า “ตอนนี้ไ ม่มใี ครเอามึงนะ สิง่ ทีจ่ ะทาให้คนอืน่ ยอมรับคือมึงต้อ งเรียน
หนังสือ ถึงจะมีพมี ่ นี ้อง มีคนมารัก ” จึงตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี เมื่อสาเร็จการศึกษษ
ระดับปริญญาตรีแล้วลูกสาวคนที่ 2 ของลุงแต่งงานกับนักการเมือง ทาให้ชวี ติ มีจดุ เปลีย่ นอีกครัง้ หนึ่ง
เพราะพีส่ าวและพีเ่ ขยสนับสนุ นให้เรียนต่อระดับปริญญาโทเลยไม่ต้องทางานก่อน ซึง่ ท่านทัง้ สองจะ
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ส่งเสียให้เรียนเอง จึงได้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ป รากฏว่ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศผลก่อน จึงไปรายงานตัวทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะกลัวอีก 2
แห่งจะสอบไม่ได้ แต่สุดท้ายพบว่าเมื่อมีการประกาศผลสอบของ 2 มหาวิทยาลัยที่เหลือตนเอง
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ แต่กไ็ ม่เสียดายทีไ่ ด้เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันทีจ่ ะเดินทางไปเรียนต่อทีห่ าวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ไปบอกลาแม่ วันนัน้
“แม่จบั เรามากอด เพิง่ รูว้ ่ากอดจากแม่เป็ นอย่างไร ตื้นตันใจมาก ร้องไห้จากสุรนิ ทร์จนถึงพิษณุโลก
จนหลับไป ตืน่ มาร้องไห้อกี ทีจากลาปางจนถึงเชียงใหม่ ไม่รนู้ ้ าตามาจากไหนนักหนา นัน่ คือครัง้ แรก
และครัง้ เดียวในชีวติ ทีไ่ ด้รบั รูแ้ ละสัมผัสกับการกอดจากแม่” เมือ่ เรียนจบระดับปริญญาโท ซึง่ นับเป็ น
หลานคนแรกทีเ่ รียนจบแล้วมีงานทาเลย โดยได้ทางานเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544
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จนถึง ปั จจุบนั โดยมีต าแหน่ งก่ อ นลาศึกษาต่ อ คือ หัว หน้ า ศูนย์ว ฒ
ั นธรรม สังกัดสานักกิจการ
นักศึกษา
ผูใ้ ห้ข้อมูลคนที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 ปั จจุบนั อายุ 42 ปี ทางานเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งมานาน 5 ปี โดยก่อนทีจ่ ะลาศึกษาต่อมีตาแหน่ งบริหารเป็ นหัวหน้าสาขาวิชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่
3 มีพ่อแม่เป็ นชาวนา มีพน่ี ้อง 4 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นลูกคนโต ทีบ่ า้ นมีฐานะยากจน พ่อแม่กเ็ ลีย้ งดู
แบบตามีต ามเกิด ต้ อ งท าเองทุ ก อย่ า ง แต่ ชีว ิต มีค วามทุ ก มาก อบอุ่ น มาก เมื่อ เรีย นจบชั ้ น
ประถมศึกษา พ่อกับแม่ให้บวชเรียน ซึง่ “เป็ นค่านิยมของคนแถวบ้านทีเ่ ห็นว่าคนบวชเรียนจะได้ดี
มีอนาคตทีด่ ”ี รวมถึงเป็ นกังวลว่าถ้าจะส่งเสียให้เรียนเองก็คงจะไม่สามารถทาได้ และคงต้องเป็ น
ชาวนาเหมือนพ่อกับแม่ ตอนที่บวชนัน้ ก็ไม่คดิ อะไร บวชเฉยๆ ไม่คดิ ว่าจะต้องมีอนาคตอย่างไร
จนกระทังพระที
่
่ตนเองมาบวชด้วยนัน้ บอกให้เรียน “ท่านคงเห็นอนาคตมัง้ จึงบอกให้เรียน แต่เรา
มองไม่เห็นหรอก” ดังนัน้ ท่านบอกให้เรียนก็เรียน บอกให้เรียนนักธรรมก็เรียน เพราะลาพังพ่อแม่
คงจะบอกหรือแนะนาอะไรไม่ได้เพราะเป็ นเพียงชาวนา ไม่ได้มคี วามรูอ้ ะไรอยู่แล้ว พระอาจารย์ท่ี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไปเรียนด้วยนัน้ เป็ นสายปฏิบตั ิ แต่ท่านมีเพื่อนซึง่ เป็ นสายปริยตั ิ จึงได้ส่งให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมา
เรียนเพื่อนของท่าน เรียนอยู่กบั เพื่อนของพระอาจารย์จนสอบเปรียญ 4 ประโยค ได้ จึงนาไปเทียบ
โอนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีโ่ รงเรียนวชิรมกุฏ(วัดมกุฏกษัตริยาราม) จนจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ซึง่
ในปี นัน้ เองมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิ ดโอกาสให้พระภิกษุ สามารถเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีได้ จึง
ไปสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่มี หาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาศาสนศึกษา ทัง้ นี้เนื่องจาก
ได้ปรึกษากับครูอาจารย์และเพื่อนๆ แล้ว บุคคลเหล่านัน้ ให้ข้อเสนอแนะว่าเรียนมหาวิทยาลัยที่ม ี
ชื่อเสียงดีกว่า “ถ้าเรียนที ่ มจร. หรือ มมร.คนไม่ค่อยรูจ้ กั ”
เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าศาสนศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ได้กลับมาช่วยสอนอยู่ท่วี ดั พระยายัง อยู่ระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนได้ประมาณ 2 ปี จึงตัดสินใจ
ลาสิกขา โดยก่อ นที่จะตัดสินใจนัน้ ก็คดิ อยู่ประมาณ 2-3 เดือน เพราะรู้สกึ ว่าตนเองบวชมานาน
เกินไป อยากเรียนรูท้ างโลกบ้างว่าเป็ นอย่างไร และถ้าไปสึกตอนที่อายุมากกว่านี้เกรงว่าจะลาบาก
และไม่มคี นดูแล โดยตอนทีส่ กึ นัน้ ยังเรียนไม่จบระดับปริญญาโท เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทได้แต่งงาน แต่อยู่ดว้ ยกันได้ไม่นานก็เลิกกันไป (ไม่ได้จดทะเบียน) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่าตนเอง
เป็ นคนอาภัพคู่ ขนาดแต่งงานแล้วก็ยงั ต้องหย่าร้าง ทัง้ ๆทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั พยายามมองหาคู่ชวี ติ แต่กย็ งั
ไม่ม ี
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ผูใ้ ห้ข้อมูลคนที่ 4
ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 3 ปั จจุบนั อายุ 42 ปี เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางาน
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 15 ปี เคยดารงตาแหน่ งสูงสุดก่อนลาศึกษาต่อคือ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปั จจุบนั แต่งงานแล้ว มีบุตร 2 คน โดยเป็ นผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน พื้นฐานทาง
ครอบครัวมีคุณพ่อรับราชการครู คุณแม่เป็ นแม่บ้านทาขนมขาย และเลี้ยงหมู มีพ่สี าว 2 คน ซึ่ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นลูกคนสุดท้อง วัยเด็กเป็ นคนไม่ค่อยแข็งแรง เล่นอะไรหนักๆแรงๆ เหมือนเด็กในวัย
เดียวกันไม่ได้ “ มักจะเป็ นลมอยูบ่ ่อยๆ เล่นๆ อยู่ จูๆ่ หน้ามืดไปเลยก็ม ี ” ดังนัน้ เวลาไปโรงเรียนจึง
เหมือนมีอภิสทิ ธิ ์ และได้รบั ความเกรงใจจากคนอื่นนิดๆ
สมัยก่อนคุณพ่อสอนการศึกษาผูใ้ หญ่ดว้ ยก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนรูด้ ว้ ย ไป
ช่วยคุณพ่อด้วย ทาให้อาจจะเรียนได้เร็วกว่าคนอื่น แต่ไม่ได้เป็ นคนเรียนเก่งมากนักในบรรดาพีน่ ้ อง
3 คน พีส่ าวคนโตเก่งที่สุด มุ่งมันที
่ ่สุด คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยจะอบรมหรือสังสอนด้
่
วยการว่ากล่าว
มากนัก แต่จะเป็ นไปในลักษณะของการกากับ ติดตาม และส่งเสริมในสิง่ ที่อยากจะเรียนรูม้ ากกว่า
เช่นตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยขอไปเรียนพิเศษก็ให้เรียน หรือขอเงินซือ้ อุปกรณ์ การเรียนก็มกั จะได้รบั
การตอบสนองที่ดเี สมอ ในครอบครัวไม่ค่อยมีการพูดคุยหรือชื่นชมกันในเรื่อของความสาเร็จมาก
นัก และไม่มกี ารยกย่องลูกๆ ให้คนอื่นฟั ง
เมื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็ นการ
ตัด สิน ใจเรีย นด้ว ยตนเองเพราะชอบทางคอมพิว เตอร์ และเลือ กศึก ษษต่ อ ระดับ ปริญ ญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกัน ปั จจุบนั กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชัน้ ปี ท่ี
2 โดยเหตุผลสาคัญที่ตดั สินใจศึกษาต่อเพราะอยากรูว้ ่าปริญญาเอกเขาเรียนกันอย่างไร และเห็น
อาจารย์คนอื่นๆในมหาวิทยาลัยทีท่ างานอยูเ่ รียนจึงตัดสินใจเรียนด้วย
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ลกั ษณะของผูท้ ี่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
หลังจากทีไ่ ด้จดั กระทาและหมวดหมู่ของข้อมูลแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์ลกั ษณะของผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ขู้ องกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตามลักษณะของผูท้ ม่ี ี
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ทู้ ่แี คล๊นซ์ (Clance.1985) ได้สรุปลักษณะของผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้
มีภูมริ ไู้ ว้ 6 ลักษณะ คือ (1) การมีวงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ (2) ความต้องการทีจ่ ะเป็ นคน
พิเศษหรือเป็ นคนทีด่ ที ส่ี ุด (3) มุมมองของความเป็ นสุดยอดคน (4) การกลัวความล้มเหลว 5) การ
ปฏิเสธความสามารถของตนเองและการไม่ยอมรับคายกย่องชมเชย และ (6) ความกลัวและรูส้ กึ ผิด
เกีย่ วกับความสาเร็จ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคนทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ จู้ ะต้องมี
ลักษณะดังกล่าวครบทัง้ 6 ลักษณะ แต่พบว่าอย่างน้อยจะมีประมาณ 2-3 ลักษณะ ซึง่ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 4 คน พบลักษณะของผูท้ ม่ี ภี าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ 4 ลักษณะ คือ
(1) การมีวงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ (2) มมมองของความเป็ นสุดยอดคน (3) การกลังความ
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ล้มเหลว (4)การปฏิเสธความสามารถของตนเองและการไม่ยอมรับคายกย่องชมเชย และลักษณะอื่น
เพิม่ เติมอีก 1 ลักษณะ คือ การขาดการตัง้ เป้ าหมายระยะยาว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. การมีวงจรการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายงานใหม่ หรืออยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆทีม่ ี
ความท้าทาย ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ จู้ ะมีการตอบสนองต่อสถานการณ์นนั ้ ๆ ใน 2 ลักษณะ
คือ (1) ลงมือทางานนัน้ ทันทีและเตรียมการทางานนัน้ เต็มที่ หรือ (2) ผัดวันประกันพรุ่งก่อนและมา
เร่งทางานเมื่อใกล้ถงึ วันทีก่ าหนดส่งงาน แม้ลกั ษณะการทางานทัง้ 2 ลักษณะนัน้ ล้วนส่งผลให้การ
ทางานสาเร็จและบรรลุเป้ าหมายเหมือนกัน แต่ความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะไม่เหมือนกัน ถ้า
ความสาเร็จเกิดจากการกระทาในลักษณะของการลงมือทาทันทีและเตรียมการอย่างเต็มที่บุคคล
มักจะรูส้ กึ ว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากการทางานอย่างหนักและความพยายามมุ่งมันใน
่
การท างาน ซึ่ ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นความสามารถที่ แ ท้ จ ริง ในขณะที่ ถ้ า เป็ นลัก ษณะของการ
ผัดวันประกันพรุ่ง ก่อนแล้วมาเร่งทางานเมื่อใกล้ถึง วันที่กาหนดส่งงาน จะมีความรู้สกึ ว่าตนเองมี
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าคนอื่น จึงต้องใช้เวลาในการทางานจนวินาทีสุดท้าย และ
ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเพราะความโชคดี ซึง่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกก็
พบว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก มี ก ารตอบสนองต่ อ งานที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายทั ้ง ในลั ก ษณะของการ
ผัดวันประกันพรุง่ และ ลงมือทางานนัน้ ทันทีและเตรียมการทางานนัน้ เต็มที่
“ ผ ม เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท ไ ฟ ไ ม่ ล น ก้ น ไ ม่ ท า แ ล ะ เ ป็ น บ่ อ ย ด้ ว ย
ผัดวันประกันพรุ่งไปเรือ่ ยๆ แล้วพอผัดวันประกันพรุ่งแล้วมันก็มงี านใหม่
เข้า มาแทรก เราก็ไ หลไปกับ มัน ถ้ า ไม่ถู ก บัง คับ หรือ ไม่ก ระตุ้น ไม่ท า
สถานการณ์ไม่คบั ขันก็ไม่ทา ทันแบบนาทีสุดท้ายตลอด (หัวเราะ) แต่ก็น่า
แปลกนะ ผลงานก็ไม่ได้จดั ว่าแย่” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“ถ้า ได้ร บั มอบหมายนะ ถ้า ตอนทีย่ งั ไม่ได้ล าเรียนนะ พีจ่ ะเรีย ก
ประชุมทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องทันทีเลย ต้องวางแผนให้รดั กุม ดูว่างานทีท่ าคือ
อะไร แล้วหาคนมาทางาน พีจ่ ะเน้นการสือ่ สารกับคนเป็นสาคัญ ต้องพูดคุย
และให้ทุกคนรับทราบในหน้างานของตนเอง แต่ถ้าเป็ นตอนทีเ่ รียนพี จ่ ะ
วางแผน 1 2 3 4 5 ว่าจะทาอะไรก่อนหลัง ไม่งนั ้ มันไม่สบายใจ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที ่ 2)
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“แล้ว แต่ งานนะ ถ้า สิง่ ทีไ่ ด้ร บั มอบหมายมานัน้ ยากและมันใจว่
่ า
ตนเองไม่มคี วามรู้ แต่เป็ นงานทีช่ อบจะทาเลย มุ่งมันด้
่ วย ถ้ายากแล้วไม่
ชอบจะทิ้งไว้ก่อน จนกว่าจะถึง dead line แล้วค่อยมาทาซึง่ ทีผ่ ่านมาก็เอา
ตัว รอดมาได้ต ลอด และได้ร ับ ค าชมด้ว ย งง เหมือ นกัน ” (ผู้ใ ห้ข้อ มูล
คนที ่ 1)
“ผมเป็ นคนผัดวันประกันพรุ่ง เป็ นบ่อยด้วย มาทาเอาใกล้วนั ทีจ่ ะ
ส่ง ซึง่ านก็ไม่ได้ถงึ กับดีมาก แต่กไ็ ม่ได้แย่จนเกินไป ซึง่ พอก็ได้แผลกลับมา
บ้าง (หัวเราะ)”(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
นอกจากนี้ ผู้ ท่ี ม ีก ารรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ม ัก จะเป็ นผู้ ท่ี ม ีค วามสุ ข และชื่ น ชมกั บ
ความสาเร็จสัน้ กว่าคนทัวไป
่ และจะเป็ นกังวลทุกครัง้ ที่ได้รบั มอบหมายงานว่าจะสามารถทาผลงาน
ออกมาได้ดเี หมือนที่ผ่านมาหรือไม่ บุคคลเหล่านี้จงึ พยายามทางานด้วยความสมบูรณ์แบบ ไม่ให้
ขาดตกบกพร่องในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ ความรูส้ กึ และการกระทาแบบนี้จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
“ทุก ครัง้ ทีง่ านเสร็จ มัน จะโล่ งนะ สบายใจเลยแหละ แต่ เ มือ่ ต้อ ง
ทางานนัน้ อีก ก็เข้าอีหรอบเดิม ตัง้ ต้นกันใหม่ วางแผนใหม่ อยากทาให้ดี
ทีส่ ุด ไม่มที ตี ่ กิ ลัวเสียชือ่ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
“เครียดสิค ะ ยิง่ ถ้างานทีผ่ ่ า นมาส าเร็จด้ว ยดี ทุก คนชืน่ ชม ครัง้
ต่อไปนีเ่ ครียดเลยนะ จะรักษามาตรฐานได้ไหม จะลุล่วงด้วยดีเหมือนทีผ่ ่าน
มาด้วยไหม ยิง่ ดียงิ ่ กดดัน ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
2. มุมมองของความเป็ นสุดยอดคน
ผู้ ท่ีม ีภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ม ัก จะคาดหวัง ว่ า งานทุ ก อย่ า งที่ไ ด้ ร ับ
มอบหมายจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์แบบและไม่มขี อ้ บกพร่อง รวมถึงตัง้ เป้ าหมายหรือกาหนด
มาตรฐานในการประเมินตนเองไว้สงู มาก ซึง่ ส่งผลให้บ่อยครัง้ ทีพ่ วกเขาจะรูส้ กึ พ่ายแพ้ และอับอาย
หากไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีผใู้ ห้ขอ้ มูลบางคนทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่า
รับไม่ได้กบั ผลงานของตนเองทีย่ งั ไม่ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด
“มีเทอมนึงนะ ถอนรายวิชาเลย เรียนวิชา Research Methodology
และวิชาสัมมนาพร้อมกัน ซึง่ อาจารย์เขาผูกชิ้นงานด้วยกัน แต่พอทางาน
ส่งอาจารย์ไปเรือ่ ยๆ ฟั งๆ อาจารย์ไป เทียบงานตัวเองกับเพือ่ น รูเ้ ลย
ชิ้นงานของเราไม่ถงึ มาตรฐาน น่ าจะยังไม่พร้อมทีจ่ ะเรียน 2 วิชานี้ ถอน
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รายวิชาเลย แต่พอมาเรียนกับรุน่ น้องในภาคเรียนต่อมาพบว่า จริงๆแล้ว
งานเราดีกว่าในรุ่นนี้ดว้ ยซ้ า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที ่ 4)
“เทอมทีแ่ ล้วเครียดมาก งานเยอะมาก ไม่ได้หายใจเลย อ่านหนังสือ
เขียนบทความส่งอาจารย์ อ่านหนังสือหนักมาก แต่อาจารย์มาว่า มาตาหนิ
ว่าเราไม่อ่านหนังสือ ผมโกรธอาจารย์เลยนะ พูดยังงี้ได้ยงั ไง” (ผู้ให้ขอ้ มูล
คนที ่ 3)
“มีคนมาบอกว่าเราไม่เก่ง อยากเอาชนะ คนข้างบ้านชอบมาอวดว่า
ลูกตัวเองเก่ง มาดูถูกผม ตอนบวชเรียนเขาก็ท่องบทสวดต่างๆ ได้ดกี ว่าผม
แล้วเป็นไงล่ะ สุดท้ายเขาไม่มอี ะไร เป็ นชาวนาธรรมดา ในขณะทีผ่ มจบ
ปริญญาโท และเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
3. การกลัวความล้มเหลว
ผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ จะมีระดับของความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการได้รบั มอบหมายงานต่างๆ สูงมาก ดังนัน้ จึงมักจะเป็ นผูท้ ท่ี ุ่มเท และทางานอย่างหนัก
เพื่อให้มขี อ้ ผิดพลาดน้อยทีส่ ุด เช่น
“เมือ่ ได้รบั มอบหมายงานมา จะวิตกก่อนเลยจะเป็ นคนทีเ่ ตรียมการ
มาก เพราะอยากให้งานออกมาดีทสี ่ ุด ไม่คดิ เรือ่ งอืน่ เลยนะ focus เรือ่ ง
เดียวเลย แค่มคี นมาบอกว่า “ขนมเบรกไม่อร่อยนะพี”่ จะบอกกลับไปทันที
ว่า ครัง้ หน้าจะทาให้ใหม่ แต่ในใจก็ปรีด๊ นะว่า คุณเป็ นใครมาตาหนิงานฉัน
ฉันทา perfect อยู่แล้ว เราจะไม่ยอมรับการติเตียนจากเขา เพราะมันตีความ
ได้ว่างานเราไม่ดี เราล้มเหลว ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
“เป็นคณบดีเครียดนะ เพราะไม่รวู้ ่าจะเข้าไปทาอะไร และเราไม่ได้
เรียนมาทางการบริห าร เรียนมาทางคอมพิว เตอร์ ทาให้มปี ั ญ หาในการ
บริหารคน คือบริหารจัดการไม่ดี พอไม่รทู้ าให้เราไม่นาเครือ่ งมือทางการ
บริหารมาใช้ แต่กท็ าเต็มทีเ่ ต็มความสามารถ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
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“เป็ นคนกลัวความล้มเหลวมาก เพราะมันไม่ใช่แค่ความล้มเหลว
ของงาน แต่มนั คือการไร้ความสามารถของเราเอง รวมถึงอาจจะนาไปสู่การ
ขาดความน่ าเชือ่ ถือในสายตาของคนอืน่ ด้วย ฉนัน้ จะเตรียมการมากมาย
check ทุกจุด ทุกส่วน จนได้ฉายาจากเพือ่ นทีท่ างานว่า “เจ๊เยอะ””
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
4.การปฏิ เสธความสามารถของตนเองและการไม่ยอมรับคายกย่อง
ชมเชย
ผู้ท่ีม กี ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้มภี ูม ิรู้ มัก มีค วามรู้ส ึกยุ่ง ยากภายในใจ
เกี่ยวกับความสาเร็จของตนเองและการยอมรับการยกย่องชมเชย ซึง่ ไม่เพียงเท่านัน้ บุคคลเหล่านัน้
ยังให้ความสนใจไปที่การหาหลักฐานและข้อโต้แย้งเพื่อมาพิสูจน์ ให้เห็นว่าพวกเขาไม่สมควรที่จะ
ได้ร ับ การยกย่ อ งชมเชย หรือ ไม่ ใ ห้ค วามน่ า เชื่อ ถือ กับ ผลส าเร็จ นั น้ ซึ่ง การปฏิเ สธไม่ ย อมรับ
ความสามารถของตนเองนี้เป็ นความรูส้ กึ แท้จริงไม่ใช่การถ่อมตัว
“ความสาเร็จของงานทุกอย่างทีผ่ ่านมาไม่ได้เป็ นเพราะเราเก่ง เรา
เป็ น เพีย งผู้ ป ระสานเท่ า นั ้น อาจจะเพราะตนเองมีปิ ย ะวาจา ท าให้ ม ี
กัลยาณมิตรทีด่ ใี นการทางาน โดยส่วนตัวมองว่าความสาเร็จในงานไม่ควร
คิดว่าเป็ นฝีมอื ของเราคนเดียว ต้องให้ credit ฝ่ ายอืน่ ด้วย เพราะในอนาคต
หากเราบอกว่า งานนัน้ เป็นฝีมอื ของเราแล้วไปถึงหูคนเหล่านัน้ เขาอาจจะไม่
พอใจ และไม่ให้ความร่วมมือกับเราอีกก็ได้ เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์
แบบนัน้ จึงต้องแชร์ความดีความชอบด้วย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
“ได้เป็นคณบดีเพราะเพือ่ นๆให้เกียรติเรา เพราะเราทางานมาก่อน
อีกอย่างคนไม่เยอะด้วย เราคิดว่าเพือ่ นๆเราทุกคนมีความสามารถ ใครมา
เป็นคณบดีกไ็ ด้ แต่ขณะนัน้ เราเหมาะสมทีส่ ุด แต่ลกึ ๆรูว้ ่าเพือ่ นให้เกียรติ
เรา ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
“งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาสาเร็จลุล่วงในสมัยทีเ่ ป็นหัวหน้าสาขานัน้
ผมว่าเป็ นเพราะความสามัคคีของครูอาจารย์เรา และ นักศึกษาทีม่ สี ่วน
ช่วยกัน ลาพังเราคนเดียวทางานไม่ไหรอก นอกจากนี้ความสาเร็จต่างๆ ที ่
เกิดขึน้ ในชีวติ เพราะผมได้เจอผูใ้ หญ่ พบปะพระอาจารย์ทมี ่ เี มตตา ทุก
วันนี้ผมยังรูส้ กึ ขอบคุณผ้าเหลือง ทีท่ าให้ผมมีวนั นี้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
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“งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายถ้าเป็ นงานใหญ่ ทีต่ ้องทาทัง้ วิทยาลัยแต่เรา
ได้ เ ป็ น แม่ ง านหรือ เป็ น หลัก ในการท างาน คงจะพู ด ไม่ ไ ด้ เ ต็ ม ปากว่ า
ความส าเร็จ และการได้รบั คาชมมากมายนัน้ เป็ นเพราะฝี มอื เราคนเดียว
เพราะทุ ก คนมีห น้ า ทีร่ ับ ผิด ชอบ เราแค่ ก ากับ ดู แ ล แต่ ถ้ า งานทีไ่ ด้ ร ับ
มอบหมายให้ทาคนเดียวแล้วมันสาเร็จอย่างงดงาม อย่างเช่น ตอนทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากจังหวัดให้จดั นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ที ่
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เราใช้การเล่าเรือ่ งด้วยกลอนแปด ทัง้ พระ
ราชประวัติใ นวัยเยาว์ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระปรีชาสามารถของ
พระองค์ในด้านต่างๆ คนชมมาก ก็ปลื้มใจนะ ว่าเราเก่งจังทีค่ ดิ ได้ แต่เอา
เข้าจริงๆ ก็ยงั แอบคิดว่า เราโชคดีดว้ ยทีม่ คี นช่วยหาเนื้อหา หาข้อมูล เราก็
แค่เปลีย่ นจากร้อยแก้วเป็นร้อยกรองแค่นนั ้ เอง ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
“อาจจะเป็ น เพราะปมด้ อ ยในวัย เด็ ก ท าให้ เ ราไม่ ก ล้ า ภู ม ิใ จ
แม้กระทังการได้
่
ไปเป็ นครูแลกเปลีย่ นทีอ่ เมริกาตัง้ 3 เดือน ถึงแม้ว่าจะมี
การแข่งขันกัน แล้วเราได้รบั การคัดเลือกไป ก็ไม่ได้รู้สกึ ภูมใิ จว่าได้เป็ น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพราะคนแข่งขันน้ อย และอาจจะเพราะเราเป็ น
หัวหน้าศูนย์วฒ
ั นธรรมด้วยมัง้ เลยได้ไป ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)

ลักษณะเพิ่ มเติ มของผูท้ ี่มีภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ ร้จู ากการสัมภาษณ์
นอกจากผู้ให้ข้อมูลจะมีลกั ษณะของการเป็ นผู้ท่รี บั รูภ้ าพลักษณ์ตามที่แคล๊นซ์และ
คณะได้กล่าวได้แล้วนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลถึง 3 คน ทีม่ กี ารทางานหรือ
การดาเนินชีวติ แบบไม่มีเป้ าหมายระยะยาว แต่กลับมีความคาดหวังและตัง้ เป้ าหมายการทางาน
ระยะสัน้ ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและวางแผนชีวติ ของเองเป็ นครัง้ ๆ ไป ดังนี้
“พีไ่ ม่มองความสาเร็จระยะยาว จะมองแค่ว่าวันนี้คอื งานเสร็จก็สาเร็จแล้ว
มองเป็น Job ๆ ไป เพราะรูส้ กึ ว่าถ้ามองความสาเร็จยาวๆ เช่น จะเรียนจบภายใน 2
ปี เผือ่ มันมีเหตุการณ์อย่างอืน่ ทีเ่ หนือการควบคุม เช่น จู่ๆ เป็นอัมพาตอัมพฤษ์ เส้น
เลือดในสมองแตกขึน้ มา จะทายังไง การทางานก็เหมือนกัน ไม่คาดหวังตาแหน่ง
ผูบ้ ริหาร ไม่คาดหวังเงินประจาตาแหน่ง ขอแค่ว่าเวลาไปไหนมาไหนมีคนเรียกกิน
ข้าว มีคนคิดถึงเราก็พอแล้ว” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
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“ไม่อยากจะคาดหวังหรือตัง้ เป้ าหมายอะไรมากมาย เพราะกลัวผิดหวัง
ดังนัน้ ก็ทาเป็ นวันๆ ไป ทาเรือ่ ยๆ เดีย๋ วจะเครียดเกินไป” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“ทีผ่ ่านมาเป็นคนไม่คาดหวังอะไร ขอแค่ผ่านเกณฑ์ เอาตัวรอดเป็นครัง้ ๆ
ไป ไม่ได้ตงั ้ เป้ าหมายอะไร” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ทาให้ ผใ้ ู ห้ข้อมูลหลักมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องพบว่าปั จจัยสาคัญทีท่ าให้บุคคลรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ มู้ ที งั ้ ปั จจัยภายใน เช่น การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การมีบุคลิกภาพแบบ
สมบูรณ์ แ บบ การเห็นคุ ณ ค่ าในตนเอง การรับรู้ค วามคาดหวังทางสังคม เป็ นต้น และปั จจัย
ภายนอกบุคคล เช่น รูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวากี่ยวกับความสาเร็จ เป็ นต้น
ซึง่ จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลก็พบว่ าปั จจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ี
ภูมริ ไู้ ด้ ดังนี้
ปัจจัยภายในที่ทาให้เกิ ดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูล ท าให้ผู้ว ิจ ยั ได้ท ราบปั จ จัย ภายในบุ ค คลที่
เด่นชัดและมีผลทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ดังนี้
1.การมีบุคลิ กภาพสมบูรณ์ แบบ การมีบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบเป็ น
อีกปั จจัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อการทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ขู้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทุกคนมีบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ และมีการตัง้ มาตรฐานการทางานของตนเองไว้สูงพอสมควร
พิจารณาจากการที่แต่ละคนทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ทุ่มเท โดยคาดหวังว่างานนนัน้ จะ
ออกมาดีทส่ี ุด และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึน้ ก็มกั จะโทษว่าเป็ นข้อบกพร่องของตนเอง และรูส้ กึ อย่าง
มากต่อความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
“ตอนเป็ นคณบดี คะแนนประกันคุณภาพภายในของคณะน้อยทีส่ ุ ด
ในมหาวิทยาลัย เราเห็นคะแนนเราตา่ รูส้ กึ ว่าเราล้มเหลว เป็ นการบริหารที ่
ผิดพลาดของเรา เสียใจทีเ่ ราไม่ไ ด้ดาเนิ นการในสิง่ ทีค่ วรทา เช่น เขามี
เกณฑ์มาให้ ทาไมไม่อ่านเกณฑ์ ไม่ศกึ ษา พอออกจากการเป็ นคณบดี ยิง่
เห็นชัดว่าทาไมไม่ทา ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
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“เป็ นคนตัง้ มาตรฐานไว้สงู สาหรับตนเองและผูอ้ นื ่ ตัวเองทาอะไรได้
ก็อยากให้คนอืน่ ทาได้เหมือนกับทีเ่ ราทา โดยไม่ได้สนใจว่าคนเราไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะถ้าเป็ นงานของตนเอง จะต้องเนีย๊ บมาก ผิดพลาดนิดหน่ อยก็จะ
รูส้ กึ แย่แล้ว ทัง้ ๆ ทีค่ นอืน่ ชมนะว่าดีแล้ว เยีย่ มแล้ว แต่เรามองว่า ไม่นะ มัน
ยังต้อ งแก้ไ ข ยังไม่พอใจส าหรับเรา จนทุก วันนี้ แทบจะท าทุก อย่า งด้ว ย
ตนเองหมดแล้ว เพราะรู้สกึ ว่าให้คนอืน่ ทาแล้วไม่อยากเสียเวลามาแก้ไข
สูท้ าเองดีว่า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
“ไม่ชอบให้ใครมาตาหนิงานเรา เราทาของเราเต็มที ่ perfect แล้ว
รับไม่ได้ คุณเป็ นใครมาติตงิ งานทีฉ่ ันทา เพราะงานทุกอย่างจะเตรียมการ
ไว้เป็ นอย่างดี ถ้าเป็ นงานทีต่ ้องมีคนมาช่วยก็จะแบ่งงานกันชัดเจน กากับ
ติดตาม เป็นระยะ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
2.การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าบุคคลที่มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ จู้ ะรับรู้ว่าตนเองยังไม่ดพี อที่จะมา
เรียนในสาขาทีก่ าลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยูข่ ณะนี้ และรูส้ กึ เป็ นกังวลในความสามารถของตนเอง
ในการท างานที่อ าจารย์มอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานเขียนทางด้านวิชาการ และจากการ
สัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ก็พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ร่ี บั รูค้ วามสามารถของตนเองต่า
“มีเทอมนึงนะ ถอนรายวิชาเลย เรียนวิชา Research Methodology
และวิชาสัมมนาพร้อมกัน ซึง่ อาจารย์เขาผูกชิ้นงานด้วยกัน แต่พอทางาน
ส่งอาจารย์ไปเรือ่ ยๆ ฟั งๆ อาจารย์ไป เทียบงานตัวเองกับเพือ่ น รูเ้ ลย
ชิ้นงานของเราไม่ถงึ มาตรฐาน น่ าจะยังไม่พร้อมทีจ่ ะเรียน 2 วิชานี้ ถอน
รายวิชาเลย แต่พอมาเรียนกับรุน่ น้องในภาคเรียนต่อมาพบว่า จริงๆแล้ว
งานเราดีกว่าในรุ่นนี้ดว้ ยซ้ า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที ่ 4)
“ผมเป็ นคนเรียนไม่เ ก่ ง ถูกอาจารย์ว่าบ่อ ยๆ ผมรู้ว่าผมเป็ นคน
หัวไม่ดี แต่ผมขยัน อย่างตอนทีบ่ วชเรียน คนอืน่ เขาท่องบทสวดครัง้ เดียวก็
จาได้ แต่ผมต้องท่อง 3-4 จึงจะจาได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“เชือ่ มันมาตลอดว่
่
าตัวเองเป็ นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง และไม่ได้รอบ
รูไ้ ปเสียทุกเรือ่ ง แต่เรามีความใส่ใจ และมองว่าทุกสิง่ อย่างทีต่ ้องทา นัน่ คือ
หน้าที ่ และเราต้องทาให้ดที สี ่ ุดด้วย แม้กระทังตอนที
่
เ่ รียน ป. เอก งง มาก
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ฉันจะจบไหมเนีย่ ทาไมสาขานี้มศี พั ท์แปลกๆ มีอะไรทีเ่ ราไม่เคยรูม้ ากมาย
เป็นกังวล ทุกวันนี้กย็ งั เป็นกังวลว่าจะสมภาคภูมปิ ริญญาเอกไหม”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
3. ความเชื่ ออานาจภายในตน ความเชื่ออานาจในตน คือ การที่บุคคล
เป็ นผูก้ าหนดพฤติกรรมของตนเองตัง้ แต่เริม่ ต้นและจะกระทาสิง่ นัน้ ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ โดย
ผูท้ ม่ี คี วามเชื่ออานาจในตนคาดหวังว่าสิง่ ที่ตนได้รบั เกิดจากการกระทาของตนเอง แต่สาหรับผูท้ ่มี ี
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ นู้ นั ้ มีลกั ษณะตรงข้ามนัน่ คือ ผู้ทม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ มู้ กั จะเชื่อ
ว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกตนเอง เช่น ความโชคดี การอยู่ในหน่ วยงาน
ทีด่ ี มีเพื่อนร่วมงานทีด่ ี เป็ นต้น
“ผมไม่อ าจเอื้อ มว่ า ตนเองเป็ น ผู้ม ีค วามสามารถ เพราะมองว่ า
ตนเองยังมีเรือ่ งทีต่ ้องพัฒนาอีกเยอะ อาจจะเป็ นเพราะความโชคดี ทีท่ าให้
ชีวติ ผมมาได้ไกลขนาดนี้ เพราะจริงๆแล้วชีวติ ผมเริม่ ต้นจากการไม่มอี ะไร”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“อาจจะเป็ นเพราะเรามีกัล ยาณมิต รดี เกื้อ กูล กัน มา ทาให้เ วลา
ทางานแล้วมีคนมาให้ความช่วยเหลือเราเป็ นอย่างดี” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
“ใครถามก็มกั จะตอบเสมอว่าเราโชคดี ทีเ่ จอแต่เพือ่ นดีๆ สังคมดีๆ
ตัง้ แต่ตอนทีไ่ ปเรียนปริญญาโทแล้ว รูส้ กึ ว่าเราโชคดีทมี ่ าเรียนสาขานี้ มีพๆี ่
ทีน่ ่ารักและเป็นแบบอย่างอย่างทีด่ ใี ห้กบั เรา พอมาทางานก็เจอพีๆ่ ทีม่ นี ้ าใจ
และหัวหน้ างานทีใ่ ห้โอกาสในการทางานทีม่ คี วามท้ายทาย” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที ่ 1)
“เราได้เป็ นคณบดีเพราะเพือ่ นร่วมงานให้เกียรติเรา เพราะเราอยู่
มานาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
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ปัจจัยภายนอกที่ทาให้เกิ ดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูล ท าให้ผู้ว ิจ ยั ได้ท ราบปั จ จัย ภายในบุ ค คลที่
เด่นชัดและมีผลทาให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ดังนี้
1. รูปแบบการเลี้ยงดู จากการสัมภาษณ์พบว่าในวัยเด็กผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั
การเลี้ยงดูมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน มีทงั ้ การเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย การเลี้ยงดูแบบปกป้ อง
มากเกินไป รวมถึงการเลีย้ งดูแบบเข้มงวดจนเกินไปด้วย
“ในวัยเด็กเป็ นคนไม่ค่อยแข็งแรง หน้ามืดบ่อย เล่นแรงๆ เหมือนเด็กผูช้ าย
ในวัยเดียวกันไม่ค่อยได้ ตากแดดร้อนก็เป็ นลม ทาให้ในวัยเด็กหรือตอนทีเ่ รียน
ระดับประถมศึกษาค่อนข้างมีอภิสทิ ธิ์ และการได้รบั ความเกรงใจนิดๆ จากครูและ
เพือ่ นๆ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
“ครอบครัวผมอบอุ่นนะ พ่อแม่รกั และเลี้ยงดูมาอย่างดีตามอัตภาพ พีน่ ้องก็
รักกันดี” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“ทีบ่ ้านเข้มงวดมาก สมัยเป็ นนักเรียนแม่ตรวจเชคการแต่งเครือ่ งแบบไป
เรียนโดยทีค่ รูไม่ต้องทาหน้าทีเ่ ลย ไม่ค่อยมีอสิ ระในการทีจ่ ะไปไหนมาไหนมากนัก
สมัยเป็ นเด็กเพือ่ นมารอทีห่ น้าบ้านจะพาไปดูหนังกลางแปลงยังไม่ได้ไปเลย หรือ
แม้กระทังทุ
่ กวันนี้อายุปาเข้าไป 41 ปี แล้ว ถ้ากลับบ้านเพือ่ นมาชวนออกไปกินข้าว
นอกบ้าน ถ้าเกิน 3 ทุ่ม นีใ่ ห้น้องโทรตามแล้ว” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
“ด้วยความทีเ่ รามาอาศัยอยู่บ้านคนอืน่ ซึง่ เขามีกฎระเบียบ และค่อนข้าง
เข้มงวดกับเรามาก เลิกเรียนกลับบ้านต้อ งตรงเวลา กลับมาต้องทางานบ้านให้
เรียบร้อย ต้องดูแลน้อง ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
2. การสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว
แคล๊นซ์ (1985 : 32-34) กล่าวว่า บุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ี
ภู ม ิรู้ม ัก จะมาจากครอบครัว ที่ข าดการชื่น ชมยกย่ อ งหรือ ให้ร างวัล เมื่อ บุ ค คลเหล่ า นั น้ ได้ร ับ
ความสาเร็จ เนื่องจากครอบครัว เห็นว่าหากแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ ออกไปอาจจะทาให้เด็กเกิด
ความทะนงตน ทัง้ ที่จ ริง ๆแล้ ว บิด ามารดา/ผู้ ป กครองก็ รู้ส ึก ภาคภู ม ิใ จในความสามารถและ
ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ แต่ไม่เคยแสดงออกให้เด็กได้รบั รู้ บางครอบครัวก็แสดงความชื่นชมลูกของ
ตนเองให้กบั คนอื่นได้รบั รู้ แต่นานๆ ครัง้ จึงจะแสดงออกถึงความชื่นชมต่อลูกตนเองหรืออาจจะไม่
เคยเลยในบางครอบครัว ซึง่ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ก็พบประเด็นนี้เช่นเดียวกับ โดยพบใน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงทัง้ 2 คน และพบในผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3 แต่ไม่ค่อยเด่นชัดมากนัก
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“ทีบ่ ้านไม่เ คยชืน่ ชมในความส าเร็จของลูก เราสอบได้ที ่ 1 เป็ น
ตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ได้รางวัลมา ก็เฉย ได้ทุนเรียน
จนจบชัน้ ม. 6 ก็ไม่ว่าอะไร แต่พอลูกคนอืน่ สอบได้ที ่ 1 กลับไปชมว่าเขา
เก่ง เขาดี แม่จะพูดเสมอว่า ถ้าลูกฉันเก่ง คนอืน่ ต้องมาเล่าให้ฟัง ต้องมาชม
ให้ฟัง ไม่ใช่ฉันไปป่ าวประกาศว่าลูกฉันเก่ง แม่ชอบเปรียบเทียบพวกเรา
กับลูกคนข้างบ้าน บ้านนัน้ มีลูก 5 คน รับราชการ 2 คน และไม่ค่อยมาดูแล
เอาใจใส่พ่อแม่มากนัก บางคนก็สร้างปั ญ หาให้ต้องตามแก้ไข แม่กลับชม
เขาดี ต้องเอาเขาเป็นเยีย่ งอย่าง ในขณะทีพ่ วกเรา 3 คน เป็นข้าราชการทัง้
3 คน เลี้ยงดูแม่อย่างดี ไม่เคยสร้างความเสือ่ มเสีย ใดๆ ให้เกิดขึ้นกัวงศ์
ตระกูล และคนทัง้ หมู่บ้านเลยนะชืน่ ชมพวกเราว่าเป็ นลูกทีด่ ี แต่แม่เราไม่
เคยชม ทุกวันนี้กย็ งั ไม่เคยชม” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
“บางทีกส็ บั สนเหมือนกันว่าจะต้องทายังไงเขาถึงจะชืน่ ชม หรือเห็น
ความดีในสิง่ ทีเ่ ราทา ตอนเป็นเด็กลุงกับป้ าจะชืน่ ชมลูกเค้า ในขณะทีเ่ ราทา
ดีสารพัด กวาดบ้านสะอาด ล้างจานสะอาด และทาอย่างอืน่ ได้ดกี ว่าลูกๆ
ของลุงกับป้ าในหลายๆ เรือ่ ง ก็ไม่เห็นชมเลย ลูกสาวคนเล็กของลุงกับป้ าอยู่
บ้านเฉยๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ขายของอยูบ่ า้ นแล้วมีเงิน หาเงินเก่ง เขาก็
ชม แต่ไม่เคยชมเราทีถ่ ูบ้านเก่ง ทากับข้าวเก่ง หรือดูแลน้ องๆ ได้ดี หรือ
แม้กระทังการที
่
เ่ ราเรียนหนังสือในขณะทีล่ กู ของเขาไม่ได้เรียน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที ่ 2)
“ทีบ่ า้ นไม่ค่อยมีการชมเชย หรือชืน่ ชมกันเท่าไหร่ และไม่เคยชืน่ ชม
ให้ค นอืน่ ฟั งด้ว ย ชมกัน ภายในบ้า นก็จ บหรือ บางทีก็เ ฉยๆ” (ผู้ใ ห้ข้อ มูล
คนที ่ 4)
3.การรับรู้ความคาดหวังจากสังคม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้คาตอบทีส่ อดคล้องกัน
ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้พ วกเขาเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ คือ การรับรู้ค วามคาดหวังทางสังคม
ดังนัน้ บุคคลเหล่านี้จงึ พยายามทาทุกอย่างให้บุคคลรอบข้างมีความสุข หรือพยายามทาตามความ
คาดหวังของบุคคลเหล่านัน้
“เรียนจบ ป.โท เหมือนทาให้พ่อแม่สมหวัง พ่อแม่ดใี จมากทีเ่ ป็ นแค่
ชาวไร่ชาวนา แต่มลี กู เรียนจบปริญญาโท ได้เป็นครูบาอาจารย์” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที ่ 3)

111
“ผมยอมรั บ ว่ า สั ง คมค่ อ นข้ า งคาดหวั ง กั บ การเป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเองก็คาดหวัง นีค่ อื แรงผลักดันทีท่ าให้อยากทา
ผศ. รศ. เพราะถ้ามีเด็กมาเรียนเยอะขีน้ เราเป็น ผศ. รศ. มันก็น่าเชือ่ ถือมาก
ขึน้ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“ทุ ก คนคาดหวัง กับ เรามาก ป้ า ก็ค าดหวัง แบบหนึ ่ง พีส่ าวก็จ ะ
คาดหวังกับเราอีกแบบหนึง่ จนเรามาเรียน ป .เอก มา concentrate กับ
การเรียน ทาให้ห่างๆ เขาไป ก็เริม่ รูส้ กึ ผิด ทีไ่ ม่ได้ดูแลเขา ทุกวันนี้ต้องทา
ตารางเข้าพบ Advisor จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว ต้องพาป้ าไปหาหมอ
ใครพาไปก็ไ ม่เ หมือ นเราพาไป พีร่ ู้ว่าพีอ่ ยู่บนความคาดหวัง Advisor ก็
คาดหวัง ทางโน้ น ก็ค าดหวัง ทางนี้ ก็ค าดหวัง น้ อ งทีท่ างานก็ค าดหวัง
คุณครูอนั นี้กย็ งั ไม่เสร็จ เราก็ต้องไปเคลียร์เอง วันหนึง่ ๆ ต้องวิง่ รอกทัง้ ที ่
บ้าน ทีท่ างาน และมหาวิทยาลัย ทัง้ ๆทีแ่ ต่ละทีก่ ็ไม่ได้อยู่ใกล้กนั เลย แต่พี ่
ภูมใิ จนะทีท่ าให้คนอืน่ มีความสุข ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)
ส่วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ผลกระทบของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้
การทีบ่ ุคคลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ นู้ นั ้ มีผลกระทบทัง้ ทางร่างกาย พฤติกรรม
และจิตใจ ซึง่ จากการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั ผลกระทบจากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ี
ภูมริ ทู้ งั ้ ทางด้านร่างกาย พฤติกรรม และ จิตใจ ดังนี้
ผลกระทบด้านร่างกาย
จากการทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ทู้ าให้มผี ลกระทบ
ต่อร่างกายในลักษณะของการนอนไม่หลับอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลว่างานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จะไม่แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด ปวดศีรษะ
“ตอนพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ดองงานไว้ตลอด เพราะรูส้ กึ ว่า
เราทาไม่ได้ ไม่อยากทา ปล่อยไว้ยงั งัน้ จนใกล้วนั จะส่ง นอนไม่หลับเลยนะ
ไปหลับเอาตอนตี 4 แต่ 6 โมงเช้าตืน่ แล้ว ส่ ว นในการทางาน ณ ตอนนี้
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายงานทัง้ การเป็นพิธกี ร การทางานทีค่ ่อนข้างสาคัญ
ก็จะนอนไม่หลับเหมือนกัน ไม่รวู้ ่าตืน่ เต้นหรือเพราะอะไร”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
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ผลกระทบด้านพฤติ กรรม
การที่บุ ค คลรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ข องตนเองนั น้ นอกจากจะมี
ผลกระทบทางร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลด้วย ได้แก่ การลงมือทางานนัน้ ทันที
และเตรียมการเป็ นอย่างดีเพื่อ ให้งานที่ได้รบั มอบหมายออกมาดีท่สี ุด หรือ บางคนอาจจะมีการ
ทางานแบบผัดวันประกันพรุ่งถ้าไม่ใกล้จะถึงวันที่จะต้องส่งงานก็จะไม่ทา โดยพยายามหาข้ออ้าง
ต่างๆ มาสร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลายให้กบั ตนเองในการทีจ่ ะไม่ทางานนั น้ ทันที หรือหาเหตุผลทีจ่ ะลด
ความพยายามในการทางานนัน้ โดยมองว่าสิง่ ที่ได้รบั มอบหมายมานัน้ ยากเกินไป ไม่ม ี ความถนัด
หรือระยะเวลาในการทางานน้อยเกินไป
“ทางานส่งทันทุกครัง้ แต่รู้สกึ ว่างานเราไม่ได้ดเี ท่าไหร่นัก เพราะ
เวลาในการทางานนัน้ น้อยเกินไป” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“เตรียมการมาก (ลากเสียงยาว) กลัวงานผิดพลาด และไม่ชอบให้
ใครมาตาหนิงานของเรา มันเสียหน้า มันไม่สบายใจ แม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆ ก็
ห้ามติ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
“เป็ น คนผัด วัน ประกัน พรุ่ ง เพราะแอบเชือ่ มัน่ เล็ก ๆว่ า ตัว เอง
สามารถทางานให้เสร็จทันเวลาทีก่ าหนดได้ และทีผ่ ่านมาก็เป็นแบบนัน้ และ
นอกจากจะผัดวันประกันพรุง่ แล้ว ยังชอบหาข้ออ้างหรือจะบอกว่าเป็นข้อแก้
ตัวก็ได้ไว้ก่อน เผือ่ ใจไว้ในกรณีทงี ่ านนัน้ อาจจะไม่ perfect เท่าทีค่ วร”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
ผลกระทบทางจิ ตใจ
ผลกระทบทางจิตใจทีเ่ กิดจากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ นู้ นั ้ พบได้
บ่อยมากในผู้ท่มี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ แู้ ละจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องก็
พบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ ผี ลกระทบต่อจิตใจมากทีส่ ุด โดยมีผลทาให้เกิดความทุกข์ทางใจ
เกิดความเหนื่อยหน่ ายทางอารมณ์ บางคนอาจจะถึงขัน้ ของการเป็ นโรคซึมเศร้า แต่ในกรณีทผ่ี วู้ จิ ยั
ได้ เ ก็ บ ข้อ มู ล จากผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ทัง้ 4 นั ้น ไม่ พ บอาการซึม เศร้า พบเพีย งความวิต กกัง วล และ
ความเครียดเท่านัน้
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“ทุ ก ครัง้ ทีง่ านทีไ่ ด้ร บั มอบหมายส าเร็จ มัก จะมีค วามวิต กกัง วล
ตามมาเมือ่ ต้ อ งท างานในลัก ษณะเดีย วกัน อี ก กลัว ว่ า จะออกมาไม่ ดี
เหมือนเดิม และจะพยายามทาให้ดที สี ่ ุด ทาเต็มทีเ่ พือ่ ให้ยงั คงมาตรฐานการ
ทางานนนัน้ ไว้ ทาให้รสู้ กึ เครียดมาก ยิง่ ถ้าเป็ นงานทีไ่ ม่มคี วามถนัด แต่คน
อืน่ มักจะพูดว่าเราทาได้อยู่แล้ว เชือ่ มันในตั
่
วเรา เรายิง่ เครียด กลัวมันไม่
ออกมาแบบนัน้ กลัวเขาผิดหวัง และทีส่ าคัญ ถ้ามันไม่เป็ นแบบนัน้ เราจะ
รูส้ กึ ผิด รูส้ กึ ว่าเราไม่เก่ง เราทาไม่ได้” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 1)
“ตอนทีเ่ ขาประกาศคะแนนประกันคุณภาพ ทัง้ ๆทีค่ ะแนนผ่านนะ
แต่คณะเราได้คะแนนน้อยทีส่ ุด เครีย ดมาก เครียดไปหลายวันเลย รูส้ กึ ผิด
อึดอัดอยูห่ ลายวัน แต่กไ็ ม่เล่าให้ใครฟั ง ไม่โทษเพือ่ น โทษว่าเป็นความผิด
ของเราคนเดียว” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
“ถ้างานทีเ่ ราทามีความบกพร่อง หรือถูกตาหนิแม้เพียงครัง้ เดียว จะ
จาไปตลอด และรูส้ กึ ผิดกับการถูกตาหนิ เคยถูกผูบ้ ริหาตาหนิ ทุกวันนี้กย็ งั
จาได้ และมันจะทาให้เป็ นกังวลทุกครัง้ ทีเ่ ราต้องทาอีก กลัวล้มเหลว กลัว
ผิดพลาด กลัวไม่ได้รบั การยอมรับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)

“ทุกวันนี้ผมเป็นกังวลว่า ตัวเองไม่เก่งพอ ตาแหน่งทางวิชาการก็ยงั
ไม่ม ี รูท้ งั ้ รูว้ ่ามหาวิทยาลัยก็คาดหวัง แต่เราก็ยงั ทาไม่ได้ ตอนนี้ผมยังไม่ม ี
อะไรเลย ตาแหน่งทางวิชาการก็ยงั ไม่ม ี ทุกวันนี้ยงั น้อยใจตัวเองว่าอยู่มา 5
ปีแล้ว ไม่ทาผลงาน ไม่มอี ะไรเลย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แม้ว่าจะสร้างความทุกข์ทางใจให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล แต่ทุกคนก็
มีวธิ กี ารจัดการกับความเครียด หรือความรูส้ กึ ไม่สบายใจ แตกต่างกันไปตามสภาการณ์ทพ่ี บเจอของ
แต่ละคน บางคนใช้วธิ กี ารมองว่าเป็ นกรรมเก่า บางคนก็พยายามปล่อยวาง และบางคนใช้วธิ กี าร
หากิจกรรมอื่นทาเพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
“เวลาเครียดๆ พีจ่ ะไปซื้อ CD เพลงมาฟั ง หรือไม่กข็ บั รถไปเทีย่ ว
คนเดีย ว ปิ ด เครือ่ งมือ สือ่ สาร ไม่ ร ับ โทรศัพ ท์ หาของอร่ อ ยๆ กิ น ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 2)

114
“ผมมองว่าทุกอย่างทีม่ นั เลวร้ายและเกิดขึ้น เป็ นกรรมเก่า คิดแบบ
นี้จะทาให้สบายใจขึ้น อาจจะเป็ นเพราะผมบวชเรียนมาก็ได้ คิดว่าเดีย๋ วมัน
ก็ผ่านไป หรือไม่กจ็ ะเล่าให้เพือ่ นฟั ง ขอได้ระบายก็จะสบายใจขึ้นมาระดับ
หนึง่ อย่างน้อยยังมีคนมารับฟั ง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 3)
“เวลาเครียด หรือมีเรือ่ งทีเ่ ป็ นกังวล มักจะอยู่คนเดียว ไม่อยากให้
ครอบครัว ซึง่ ก็คอื เมียกับลูก ต้องมารับรูค้ วามรูส้ กึ แบบนี้กบั เรา ไม่อยากให้
คนรอบข้างต้องมารูส้ กึ ไม่ดไี ปกับเราด้วย ให้ความรูส้ กึ แบบนี้อยู่กบั เราคน
เดียวดีกว่า” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที ่ 4)
“ภายนอกเหมือนเป็ นคนสนุกสนาน ใครๆ ก็บอก เฮฮา ไร้สาระ แต่
จริงๆ แล้วเป็นคนจริงจัง และเครียดง่ายเหมือนกัน ปกติถ้าเกิดความรูส้ กึ นี้
ขึ้นมา จะเงียบๆ นิง่ ๆ อยู่กบั ตนเอง ไม่ทาอะไรนะ อยู่นิง่ ๆ พอเริม่ รู้สกึ ดี
แล้วจะเริม่ ฟั งเพลงทีช่ อบ หรือบางครัง้ ใช้วธิ กี ารเขียน diary หรือไม่ก็แต่ง
กลอนทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ ของเราตอนนัน้ แหละ ก็พอได้ผ่อนคลาย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที ่ 1)

ผลจากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล หลัก ทัง้ 4 คน พบว่ า ทุ ก คนมีล ัก ษณะของการรับ รู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ตามที่แ คล๊ นซ์ได้ศึกษาไว้ถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ใ นระดับที่
แตกต่างกันไปก็ตาม ซึง่ จากการทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ส่งผลให้มคี วามทุกข์ทางใจ
และพยายามนาเสนอตนเองในลักษณะของการมีพฤติกรรมทาให้ตนเองด้อย นัน่ คือ การหาข้ออ้างที่
เป็ นสิง่ กีดขวางความสาเร็จ และการลดความพยายามในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ตนเองรูส้ ผึ ่อนคลาย
หรือไม่ได้รสู้ กึ ว่าตนเองไร้คุณค่ามากเมื่อต้องพบกับปั ญหาหรืออุปสรรคทีอ่ าจจะทาให้งานไม่สาเร็จ
ได้
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ของนักศึกษาระดับปริญญา
เอกในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญ ดังนี้
1.ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองโครงสร้างเชิงเหตุและผลของการรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ทู้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านสภาพครอบครัว (การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
และห่ ว งใย การอบรมเลี้ย งดู แ บบปกป้ อ งมากเกิน ไป การสื่อ สารที่ไ ม่ ค งเส้ น คงวาเกี่ย วกับ
ความสาเร็จจากครอบครัว) และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (การรับรู้ความคาดหวังของ
สังคมจากสถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาปริญ ญาเอก และการรับรู้ค่ านิยมของสังคม
เกีย่ วกับความสาเร็จ) ทีม่ ตี ่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
1.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยภายในบุคคล (การรับรูค้ ุณค่าในตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนปริญญาเอก ความเชื่ออานาจภายในตน บุคลิกภาพแบบขาด
ความมันคงทางอารมณ์
่
บุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ และบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ) มีอทิ ธิพลต่อ
การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
1.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ทู้ ม่ี ตี ่อความทุกข์ทางใจและ
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
2. ทาความเข้าใจกระบวนการเกิด ลักษณะ (Characteristics) ความรู้สกึ (feelings)
รูปแบบความคิด (thoughts) ของผู้รบั รูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ ลอดจนศึกษาผลกระทบ (effects) ของ
การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้ภูมริ ู้ท่มี ตี ่อการดาเนินชีวติ และวิธกี ารจัดการ (coping style) กับผลกระทบที่
เกิดขึน้
ในการเก็บรวบข้อมูล นัน้ ผู้วจิ ยั ใช้การวิจยั แบบผสานวิธ ี โดยการเก็บข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ไปพร้อมๆ กันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน ได้ ซึ่งการเก็บ
ข้อ มูล ในเชิงปริมาณนัน้ เก็บข้อ มูล กับนักศึกษาระดับปริญ ญาเอก ปี การศึกษา 2558 ทุกชัน้ ปี ใ น
มหาวิทยาลัยของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง
มาทัง้ สิน้ 464 คน ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบข้อมูลในครัง้ นี้ม ี 1 ฉบับ ซึง่ เมื่อมีการหาคุณภาพ
ของแบบวัดพบว่าเป็ นแบบวัดทีม่ คี ุณภาพสามารถนาไปใช้ได้จริง แบ่งออกเป็ น 5 ตอน
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ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบสอบถาม
ชุดแบบวัดปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการรับรู้

ตอนที่ 3

ชุดแบบวัดปั จจัยด้านการรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองทีม่ ผี ลต่อการรับรู้

ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ตอนที่ 4 แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ตอนที่ 5 ชุดแบบวัดผลจากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่มี คี ะแนนการ
รับรูภ้ าพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ตู้ งั ้ แต่ 61 คะแนนขึน้ ไป ที่มคี วามสมัครใจให้ขอ้ มูลและที่สาคัญต้องไม่เป็ น
ผู้ท่มี ีประวัติเ คยรับ การรัก ษา หรือ อยู่ร ะหว่ างการรัก ษาอาการทางจิต และวิเ คราะห์ข้อ มูล ตาม
หลัก การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง คุ ณ ภาพ ส่ ว นการวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง ปริมาณ ผู้ว ิจ ยั ใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสหสัมพันธ์ และใช้การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานเชิงมฤษฎีกบั ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการใช้โปรแกรมLISREL

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลรวม อิ ทธิ พลทางตรงและอิ ทธิ พลทางอ้อม
โมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวม
สูงสุดต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ คือ การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว
มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ ากับ 0.23 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 รองลงมาคือ การเลี้ยงดูแบบ
ปกป้ องเกินไป มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยทัง้ สองตัวแปร
ส่งอิทธิพลทางตรงทัง้ หมด สาหรับตัวแปรอื่นๆ ในโมเดล ส่งอิทธิพลต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหตุในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล
คือ ความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 45
ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ ส่ งอิทธิพลรวมและเป็ นอิทธิพลทางตรงต่ อตัวแปร
ความทุกข์ทางใจและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.36 และ0.22
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ตามลาดับ
นอกจากนี้ยงั พบว่า ตัวแปรความทุกข์ทางใจ ยังได้รบั อิทธิพลรวมสูงสุดมาจาก ตัว แปร
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.62 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
โดยเป็ นอิทธิพลทางตรงมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.57 มีนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ .01 และ
เป็ นอิทธิพลทางอ้อม 0.05 มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ตัว แปรการสื่อ สารที่ไ ม่ ค งเส้น คงวาเกี่ย วกับ
ความสาเร็จจากครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.19 มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .01 เป็ นอิทธิพล
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ทางตรง 0.08 มีนัย ส าคัญ ที่ร ะดับ .01ตัว แปรบุ ค ลิก ภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.13 และการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ
0.07 มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งทุกตัวแปรมีอทิ ธิพลทางบวก ยกเว้นความเชื่ออานาจภายในตนมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ -0.09 และตัวแปรการเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
รวม เท่ากับ -0.16 มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .01 สาหรับตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แต่มที ศิ ทางอิทธิพลเป็ นลบ มีดงั นี้ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน การเลี้ยงดูแบบ
ปกป้ องเกินไป และการเลี้ยงดูแบบรักและห่วงใย มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลรวม เท่ากับ -0.24 -0.14
และ -0.13 มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวแปรทัง้ หมดในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรผล คือ ความทุกข์ทางใจ ได้รอ้ ยละ 80
สาหรับตัวแปรผลพฤติกรรมการทาให้ต ัวเองด้อย ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรการรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อิทธิพลรวม ซึ่งเป็ นอิทธิพลทางตรงทัง้ หมด เท่ากับ
0.22 มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 นัน้ ได้ร บั อิทธิพลรวมสูงสุ ด จากตัวแปรบุ คลิกภาพแบบสมบูรณ์ แบบ
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.35 และเป็ นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.32 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.01 รองลงมาคือ ตัวแปรการสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อทิ ธิพลรวม เท่ากับ 0.33 เป็ นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.28 และอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.05
มีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และบุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.13 เป็ นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.12 และได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
คุ ณ ค่ าในตนเอง มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.16 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทัง้ สองค่ า
สาหรับตัวแปรทีค่ ่าอิทธิพลมีนยั สาคัญแต่เป็ นลบ ได้แก่ การเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพล เท่ากับ -0.11 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ความเชื่ออานาจภายในตน มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพล เท่ากับ -0.18 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ หมดในโมเดล สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ พฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย ได้รอ้ ยละ 73
สรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ เป็ นทัง้ สาเหตุของตัวแปรความทุกข์ทางใจ
และตัวแปรพฤติกรรมการทาให้ตวั เองด้อย และเป็ นตัวแปรผลทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุมาจาก
การเลี้ยงดูแบบปกป้ องเกินไป และการสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว ทาให้
เกิดผล คือ ความทุ ก ข์ทางใจ และพฤติกรรมการท าให้ ต ัวเองด้อย โดยตัว แปรทัง้ หมดในโมเดล
ร่วมอธิบายความแปรปรวนความทุกข์ทางใจ ได้ร้อยละ 80 และความแปรปรวนพฤติกรรมการทาให้
ตัวเองด้อย ได้รอ้ ยละ 73
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ผลการวิ เคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ ร้จู ากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 4 คน เมือ่ พิจารณาลักษณะของ
ผู้ท่มี กี ารรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ต ามแคล๊ นซ์ได้กล่าวไว้ 6 ประการนัน้ พบว่า ผู้ให้ข้อ มูลหลักมี
ลักษณะของการรับรูภ้ าพลักษณ์ท่สี าคัญ 4 ประการคือ (1) การมีวงจรการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
(2) การมีมุมมองของการเป็ นสุดยอดคน (3) การกลัวความล้มเหลว (4) การปฏิเสธความสามารถ
ของตนเองและไมยอมรับการยกย่องชมเชย นอกจากนี้ ยงั พบคุณกั ษณะเพิม่ คือ การไม่มเี ป้ าหมาย
ระยะยาวในการด าเนิ น ชีว ิต ซึ่ง การที่ผู้ใ ห้ข้อ มูม ีก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้นั น้ มีผ ลกระทบ
ทัง้ ทางร่างกาย พฤติกรรม และด้านจิตใจ โดยเมื่อมีค วามรู้สกึ เป็ นกังวล เครียด จากการรับรู้
ภาพลักษณ์ ผู้มภี ูมริ ู้ของตนเอง บุคคลเหล่านี้ก็จะมีวธิ ีจดั การความความเครียดที่แตกต่ างกันไป
เช่น การมองว่าเป็ นกรรมเก่า การทากิจกรรมอื่นทดแทน เป็ นต้น

อภิ ปรายผล
1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าตัวแปรที่ มีอิทธิ พลรวมสูงสุดต่ อการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
คื อ การสื่ อสารที่ ไม่ คงเส้ นคงวาเกี่ ยวกับความส าเร็จจากครอบครัว มีค่ าสัมประสิทธิอ์ ิทธิพล
เท่ากับ 0.23 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ซึ่งผลจาการวิจยั ในเชิงปริมาณก็มคี วามสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และสอดคล้องกับคากล่าวของแคล๊นซ์ (1985 : 3234) ที่ว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองต้องการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานและมุมมองที่มตี ่อโลกให้กบั ลูก
โดยเริม่ ต้นสอนให้เด็กได้เรียนรูว้ ่าจะต้องทาอย่างไรบ้างทีจ่ ะทาให้เด็กมีคุณลักษณะตามทีค่ รอบครัว
ต้องการ ดังนัน้ บิดามารดา/ผูป้ กครองจึงมักจะถ่ายทอดเรื่องราว และสื่อสารกับเด็กในรูปแบบต่างๆ
ซึง่ เด็กก็จะซึมซับเอาข้อมูล/สารทีไ่ ด้รบั นัน้ ไปพัฒนาเป็ นคุณลักษณะตามทีค่ รอบครัวต้องการ จาก
การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวในช่วงแรกๆ แคล๊ นซ์ได้สรุปลักษณะการสื่อสารของ
ครอบครัวทีม่ สี ่วนทาให้เด็กมีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผมู้ ภี ู มริ ไู้ ว้ 4 ลักษณะ แต่ลกั ษณะที่
สอดคล้องกับการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ การขาดการชื่ นชมยกย่อง เนื่องจากครอบครัวเห็นว่าหาก
แสดงพฤติก รรมเหล่านัน้ ออกไปอาจจะทาให้เด็กเกิดความทะนงตน ทัง้ ที่จริงๆแล้ว บิดามารดา/
ผูป้ กครองก็รสู้ กึ ภาคภูมใิ จในความสามารถและความสาเร็จที่เกิดขึน้ แต่ไม่เคยแสดงออกให้เด็ก
ได้รบั รู้ บางครอบครัวก็แสดงความชื่นชมลูกของตนเองให้กบั คนอื่ นได้รบั รู้ แต่นานๆ ครัง้ จึงจะ
แสดงออกถึงความชื่นชมต่อลูกตนเองหรืออาจจะไม่เคยเลยในบางครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของบัสโซทตี (Bussotti.1990) พบว่า การขาดการสนับสนุ นจากครอบครัว การขาด
การสื่อสาร และการขาดการแสดงออกทีเ่ หมาะสมทางอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่
มีการควบคุมสูง การแสดงอารมณ์โกรธในครอบครัว และความขัดแย้งในครอบครัว เป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้เกิดภาพลักษณ์ภูมริ ใู้ นบุคคล นอกจากนี้คงิ และคูลยี ์ (King; & Cooley. 1995) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองเรื่องความสาเร็จจากครอบครัวกับการรั บรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
พบว่า เด็กทีท่ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ รูส้ กึ ถึงความกดดันเรื่องความสาเร็จทางวิชาการจาก
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ครอบครัว และพบว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การยกย่องชมเชยกับความสาเร็จจากครอบครัว แต่กลับได้รบั
การยกย่อมชมเชยจากโรงเรียนมีแนวโน้มที่จะมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ รวมถึงงานวิจยั ของ
สกุลคู (Sakulku.2009) ทีศ่ กึ ษาเงือ่ นไขนาและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้ พบว่า การสื่อสาร
ทีข่ าดความชัดเจนเกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั การรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
ในระดับปานกลาง (r = .51, p < .01) และผลจากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ชีใ้ ห้เห็นว่า
การสื่อ สารที่เ กี่ย วกับ ความส าเร็จ จากครอบครัว ที่ข าดความชัด เจน มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ ในส่วนของงานวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงพบว่าครอบครัว
คาดหวัง กับ ความส าเร็จ ของพวกเธอมาก โดยมีก ารพู ด คุ ย ยกตัว อย่ า ง และเปรีย บเทีย บ
ความสาเร็จของพ่ อ แม่ หรือญาติ เพื่อเป็ นตัวกระตุ้นให้พวกเธอตระหนักถึงความคาดหวังและ
ความสาเร็จทีค่ รอบครัวอยากจะเห็น (Ahlfeld.2009 ; Craddock ; & et al. 2011) นอกจากนี้นวลศิร ิ
เปาโรหิตย์ (2554: 65-72) ยังชี้ให้เห็นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในครอบครัว ทีท่ าให้คนบางคนฝั ง
ตัว อยู่ก ับ ความคิด ที่มคี วามทุ ก ข์ ว่ าครอบครัว ที่บิดามารดามัก จะต าหนิ บุ ต ร หรือ เปรีย บเทีย บ
ความสามารถของบุตรของตนเองกับบุตรของคนอื่น โดยการชื่นชมบุตรของคนอื่นมากกว่า จะ
ส่งผลให้บุตรเติบโตไปเป็ นคนทีเ่ ชื่อว่าตนเองไม่มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอทีจ่ ะแข่งขันกับบุคคล
อื่นได้
จากความสอดคล้องกันของผลการวัจยทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากงานวิจยั ใน
ครัง้ นี้ ร่วมกับแนวคิดของแคล๊นซ์ นักวิจยั คนอื่นๆ รวมถึงนักจิตวิทยาในประเทศไทยด้วย แสดง
ให้เห็นว่าทุกคนต้องการยกย่องชมเชยเมือ่ ทางานหรือทากิจการใดสาเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด ไม่
มีข้อยกแม้กระทังกลุ
่ ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ซ่งึ เป็ นนักศึกษาปริญญาเอก บางคนเป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัย บางคนประกอบธุรกิจส่วนตัว บางคนมีครอบครัวทีต่ ้องดูแล เป็ นต้น ดังนัน้ เรื่อ ง
เล็ก ๆน้ อ ยๆ เหล่ า นี้ จ ึง ไม่ ใ ช่ ส ิ่ง ที่ค วรมองข้า มไป เพราะอาจจะน าไปสู่ ก ารสร้า งความสับ สน
ในความสามารถของตนเองให้กบั บุคคลได้
2.การรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ ร้มู ีอิทธิ พลทางตรงต่ อความทุกข์ทางใจและพฤติ กรรม
การทาให้ตนเองด้อย เนื่องจากบุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ มู้ กั จะวิตกกังวลว่าตนเองจะมี
ความสามารถเพียงพอในการทีท่ างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ดเี พียงใด มีความสงสัยในความสามารถ
ขงตนเอง ดังนัน้ บุคคลประเภทนี้จงึ มักจะมีความทุกข์ทางใจได้ง่าย ซึ่งผลการวิจยั ในครัง้ นี้มคี วาม
สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ที่ผ่ า นได้แ ก่ ง านวิจยั ของ Sahranç (2011) ที่ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่า ง
พฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยกับความซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความเครียด ซึ่งผลการวิจยั
พบว่า การทาให้ตนเองด้อยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรทัง้ 3 ตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 กล่าวคือ มีความสัมพันธ์กบั ความซึมเศร้าในระดับปานกลาง (r=.408) มีความสัมพันธ์กบั
ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง (r=.487) และสัมพันธ์กบั ความเครียดในระดับปานกลางเช่นกัน
(r=.455) นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารทดสอบโมเดลสมมติฐานโดยพบว่าโมเดลมีความเหมาะสม นัน่ คือ
การทาให้ตนเองด้อยมีอทิ ธิพลทางตรงทีท่ าให้เกิดความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด
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และพบว่าสามารถพยากรณ์ ก ารเกิดความซึมเศร้า (β = .41) ความวิต กกังวล (β = .49) และ
ความเครียด (β = .52) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนแลรี่และคณะ C (Leary; & et al.2000)
เห็นว่าการทาให้ตนเองด้อยว่าเป็ นกลยุทธ์หนึ่งของการนาเสนอตนเอง โดยผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ ตู้ ่ าจะใช้รปู แบบการยกระดับตนเอง(self-enhancing) เพื่อสร้างความประทับใจทางบวกและ
เพิ่มการได้รบั การยอมรับทางสังคม ในขณะที่ผู้ท่มี คี ะแนนการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้ม ี ภูมริ ู้สูงจะใช้
รูปแบบการป้ องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินในทางลบและหลีกเลี่ยงการไม่ได้รบั การยอมรับจาก
สังคม รวมถึงงานของเฟอร์รารี่แ ละทอมสัน (Ferrari; & Thomson.2006) ได้ศึกษาการเป็ นผู้ท่มี ี
ภาพลักษณ์ภูมริ ู้ โดยเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการนาเสนอตนเองและพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ะแนนการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ สู้ ูงมีพฤติกรรมการทาให้ตนเอง
ด้อ ยแตกต่ า งจากกลุ่ ม ผู้ท่ีม ีค ะแนนการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภู ม ิรู้ต่ า อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(F = 4.47, p < .04) ส่วนการวิจยั อื่นๆก็พบว่าการมีพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ (Cowman; & Ferrari.2002 , Ross; et al. 2001 ,
Want; & Kleitman.2006) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่ง อาจจะหาข้ออ้างที่เป็ นสิง่ กีดขวางความสาเร็จ
หรือการลดความพยายามในการทางานลง โดยบุคคลเหล่านี้อาจจะมีการผัดวันประกันพรุ่ง หรือ
พยายามหาเหตุผลรองรับความผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดจากการทางานของตนเองไว้ก่อน ทัง้ นี้เพื่อเป็ น
การปกป้ องคุณค่าของตนเอง ยิง่ ทาบ่อยเท่าใดยิง่ มีความทุกข์ใจมากเท่านัน้ และงานวิจยั ของสกุลคู
(Sakulku.2009) ได้ศึกษาเงื่อ นไขนาและผลที่เ กิดจากการมีภาพลักษณ์ ภูมริ ู้ โดยเก็บข้อ มูล กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 354 คน พบว่า การทีบ่ ุคคลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ จู้ ะส่งผล
ให้บุคคลนัน้ มีความทุกข์ทางใจ (psychological distress) โดยพบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความซึมเศร้า ( r = .56, p < .01) ความวิตกกังวล( r = .40, p < .01 ) และงานวิจยั
ของบริด เจท และคณะ (Bridgette and et all.2015) ที่ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ กู้ บั ความทุกข์ทางใจและการเห็นคุณค่าในตนเองต่าของนักศึกษา พบว่า การรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกั บ ความทุ ก ข์ ท างใจ ( r = .52 ,p < .01) และ
มีความสัมพันธ์ทางลบกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง (r = -.65, p < .01) โดยพบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ สู้ ามารถพยากรณ์ความทุกข์ทางใจได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (β = -.65,R2 =
.42) รวมถึงงานวิจยั ของแฟรนซ่า (Fraenza.2014) ทีพ่ บว่าความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ผู้ ม ีภู ม ิรู้ นอกจากการวิจ ัย เชิง ปริม าณแล้ ว ในการวิจ ั ย เชิง คุ ณ ภาพ
(Ahlfeld.2009 ; Craddock ; et al. 2011) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความรูส้ กึ อ่อนล้าทางจิตใจ
รูส้ กึ ผิด กลัว และวิตกกังวล เมื่อต้องรับรูว้ ่าตนเองไร้ความสามารถในการทางาน การเรียน รวมถึง
การรับรูค้ วามกดดันของครอบครัว สังคม องค์กรที่ทางาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีพ่ วก
เธอมีปฏิสมั พันธ์ด้วย โดยการรับรูเ้ หล่านี้จะทาให้พวกเธอรูส้ กึ ว่าบุคคลเหล่านัน้ เข้าใจพวกเธอผิด
และไม่เข้าใจความรูส้ กึ และสภาวการณ์ทพ่ี วกเธอเผชิญอยู่ ยิง่ ทาให้พวกเธอเกิดความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว
และงานวิจยั ของแลน (Lane.2015) ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ จู้ าก
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บุคคลที่กาลังเปลี่ยนผ่านจากความเป็ นผู้ใหญ่เข้าสู่การมีชวี ติ ที่เป็ นมืออาชีพโดยใช้ทฤษฎีฐานราก
จานวน 29 คน พบว่า ผูท้ ม่ี กี ารรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ มู้ กั จะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามวิตกกังวล และกลัวว่า
จะทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ดเี ท่าทีค่ วร และบางคนทีท่ างานเป็ นครูบอกว่าบ่อยครัง้ ทีร่ วู้ ่าตนเองไม่
มีคุณค่าและไม่ค่คู วรกับงานทีท่ า รวมถึงเป็ นกังวลว่าทีท่ างานจะพยายามหาคนอื่นมาทาหน้าทีแ่ ทน
และสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของแครดดอคค์( Craddock.2011) ที่พบว่า ผู้ท่มี ีการรับรู้ภาพลักษณ์
ผู้ม ีภูม ิรู้ จะรับ รู้ว่ า ตนเองยัง ไม่ดีพ อที่จ ะมาเรีย นระดับ ปริญ ญาเอก และรู้ส ึก เป็ น กัง ว ลใจใน
ความสามารถของตนเองในการทางานที่อาจารย์มอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนทางด้าน
วิชาการ
3.ตั ว แปรความทุ ก ข์ ท างใจได้ ร ับ อิ ทธิ พลสู ง สุ ด มาจากตั ว แปรบุ ค ลิ กภาพ
แบบสมบูรณ์ แบบ นัน่ คือ บุคคลที่ มีความทุกข์ทางใจ เช่น เครียด วิตกกังวล นัน้ ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการเป็ นบุคคลทีต่ งั ้ มาตรฐานการทางานไว้สูงเกินไปทัง้ ในลักษณะของตัง้ มาตรฐานให้
ตนเองและบุคคลอื่น ดังนัน้ เมื่อมีความผิดพลาดของงาน หรืองานมีขอ้ บกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย
บุคคลเหล่านี้ก็มกั จะรับความผิดพลาดไม่ได้ เพราะมองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากความ
ล้มเหลวในการทางานของตนเอง จึงเป็ นทุกข์ได้งา่ ย นอกจากนี้ในผลการวิจยั เชิงคุณภาพเองก็เป็ น
เครื่องยืนยันได้ว่าผูท้ ่มี บี ุคลิภาพแบบสมบู รณ์แบบเป็ นผูท้ ค่ี วามทุกข์ทางใจ เช่น ผู้ให้ขอ้ มูลคนที่ 2
เพียงแค่การถูกอาจารย์ตาหนิว่าไม่อ่านหนังสือหรือไม่มกี ารเตรียมตัวมาเรียน หรือทางานส่ง ยัง
รูส้ กึ ไม่พอใจ และรูส้ กึ เครียดทีอ่ าจารย์พดู ช่นนัน้ หรือแม้กระทังกรณี
่
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูคนที่ 3 ทีร่ สู้ กึ เป็ น
กัง วลกับ ชิ้น งานที่ต้อ งส่ ง มากว่ า จะไม่ ไ ด้ม าตรฐานจนถึง ขัน้ ถอนรายวิช าเรีย น โดยฟรอสท์
(Frost.1995) กล่าวว่า ผูท้ ม่ี คี วามเป็ นผูส้ มบูรณ์แบบจะไม่เปิ ดเผย ข้อผิดพลาดของตนเองให้คนอื่น
ได้รบั รู้เพราะต้องการเป็ นคนที่ดูดใี นสายตาของคนรอบข้าง ซึ่งนี่อาจจะเป็ นสาเหตุสาคัญที่ผู้ท่มี ี
บุคลิกภาพสมบูรณ์แบบ มักจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามทุกข์ทางใจ เนื่องจากเป็ นกังวลว่าตนเองจะดูไม่ดแี ละ
ไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม
4.ข้ อค้ นพบเพิ่ มเติ มจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก พบว่ า ผู้ให้ ข้ อมูลไม่ มีการวางแผน
หรือไม่มีเป้ าหมายระยะยาวในการทางานและการดาเนิ นชี วิต โดยส่วนใหญ่มองว่าการทางาน
ไม่จาเป็ นต้องวางแผนระยะยาว ทาให้เสร็จเป็ นงานๆ ไปก็เพียงพอแล้ว ซึง่ พวกเขาให้ความเห็นว่า
การวางแผนระยะยาวมีความเสีย่ งเกินไปทีอ่ าจจะเกิดข้อผิดพลาดและทาให้งานนัน้ ไม่สาเร็จได้ และ
เห็นว่าอาจจะมีบางเรื่องทีเ่ หนือการควบคุมเกิดขึน้ แทรกระหว่ างทางทาให้เป้ าหมายนัน้ ไม่บรรลุกไ็ ด้
ซึ่งข้อ ค้นพบนี้มคี วามสอดคล้องกับ แซนฟอร์ดและคณะ (Sanford,A.A., Ross, E.M., Blake,S.J.,
Cambiano R.L.2015) ที่ม ีก ารศึก ษาความแตกต่ างระหว่างผู้นาหญิงที่มกี ารรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้ม ี
ความรู้ กับผูท้ ม่ี คี ะแนนการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ ่ าพบว่า ผูท้ ม่ี คี ะแนนภาพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ตู้ ่ าจะ
เป็ น ผู้ท่ีแ สวงหาโอกาสในการก้า วขึ้น สู่ ต าแหน่ ง ต่ า งๆ อยู่เ สมอ และมีบุ ค ลิก ลัก ษณะที่ส าคัญ
4 ประการ คือ (1)เป็ นผูท้ ม่ี คี วามมันใจในตนเอง
่
(2) มีการตัง้ เป้ าหมายทีช่ ดั เจน (3) แสวงหาโอกาส
ในการที่จะขึน้ สู่ตาแหน่ งที่สูงขึน้ และ (4) มีประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งหากจะพิจารณาจาก
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4 ลักษณะนี้จะเห็นว่าลักษณะตรงข้ามกับผู้ท่มี คี ะแนนภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ สูงโดยสิ้นเชิง ดังเช่น
ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ 1 ที่ก ล่ า วว่ า “พีไ่ ม่ต้อ งการต าแหน่ งบริหารใดๆ ไม่ต้อ งการเงินประจาต าแหน่ ง
แค่ทางานในหน้าทีห่ ด้ ที สี ่ ุดก็พอ ” หรือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2 ทีก่ ล่าวว่า “ไม่อยากจะคาดหวัง เพราะกลัว
ผิดหวัง ดังนัน้ ก็ทาเป็นวันๆ ไป เรือ่ ยๆ ไม่อยากเครียด”

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.จากผลการวิจยั พบว่าตัวแปรสาคัญที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์
ผูม้ ภี ูมริ ู้ คือ การสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับความสาเร็จในครอบครัวและการเลีย้ งดูแบบปกป้ อง
เกินไป ซึ่งบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องสาคัญคือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนัน้ เพื่อป้ องกันการเกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ ซึ่งมีผลทาให้ผู้ท่รี บั รูน้ ัน้ มีความทุกข์ทางใจนัน้ ควรมีการให้ความรู้ หรือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันกับผูป้ กครอง (ในกรณีทบ่ี ุคคลยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ หรือยังอยู่ในวัยเรียน) เพื่อให้
ผูป้ กครองแสดงออกในเรือ่ งของการชื่นชม ยกย่อง ลูกหลานของตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. ควรมีก ารน าแบบวัด การรับ รู้ภาพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้ไปใช้ใ นงานแนะแนวของ
โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อให้งานแนะแนวเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษามากขึ้น
อันจะส่งผลให้สามารถให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ หรือส่งเสริมบุคคลทีม่ กี ารรับรูภ้ าพักษณ์ผู้ม ี
ภูมริ ใู้ ห้ปรับตัว และดาเนินชีวติ ได้อย่างปกติสุข
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ต่อไป
1.เนื่องจากการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ในครัง้ นี้นบั เป็ น
ครัง้ แรกในประเทศไทยที่มกี ารศึก ษาตัว แปรดังกล่ าว และการวิจยั ในครัง้ นี้เ ป็ นการวิจยั ในกลุ่ ม
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้
ในกลุ่มประชากรอื่นๆ เช่น กลุ่ มของผู้บริหารระดับสูงทัง้ ในภาครัฐและเอกชน กลุ่ มบุคคลที่ม ี
ชื่อเสียงในประเทศ หรือกลุ่มนักเรียนในระดับชัน้ อื่นๆ เป็ นต้น โดยสามารถใช้กระบวนการวิจยั ได้
ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.บุ ค คลที่ ก ารรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ผู้ ม ี ภู ม ิ รู้ ส่ ว นใหญ่ ม ั ก จะเป็ นผู้ ท่ี ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการทางาน เพียงแต่ส่วนใหญ่จะมีความสุขกับความสาเร็จทีเ่ กิดจากการทางานใน
ระยะเวลาอันสัน้ หรือไม่ค่อยชื่นชมกับความสาเร็จจากการทางานของตนเอง ดังนัน้ นักพฤติกรรม
ศาสตร์สามารถนาประเด็นเหล่านี้ไปทาวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาวะของผูท้ ่ี
รับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้ หรือพัฒนาโปรแกรมทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบการคิด และพฤติกรรม
การทางานของบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถชื่นชมกับความสาเร็จในงานที่เป็ นผลมาจาก
ความสามาถทีแ่ ท้จริงได้อย่างภาคภูม ิ
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3. ควรมีก ารนาตัว แปรการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มภี ูมริ ู้ไปใช้ร่วมกับตัว แปรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อ งในทางพฤติก รรมศาสตร์ เช่น พฤติกรรมการทางานเชิงสร้างสรรค์ หรือรูปแบบการ
จัดการความเครียด เป็ นต้น
4.ควรมีก ารศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การท าให้ผู้ท่ีม ีก ารรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ผู้ม ีภูม ิรู้
ยังสามารถทางานให้บรรลุเป้ าหมายได้ทงั ้ ๆทีเ่ ต็มไปด้วยความวิตกกังวล และสงสัยในความสามารถ
ของตนเอง
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แบบวัดสาหรับการวิ จยั เรื่อง
“การศึกษาปัจจัยเชิ งเหตุและผลของการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกในประเทศไทย”

คาชี้แจง
1. แบบวัด ชุ ด นี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการท าปริญ ญานิ พ นธ์ เรื่อ ง
“การศึก ษาปั จจัยเชิงเหตุ และผลของการรับรูภ้ าพลักษณ์ ผู้ม ีภูมริ ู้ ของนักศึกษาระดับปริญ ญาเอก
ในประเทศไทย” ตามหลักสูต รปรัชญาดุษ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
(มีวชิ าเรียน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ น
จริง และสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึง่ การเข้าร่ วมงานวิจยั นี้ จะไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อท่าน ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็ นความลับและนาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในภาพรวม
2. แบบวัดชุดนี้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบสอบถาม
ตอนที่ 2 ชุ ด แบบวัด ปั จจัย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มที่ ม ี ผ ลต่ อ การรับ รู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ตอนที่ 3 ชุดแบบวัดปั จจัยด้านการรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองที่มผี ลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ตอนที่ 4 แบบวัดการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี มู ริ ู้
ตอนที่ 5 ชุดแบบวัดผลจากการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้เมื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ฉบับนี้แล้ว ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลทีไ่ ด้คะแนนจากแบบวัด
ในตอนที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการการสัมภาษณ์ใน
ภายหลัง ดังนัน้ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านกรอกอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็ นช่องทางในการ
นัดหมายต่อไป
...........................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
นางสาวอมร ไชยแสน
นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (มีวชิ าเรียน)
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบวัด

คาชี้แจง

โปรดทาเครือ่ งหมายถูก () ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุด
และเติมคาลงในช่องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริง

1.เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ..................ปี
3.สถานภาพ  โสด  สมรส (จานวนบุตร............คน)
4.ปั จจุบนั ท่านศึกษาระดับปริญญาเอก
- ชัน้ ปี ท.่ี ....................................................................................................................
- หลักสูตร..................................................................................................................
- สาขาวิชา...............................................................................................................
- มหาวิทยาลัย..........................................................................................................
5.สาขาวิชาทีท่ ่านกาลังศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั มีลกั ษณะอย่างไรเมือ่ เปรียบเทียบกับสาขาวิชา
ทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
 เป็ นสาขาวิชาเดิม
 เป็ นสาขาวิชาใหม่
 เป็ นสาขาวิชาทีม่ คี วามใกล้เคียง
6. ช่องทางในการติดต่อขอเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (ในกรณีทท่ี ่านมีคะแนนในแบบวัด
ตอนที่ 4 ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด)
6.1 อีเมล์ (E-mail) .......................................................................................
6.2 เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ ...................................................................................
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ตอนที่ 2 ชุดแบบวัดปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้

คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิจารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้แล้วทาเครือ่ งหมายวงกลม
()
ล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับระดับความเป็ นจริ งในพฤติ กรรมของพ่อแม่หรือ
ผูป้ กครองที่แสดงออกต่อท่านในช่วงวัยก่อนบรรลุนิติภาวะ มากทีส่ ุด โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

5
จริง

6
จริงทีส่ ดุ

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
1. พ่อแม่พดู กับฉันด้วยน้าเสียงทีอ่ บอุ่นและดูเป็ นมิตร…………
2.พ่อแม่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือฉันมากเท่าทีฉ่ ันต้องการ………
3.พ่อแม่อนุญาตให้ฉนั ทาในสิง่ ทีฉ่ นั ชอบ……………………….
4.พ่อแม่แสดงออกกับฉันด้วยอารมณ์ทห่ี ่างเหินเย็นชา................
5.พ่อแม่แสดงออกถึงความเข้าใจในปั ญหาและความกังวลของฉัน..
6.พ่อแม่รกั และเอ็นดูฉนั ……………………………………….
7.พ่อแม่ให้ฉนั ตัดสินใจด้วยตนเอง………………………….....
8.พ่อแม่ไม่ตอ้ งการให้ฉนั เป็ นผูใ้ หญ่….……………………….
9.พ่อแม่พยายามควบคุมทุกสิง่ ทุกอย่างทีฉ่ นั ทา…………………
10.พ่อแม่กา้ วก่ายความเป็ นส่วนตัวของฉัน……………………..
11.พ่อแม่ถกประเด็นต่างๆกับฉัน.............................................
12.พ่อแม่มกั ยิม้ ให้ฉนั ………………………………………
13.พ่อแม่ดแู ลฉันเหมือนกับเป็ นเด็กเล็กๆ………………………
14.พ่อแม่ไม่เข้าใจบางสิง่ ทีฉ่ นั ต้องการหรืออยากได้………….....
15.พ่อแม่ให้ฉนั ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง…………………………
16.พ่อแม่ทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าฉันไม่เป็ นทีต่ อ้ งการ…………………
17.พ่อแม่สามารถทาให้ฉนั รูส้ กึ ดีขน้ึ เมื่อฉันรูส้ กึ ผิดหวัง หดหู่…..
18.พ่อแม่ไม่ค่อยพูดคุยกับฉันสักเท่าไหร่………………………
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19.พ่อแม่พยายามทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าฉันต้องพึง่ พิงพวกท่าน………..
20.ฉันไม่สามารถดูแลตัวเองได้หากไม่มพี ่อแม่..............................
21.พ่อแม่ให้อสิ ระกับฉันเท่าทีฉ่ นั ต้องการ……….……………........
22.พ่ อ แม่ อ นุ ญ าตให้ ฉั น ออกไปข้า งนอกได้ บ่ อ ยครัง้ เท่ า ที่ ฉั น
ต้องการ....................................................................................
23.พ่อแม่ปกป้ องฉันมากเกินไป………………………………..…..
24.พ่อแม่ไม่เคยชมฉัน………………………………………..........
25.พ่อแม่อนุญาตให้ฉนั แต่งกายตามแบบทีฉ่ นั ชอบ……………....
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การสื่อสารที่ไม่คงเส้นคงวาเกี่ยวกับความสาเร็จจากครอบครัว
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิจารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้แล้วทาเครือ่ งหมายวงกลม
ล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับระดับความเป็ นจริ งภายในครอบครัวของท่าน
ทีส่ ุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1. บางครัง้ ครอบครัวของฉันสนับสนุน ส่งเสริม ความสามารถทาง
วิชาการของฉัน ในขณะทีบ่ างครัง้ ก็ไม่มกี ารสนับสนุน ส่งเสริม
ในด้านนี้เลย…........................................................................
2. ในครอบครัวของฉันการทาทุกอย่างให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้เป็ น
เรื่องสาคัญ………………………………..................................
3. ในครอบครัวของเราการได้มาซึง่ ความสาเร็จทางวิชาการไม่ เคย
ได้รบั การอธิบายว่าได้มาอย่างไร……………………………
4.ความก้าวหน้าในชีวติ มีความสาคัญมากสาหรับครอบครัวของฉัน.
5.ฉันไม่เคยแน่ใจเลยว่าครอบครัวเชื่อในความสามารถทางวิชาการ
ของฉัน…………………………………………………………
6.ฉัน ไม่ เคยเข้าใจได้เลยว่าครอบครัวเต็มใจให้การสนับสนุ น ฉัน
ในด้านวิชาการ............................................................................
7.ครอบครัวของฉันทาให้ฉนั สับสนเกีย่ วกับความสามารถ
ทางวิชาการของฉัน....................................................................
8.ในครอบครัวของฉันความสาเร็จนัน้ ความสาคัญมาก……………
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จริง
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จริงทีส่ ดุ
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9.จากสิง่ ทีค่ รอบครัวสะท้อนให้ฉนั เห็น ฉันมักไม่แน่ใจว่าฉันมี
ความสามารถจริงหรือไม่............................................................
10.ในครอบครัวของฉันความสาเร็จมักจะถูกมองว่าเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความสามารถ...................................
11.ในครอบครัวของฉันความสาเร็จไม่ได้มคี วามสาคัญหรือได้รบั
ความสนใจมากนัก...................................................................
12.จากข้อมูลสะท้อนกลับทีม่ าจากครอบครัวของฉัน ทาให้ฉนั ไม่
สามารถรูไ้ ด้เลยว่าความสาเร็จของฉันเป็ นผลมาจาก
ความสามารถของฉันหรือมาจากปั จจัยอื่น………………………
13. ในครอบครัวของฉันเรามักจะพยายามแข่งขัน เอาชนะ
กันและกันเสมอ.......................................................................
14.บ้านของฉันมีกฎว่า “ทางานก่อนแล้วค่อยเล่น”..........................
15.บางครัง้ ฉันได้รบั การชื่นชมจากครอบครัวถึงความสาเร็จทาง
วิช าการของ ฉัน แต่ บ างครัง้ ความสาเร็จ ทางวิช าการของฉั น
ก็ไม่ได้รบั ความสนใจเลย.........................................................
16.ฉัน รู้สกึ ว่าฉันได้รบั ข้อมูลที่สบั สนเกี่ ยวกับความสามารถทาง
วิชาการของฉัน…………………………………………………..
17.บางครัง้ ฉัน รู้สกึ ว่าความสาเร็จของฉั นมาจากปั จจัยอื่น ที่ไม่ มี
ความเกีย่ วข้องกับความสามารถของฉัน………………………..
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การรับรู้ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสถานภาพและบทบาทการเป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอก
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับระดับการรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมที่ มีต่อ
สถานภาพและบทบาทการเป็ นนั กศึ กษาปริ ญญาเอกของท่ าน มากที่สุด โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.สังคมและบุคคลรอบข้างคาดหวังว่าฉันต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถอย่างลึกซึง้ ในสาขาวิชาทีเ่ รียน…………………
2.สังคมและบุคคลรอบข้างคาดหวังว่าฉันต้องสามารถสร้างองค์
ความรูห้ รือพัฒนานวัตกรรมในเชิงวิชากาหรือวิชาชีพของตนได้..
3.สังคมและบุคคลรอบข้างคาดหวังว่ าฉันต้องมีความรูเ้ รื่องเทคนิค
การวิจยั อย่างลึกซึง้ …………………………………………………
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จริง

6
จริงทีส่ ดุ
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4.สังคมและบุคคลรอบข้างคาดหวังว่าฉันต้องสามารถใช้
ทักษะทางปั ญญาในการแสวงหาความรูไ้ ด้อย่างสร้างสรรค์...........
5.สังคมและบุคคลรอบข้างคาดหวังว่าฉันต้องมีความสามารถใน
การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ……………………………………
6.สังคมและบุคคลรอบข้างคาดหวังว่าฉันต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมทุกระดับ………………………………………………………
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แบบวัดการรับรู้ค่านิ ยมของสังคมเกี่ยวกับความสาเร็จ
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับระดับการรับรู้ค่านิ ยมของสังคมเกี่ยวกับความสาเร็จ
มากทีส่ ุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.สังคมไทยให้คุณค่ากับคนทีป่ ระสบความสาเร็จในชีวติ .................
2.สังคมไทยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จ
มีตาแหน่งทางสังคม………………………………………………..
3.ในสังคมไทยหากต้อ งการได้ร ับ การยอมรับ จากสังคมฉัน ต้อ ง
ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวติ ……………………………..
4.สังคมไทยให้ความสาคัญ กับการประสบความสาเร็จของบุคคล
มากกว่าสิง่ อื่นใด……………………………………………………
5.ในสังคมไทยการประสบความสาเร็จทัง้ ในเรื่องการเรียนและการ
ดาเนินชีวติ จะนามาซึง่ เกียรติยศและชื่อเสียง……………………….
6.สัง คมไทยให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ โดยไม่ มี ข้อ แม้ ใ ดๆกับ ผู้ ท่ี
ประสบความสาเร็จในชีวติ …………………………………………
7.คนในสังคมไทยเชื่อว่าการประสบความสาเร็จในชีวติ ทีแ่ ท้จริงคือ
การทีบ่ ุคคลนัน้ สามารถทาประโยชน์และให้ความช่วยเหลือคนใน
สังคมได้……………………………………………………………
8.การประสบความส าเร็จ ในชีวิต เป็ นสิ่ง ที่ ส ัง คมไทยคาดหวัง
จากผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงเท่านัน้ ………………………………………
9.ฉันรู้สกึ ว่าตนเองคงไม่มคี วามสุ ขในชีวติ หากไม่สามารถทางาน
หรือศึกษาให้สาเร็จตามความคาดหวังของตนเองและสังคมได้….

5
จริง

6
จริงทีส่ ดุ
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ตอนที่ 3 ชุดแบบวัดปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับตนเองที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้

การรับรู้คณ
ุ ค่าในตนเอง
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อ มรอบตัว เลขที่ต รงกับ ความเป็ นจริ ง ของท่ าน มากที่สุ ด โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1. โดยทัวไปฉั
่ นรูส้ กึ พอใจในตนเอง...............................................
2.บางครัง้ ฉันคิดว่าฉันไม่มอี ะไรดีเลย............................................
3.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันมีขอ้ ดีหลายอย่าง...................................................
4.ฉันสามารถทาสิง่ ต่างๆได้ดพี อๆกับคนส่วนใหญ่.........................
5.ฉันรูส้ กึ ว่าตัวฉันไม่ค่อยมีอะไรให้ภูมใิ จมากนัก...........................
6.บางครัง้ ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองช่างไร้ประโยชน์...................................
7.ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองมีค่าพอกับคนอื่น.............................................
8.ฉันอยากจะนับถือตนเองได้มากกว่านี้........................................
9.ฉันค่อนข้างจะรูส้ กึ ว่าฉันเป็ นคนล้มเหลวไปเสียทุกอย่าง………...
10.ฉันมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตนเอง................................................
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การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนระดับปริ ญญาเอก
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับระดับความมันใจของท่
่
านในการเรียนระดับปริญ ญาเอก
มากทีส่ ุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.ฉันสามารถทางานทีอ่ าจารย์มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันตามเวลาทีก่ าหนด........................................................
2.ฉันสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานทีอ่ าจารย์มอบหมาย
และทาตามแผนทีว่ างไว้ได้เป็ นอย่างดี......................................
3.ฉันสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาทีอ่ าจารย์บรรยายในชัน้ เรียนได้
4.ฉันสามารถทบทวน และทาความเข้า ใจในเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว
ได้ดว้ ยตนเอง.............................................................................
5.ฉันมันใจว่
่ าสามารถค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนรูเ้ พิม่ เติม
จากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ............................
6.ฉันสามารถแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ...........................................................................
7.ฉั น สามารถมีป ฏิสมั พัน ธ์ เช่ น การถาม-ตอบ ในเชิง วิช าการ
กับอาจารย์ในชัน้ เรียนได้............................................................
8.ฉันสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามทีห่ ลักสูตรกาหนดได้
9.ฉั น สามารถสอบผ่ า นการวัด คุ ณ สมบัติ (Qualify examination)
ตามทีห่ ลักสูตรกาหนดได้...........................................................
10.ฉั น สามารถส าเร็จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาเอกได้ ต าม
ระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด....................................................
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จริง
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ความเชื่ออานาจภายในตน
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับความจริงของท่าน มากทีส่ ุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.ฉันเชื่อว่าเคราะห์รา้ ยทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ เป็ นกรรมเก่า ในชาติก่อน.........
2.ฉันมันใจว่
่ าสามารถลิขติ สิง่ ทีจ่ ะเกิดในชีวติ ของฉันเองได้....................
3.ฉันเชื่อว่าผลดี-ผลร้ายทีเ่ กิดขึน้ กับฉันมาจากการกระทาของตนเอง.....
4.การทีฉ่ นั ถูกตาหนิเป็ นเพราะดวงไม่ด.ี ..............................................
5. การทีฉ่ นั ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายสาเร็จ เป็ นเพราะความโชคดี
ทีม่ คี นอื่นคอยให้ความช่วยเหลือ...................................................
6. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันโชคร้ายกว่าคนอื่นในทุกเรื่อง.....................................
7.การทีฉ่ นั ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการ เพราะว่าฉันดวงดี.......................................
8. ฉันสามารถทาสิง่ ใดให้สาเร็จก็ได้ถา้ ฉันจ้องการจะทา.........................
9. ถ้าฉันใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ฉันสามารถทาสิง่ ที่ ตัง้ ใจไว้ได้......
10. ฉันมันใจว่
่ าสามารถเลือกวิถชี วี ติ ของตนเองได้................................
11. ฉันรูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของฉันมาจากการลิขติ ของคนอื่น........
12. ฉันรูส้ กึ ว่าการทีค่ นอื่นทาอะไรแล้วได้ดไี ปหมดเพราะเขาดวงดี.........
13. ฉันไม่เคยปฏิบตั ติ ามคาแนะนาจากการดูดวง เพราะเชื่อว่าทุก
อย่างเกิดจากการกระทาของตนเอง..............................................
14. ความสาเร็จในการทางานเป็ นผลมาจากการกระทาของฉันเอง.......
15. ฉันเชื่อว่าไม่มปี ระโยชน์อะไรทีจ่ ะวางแผนล่วงหน้า เพราะหลายสิง่
ขึน้ อยู่กบั โชคชะตา........................................................................
16. ฉันรูส้ กึ ว่าการทีค่ นอื่นก้าวหน้ากว่าฉันเพราะฉันถูกกลันแกล้
่
ง.........
17. ถ้าฉันตัดสินใจทาอะไร ฉันจะใช้วธิ เี สีย่ งโชคเข้าช่วย (เช่น ดูดวง
หรือโยนหัวโยนก้อย ฯลฯ).............................................................
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บุคลิ กภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่าน มากที่สุด โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองต่าด้อยกว่าคนอื่น...............................................
2.เมื่อตกอยูใ่ นภาวะเครียดมากๆ บางครัง้ ฉันรูส้ กึ เหมือนตนเองจะแยก
ออกเป็ นเสีย่ งๆ .....................................................................
3.ฉันรูส้ กึ ตึงเครียดและตื่นเต้น.....................................................
4.ฉันรูส้ กึ ไร้คุณค่าอย่างสิน้ เชิง....................................................
5.ฉันรูส้ กึ โกรธกับการทีผ่ อู้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อฉัน......................................
6.เมื่อมีสงิ่ ใดไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหมาย ฉันรูส้ กึ ท้อแท้และยอมแพ้........
7. ฉันแก้ปัญหาตนเองไม่ได้ และต้องการให้ผอู้ ่นื มาช่วย....................
8.ฉันรูส้ กึ อับอายมากจนอยากหลบซ่อนไป.....................................
9.ฉันเป็ นคนไม่วติ กกังวล...........................................................
10.ฉันรูส้ กึ โดดเดีย่ วหรือซึมเศร้า .................................................
11.ฉันรูส้ กึ กลัวหรือตื่นเต้น........................................................
12.ฉันรูส้ กึ เศร้าโศกหรือซึมเศร้า.................................................
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บุคลิ กภาพแบบความมีสติ ร้ชู อบ
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่าน มากที่สุด โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.ฉันเก็บของส่วนตัวให้สะอาดเรียบร้อย .................................................
2.ฉันสามารถกาหนดความก้าวหน้าของการทางานให้เสร็จตามเวลาได้เป็ น
อย่างดี ....................................................................................
3.ฉันพยายามปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างตัง้ ใจ...........................
4.ฉันมีเป้ าหมายชัดเจนและมีการปฏิบตั สิ เู่ ป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน..
5.ฉันทางานหนักเพื่อให้สาเร็จตามเป้ าหมาย ..................................
6.เมื่อฉันมีขอ้ ผูกพันในเรื่องใด ฉันจะยึดถือตลอดไป...........................
7.ฉันเป็ นคนทีม่ ผี ลงานและมักทางานให้เสร็จเสมอ.............................
8.ฉันมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในทุกสิง่ ทีต่ นเองทา.......................................
9.ฉันไม่ใช่คนทีม่ รี ะบบในการทางานมากนัก.........................................
10.ฉันเสียเวลานานในการเตรียมการกว่าจะเริม่ งาน
ได้อย่างจริงจัง................................................................................
11.ฉันไม่ใช่คนทีใ่ ครจะไว้ใจหรือพึง่ พาได้................................................
12.ฉันจะไม่สามารถจัดการชีวติ ให้ตนเองได้เลย.......................................
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แบบวัดบุคลิ กภาพแบบสมบูรณ์ แบบ
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่าน มากที่สุด โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.ขณะทีฉ่ นั กาลังทางานบางครัง้ ฉันไม่สามารถผ่อนคลายได้จนกว่า
งานจะสมบูรณ์แบบ.......................................................................... 1
2.ฉันไม่ค่อยวิพากษ์วจิ ารณ์ผทู้ ย่ี อมแพ้อะไรง่ายๆ ........................... 1
3.มันไม่ใช่สงิ่ ทีส่ าคัญสาหรับฉันเลยทีบ่ ุคคลใกล้ชดิ ของฉันเป็ นคนประสบ
ความสาเร็จ............................................................................. 1
4.ฉันแทบจะไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์เพื่อนของฉันทีย่ อมรับการเป็ นทีส่ อง....... 1
5.ฉันรูส้ กึ ว่ามันเป็ นเรื่องยากทีฉ่ นั จะเป็ นในสิง่ ทีท่ ุกคนคาดหวังให้ฉนั เป็ น 1
6.เป้ าหมายหนึ่งของฉันคือทุกอย่างทีฉ่ นั ทาจะต้องสมบูรณ์แบบ ........... 1
7.ทุกสิง่ ทุกอย่างทีค่ นอื่นทาต้องมีคุณภาพสูงเป็ นอันดับหนึ่ง ............... 1
1
8.ฉันไม่เคยตัง้ เป้ าหมายเลยว่างานของฉันจะต้องสมบูรณ์แบบ ..........
9.คนทีอ่ ยู่รอบตัวฉันพร้อมทีจ่ ะยอมรับว่าฉันก็สามารถทาผิดพลาดได้ .... 1
10.มันไม่ใช่ปัญหา หากคนใกล้ชดิ ของฉันไม่ได้ทาทุกสิง่ ให้ดที ส่ี ดุ เท่าที่
พวกเขาสามารถทาได้ ........................................................... 1
11.ยิง่ ฉันทาได้ดมี ากเท่าไร คนอื่นก็ยงิ่ คาดหวังว่าฉันจะทาดีมากขึน้ ไป
1
เรื่อยๆ.....
12.ฉันแทบจะไม่รสู้ กึ เลยว่ามันมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเป็ นคนสมบูรณ์แบบ. 1
13.อะไรก็ตามทีฉ่ นั ทา หากไม่ได้ออกมาดีเลิศ คนรอบข้างจะมองงานนัน้
1
ว่ามันแย่ไร้ประสิทธิภาพ .....................................................
14.ฉันมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นคนสมบูรณ์แบบเท่าทีฉ่ นั สามารถจะเป็ นหรือทาได้.... 1
15.มันเป็ นสิง่ สาคัญมากทีฉ่ นั ต้องสมบูรณ์แบบในทุกสิง่ ทุกอย่างทีล่ งมือทา 1
1
16.ฉันคาดหวังต่อคนทีม่ คี วามสาคัญกับฉันสูงมาก ...........................
1
17.ในทุกอย่างทีฉ่ นั ทาฉันมุง่ มันที
่ จ่ ะทาให้ได้ดที ส่ี ดุ ......... ...................
18.คนทีอ่ ยู่รอบข้างฉันคาดหวังให้ฉนั ประสบความสาเร็จในทุกสิง่ ทุกอย่าง
1
ทีฉ่ นั ทา .........................................................................
19.ฉันไม่ได้ตงั ้ มาตรฐานไว้สงู กับบุคคลทีอ่ ยู่รอบตัวฉัน........................... 1
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20.ฉันไม่ตอ้ งการอะไรมากไปกว่าความสมบูรณ์แบบของตนเอง..............
21.คนอื่นๆจะยังคงชอบฉันแม้วา่ ฉันไม่ได้ดเี ยีย่ มในทุกเรื่องทีท่ า.............
22.ฉันไม่อยากเสียเวลากับบุคคลทีไ่ ม่มงุ่ มันเพื
่ ่อทาให้ตนเองดีขน้ึ .............
23.ฉันรูส้ กึ ยุ่งยากใจเมื่อเห็นข้อผิดพลาดในงานทีฉ่ นั ทา ...........................
24.ฉันไม่คาดหวังกับเพื่อนของฉันมากนัก ..............................................
25.ความสาเร็จคือการทีฉ่ นั ต้องทางานอย่างหนักเพื่อให้คนอื่นๆ พอใจ .....
26.ถ้าฉันขอร้องให้ใครช่วยทาอะไร ฉันคาดหวังว่างานทีข่ อให้ทานัน้ จะ
ออกมาโดยไม่มขี อ้ ผิดพลาด หรือจุดบกพร่อง.......................................
27.ฉันยอมรับไม่ได้เมื่อคนใกล้ชดิ ของฉันทางานผิดพลาด .....................
28.การตัง้ เป้ าหมายต่างๆฉันจะรอบคอบระมัดระวังและทาให้สมบูรณ์แบบ .
29.คนทีม่ คี วามสาคัญกับฉันไม่ควรทาให้ฉันรูส้ กึ ผิดหวัง ........................
30.คนอื่นคิดว่าฉันยังมีความสามารถแม้ว่าฉันจะไม่ประสบความสาเร็จ ....
31.ฉันรูส้ กึ ว่าคนอื่นเรียกร้อง คาดหวังจากฉันมากเกินไป ......................
32. ฉันต้องทางานอย่างเต็มศักยภาพของตนเองในทุกๆ ครัง้ .................
33.คนรอบตัวฉันจะรูส้ กึ ผิดหวังอย่างมาก หากฉันล้มเหลว หรือผิดพลาด
แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แสดงความรูส้ กึ หรือพูดออกมา......................
34.ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทีฉ่ นั ทา ฉันไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนทีด่ ที ส่ี ดุ .........
35.ครอบครัวของฉันคาดหวังให้ฉนั เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสมบูรณ์แบบ ............
36.ฉันไม่ได้มเี ป้ าหมายทีส่ งู มากเกินไปในการดาเนินชีวติ .....................
37.พ่อแม่ของฉันไม่ค่อยจะคาดหวังให้ฉนั ต้องทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ
ได้ดเี ลิศ ...............................................................................
38.ฉันเคารพ และยอมรับผูท้ ม่ี คี วามสามารถในระดับปานกลาง ............
39.คนทัวไปไม่
่
ได้คาดหวังอะไรจากฉันนอกจากความสมบูรณ์แบบ .........
40. ฉันตัง้ มาตรฐานสูงมากสาหรับตนเอง ........................................
41.คนทัวไปคาดหวั
่
งกับฉันมากเกินกว่าทีฉ่ นั จะสามารถทาให้ได้ ..........
42.ฉันต้องประสบความสาเร็จเสมอไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการเรียนหรือการ
ทางาน ....................................................................................
43.มันไม่ใช่เรื่องสาคัญอะไรสาหรับฉันหากเพื่อนสนิทของฉันไม่พยายาม
ทาอะไรอย่างเต็มความสามารถ ..................................................
44.คนทัวไปรอบตั
่
วฉันยังคงคิดว่าฉันมีความสามารถ แม้ว่าฉันจะทา
ผิดพลาดก็ตาม.......................................................................
45.ฉันแทบจะไม่คาดหวังว่าคนอื่นจะต้องทาทุกสิง่ ทุกอย่างให้ดเี ลิศ ........
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ตอนที่ 4 แบบวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ ผม้ ู ีภมู ิ รู้

คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อ มรอบตัว เลขที่ต รงกับ ความเป็ นจริ ง ของท่ าน มากที่สุ ด โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.ฉันประสบความสาเร็จในการทดสอบหรือการทางาน
ทัง้ ๆทีก่ ่อนหน้านัน้ ฉันมีความกลัวว่าจะไม่สามารถทางานนัน้ ได้ดี
2.ฉันสามารถทาให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีความสามารถมากกว่าที่
เป็ นอยู่จริง..................................................................................
3.ถ้าเป็ นไปได้ฉนั มักจะหลีกเลีย่ งการประเมินและรูส้ กึ กลัวต่อการ
ถูกประเมิน จากบุคคลอื่น...........................................................
4.เมื่อมีบุคคลอื่นๆ ให้การยกย่องชมเชยในความสาเร็จของฉัน
ฉันกลัวว่าในอนาคตจะไม่สามารถดาเนินงานให้สาเร็จตามความ
คาดหวังของคนอื่นได้อกี ...........................................................
5. บางครัง้ ฉันคิดว่าความสาเร็จและตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ในปั จจุบนั
เป็ นผลมาจากการทีฉ่ นั อยูใ่ นสถานที่ เวลา ทีเ่ หมาะสม และรูจ้ กั
กับบุคคลทีเ่ หมาะสม.................................................................
6.ฉันกลัวว่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญกับฉันจะล่วงรูว้ ่าแท้จริงแล้วฉัน
ไม่ได้มคี วามสามารถอย่างทีพ่ วกเขาเข้าใจ.....................................
7.ฉันมีแนวโน้มทีจ่ ะจดจาเหตุการณ์ทท่ี าไม่เต็มทีม่ ากกว่า
เหตุการณ์ทท่ี าได้เต็มที.่ .................................................................
8.บางครัง้ ฉันจะทาโครงการหรืองานได้ไม่ดเี ท่าทีต่ งั ้ ใจอยากทา......
9. ฉันรูส้ กึ หรือมีความเชื่อว่าความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
หรือการทางานเป็ นผลมาจากความคลาดเคลื่อนหรือความ
ผิดพลาดบางอย่าง....................................................................
10.มันเป็ นเรื่องยากทีฉ่ นั จะยอมรับคาชมหรือการยกย่องทีเ่ กีย่ วกับ
สติปัญญาหรือความสาเร็จ.........................................................
11.ฉันรูส้ กึ ว่าความสาเร็จของฉันเป็ นผลมาจากโชคดี.........................
12.ฉันรูส้ กึ ผิดหวังกับความสาเร็จในปั จจุบนั และคิดว่าฉันควรจะ
ประสบความสาเร็จได้มากกว่านี้......................................................

5
จริง

6
จริงทีส่ ดุ
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13.บางครัง้ ฉันกลัวว่าบุคคลอื่นจะล่วงรูว้ ่าฉันไม่ได้มคี วามรู้
ความสามารถ เท่าทีค่ วร........................................................
14.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั กลัวว่าจะเกิดความล้มเหลวขึน้ เมื่อได้รบั
มอบหมายภาระหน้าทีใ่ หม่ ทัง้ ทีผ่ ่านมาฉันก็สามารถทา
ทุกอย่างสาเร็จลุล่วงด้วยดี......................................................
15.เมื่อฉันประสบความสาเร็จและได้รบั การยอมรับในความสาเร็จ
นัน้ ฉันมักเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าฉันจะยังคงทาได้
สาเร็จอีกหรือไม่..................................................................
16.ถ้าฉันได้รบั การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับในสิง่ ทีฉ่ นั ทา
สาเร็จฉันมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ให้ความสาคัญกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ .....
17.ฉันมักจะเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับคนรอบข้าง
และคิดว่าบุคคลเหล่านัน้ มีสติปัญญามากกว่าฉัน.......................
18.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รูส้ กึ เป็ นกังวลว่าจะไม่ประสบความสาเร็จในการ
ทางานหรือการสอบทัง้ ๆทีบ่ คุ คลรอบข้างต่างก็มนใจว่
ั ่ าฉันจะ
สามารถทาสิง่ เหล่านัน้ ได้ด.ี ....................................................
19.ถ้าฉันกาลังจะได้รบั การเลื่อนตาแหน่งหรือได้รบั การยกย่องใน
ผลสาเร็จของงาน ฉันจะยังไม่บอกคนอื่นๆ จนกว่าจะได้เลื่อน
ตาแหน่งจริงๆ.....................................................................
20. ในสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความสาเร็จ ฉันจะรูส้ กึ แย่หรือ
ท้อแท้ หากฉันไม่ได้ “เป็ นทีห่ นึ่ง” หรืออย่างน้อย “เป็ นคน
พิเศษมาก”......................................................................
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ตอนที่ 5 ชุดแบบวัดผลจากการรับรู้ภาพลักษณ์ ผ้มู ีภมู ิ รู้

แบบวัดพฤติ กรรมการทาให้ตนเองด้อย
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับพฤติ กรรมของท่ าน มากที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

1.เมื่อฉันทาอะไรผิดพลาดฉันจะโทษสถานการณ์เป็ นอย่างแรก............
2.ฉันมักจะผัดวันประกันพรุ่งจนนาทีสดุ ท้าย.......................................
3.ฉันมักจะเตรียมตัวมากเกินไปเมื่อมีการสอบหรือประเมินใดๆ...........
4.ฉันป่ วยบ่อยกว่าคนอื่นๆ................................................................
5.ฉันมักจะพยายามทาให้ดที ส่ี ดุ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ก็ตาม................
6.ก่อนทีฉ่ นั จะตัดสินใจลงทะเบียนเรียนหรือเข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรม
ทีส่ าคัญ ฉันจะต้องแน่ใจว่าฉันได้เตรียมตัวเป็ นอย่างดีหรือมีความรู้
เดิมในด้านนัน้ ก่อน........................................................................
7.ฉันมักจะรูส้ กึ วิตกกังวลมากก่อนการสอบหรือก่อนการประเมินผล....
8.ฉันถูกรบกวนได้ง่ายจากเสียงหรือความคิดฟุ้งซ่านของตนเองเมื่อต้อง
พยายามอ่านหนังสือ................................................................
9.ฉันพยายามทีจ่ ะไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีม่ กี ารแข่งขันอย่าง
เต็มตัวเพราะมันจะทาให้ฉนั รูส้ กึ ผิดหวังมากหากฉันแพ้หรือทา
ผลงานออกมาได้ไม่ด.ี ....................................................................
10.ฉันเลือกทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากการทีฉ่ นั ทาเต็มที/่ ดีทส่ี ดุ มากกว่า
การได้รบั การชื่นชมจากความสามารถ/ศักยภาพทีฉ่ นั ยังไม่เคยได้
นามาใช้......................................................................................
11.ฉันสามารถทางานได้ดกี ว่านี้ ถ้าฉันพยายามมากกว่าทีท่ าอยู.่ .........
12.ฉันเลือกความสุขเล็กน้อยในปั จจุบนั มากกว่าทีจ่ ะเลือกความสุข
ความพอใจ ทีใ่ หญ่กว่าในอนาคตทีเ่ ลือนราง....................................

5
จริง

6
จริงทีส่ ดุ

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

157
13.ฉันชอบอยูใ่ นสถานการณ์ทฉ่ี นั ทาได้ดที ส่ี ดุ ..................................
14.ฉันหวังว่าคงสามารถจัดการทุกอย่างให้ลงตัวได้ในสักวัน..............
15. ฉันรูส้ กึ ดีกบั การป่ วยเพียงเล็กน้อย เพราะการป่ วยนัน้ ช่วยลด
ความกดดันต่างๆ ลงได้............................................................
16.ฉันน่าจะทาได้ดกี ว่านี้มากหากฉันไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาอิทธิพล
มากเกินไป.................................................................................
17.เมื่อฉันทาสิง่ หนึ่งสิง่ ใดได้ไม่ดี ฉันมักปลอบใจตนเองโดยการนึกถึง
สิง่ อื่นๆทีฉ่ นั ทาได้ด.ี ....................................................................
18.ฉันยอมรับว่าฉันพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง เมื่อฉันไม่
สามารถทาตามความคาดหวังของคนอื่นๆ ได้................................
19.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั คิดว่าฉันโชคร้ายในการเล่นกีฬา เกม หรือการวัด
ความท้าทายอื่นๆ....................................................................
20.ถ้าเป็ นไปได้ใช้ฉนั จะไม่ใช้ยาเสพย์ตดิ ทีไ่ ปรบกวนความสามารถ
ทีเ่ ฉียบ แหลมและความสามารถในการตัดสินใจทาสิง่ ทีถ่ ูกต้อง....
21.หากมีสงิ่ สาคัญทีจ่ ะต้องทา เช่น การสอบ การสัมภาษณ์งาน
ฉันพยายามทีจ่ ะนอนหลับในคืนก่อนหน้านัน้ ให้มากทีส่ ดุ เท่าที่
จะทาได้......................................................................................
22.ฉันไม่เคยปล่อยให้ปัญหาทางอารมณ์มารบกวนสิง่ อื่นๆในชีวติ
ของฉัน.......................................................................................
23.เมื่อฉันรูส้ กึ กังวลว่าจะต้องทางานให้ดี ท้ายสุดแล้วฉันทางาน
ได้ดขี น้ึ ............................................................................
24.บางครัง้ ฉันรูส้ กึ เศร้าจนงานง่ายๆ กลายเป็ นเรื่องยาก...................
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แบบวัดความซึมเศร้า ความวิ ตกกังวล และ ความเครียด
คาชี้แจง

1
ไม่จริงทีส่ ดุ

โปรดพิ จ ารณาข้อ ความที่ก าหนดให้ ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ท าเครื่อ งหมายวงกลม ()
ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับความจริ งของท่ าน มากที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

5
จริง

1.ฉันรูส้ กึ ว่ายากทีจ่ ะผ่อนคลายอารมณ์............................................... 1
2.ฉันทราบว่าฉันมีอาการปากแห้ง...................................................... 1
3.ฉันรูส้ กึ ไม่ดขี น้ึ เลย.......................................................................... 1
4.ฉันมีอาการหายใจลาบาก (เช่น มีอาการหายใจเร็วขึน้ ผิดปกติมี
อาการหายใจไม่ออกแม้ว่าจะไม่ได้ออกแรง).......................................
5.ฉันรูส้ กึ ทากิจกรรมด้วยตนเองได้ค่อนข้างสาบาก.............................
6.ฉันเริม่ มีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ ต่าง ๆ มากเกินไป......................
7.ฉันมีอาการสัน่ (เช่น ทีม่ อื ทัง้ สองข้าง)..............................................
8.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันวิตกกังวลมาก.............................................................
9.ฉันรูส้ กึ กังวลกับเหตุการณ์ทอ่ี าจทาให้ฉนั รูส้ กึ ตื่นกลัวและกระทาสิง่ ใด
โดยมิได้คดิ .....................................................................................
10.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันไม่มเี ป้ าหมาย..........................................................
11.ฉันเริม่ รูส้ กึ ว่าฉันมีอาการกระวนกระวายใจ...................................
12.ฉันรูส้ กึ ไม่ผ่อนคลาย............................................................
13.ฉันรูส้ กึ จิตใจเหงาหงอยและเศร้าซึม.............................................
14.ฉันทนไม่ได้กบั ภาวะใดก็ตามทีท่ าให้ฉนั ไม่สามารถทาอะไรต่อจากที่
ฉันกาลังกระทาอยู่..............................................................
15.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันมีอาการคล้ายกับอาการหวันวิ
่ ตก..........................
16.ฉันไม่รสู้ กึ กระตือรือร้นต่อสิง่ ใด..............................................
17.ฉันรูส้ กึ เป็ นคนไม่มคี ุณค่า....................................................
18.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย.............................
19.ฉันรับรูถ้ งึ การทางานของหัวใจของฉันในตอนทีฉ่ นั ไม่ได้ออกแรง
(เช่น รูส้ กึ ถึงการเต้นของหัวใจเพิม่ ขึน้ การหยุดเต้นของหัวใจ).....
20.ฉันรูส้ กึ กลัวโดยไม่มเี หตุผลใด.............................................
21.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าชีวติ ไม่มคี วามหมาย............................................
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ภาคผนวก ค
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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ตาราง 11 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการเลีย้ งดูแบบรักและห่วงใย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ค่าอานาจจาแนก
.720
.721
.765
.327
.595
.464
.690
.578
.719
.272
.711
.615
.501
ค่าความเชื่อมัน่ = .884

ค่าความเชื่อมัน่
.867
.867
.864
.891
.875
.886
.872
.877
.871
.888
.871
.875
.880

ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการเลีย้ งดูแบบปกป้ องมากเกินไป
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ค่าอานาจจาแนก
.685
.679
.646
.531
.587
.571
.503
ค่าความเชื่อมัน่ = .844

ค่าความเชื่อมัน่
.809
.811
.816
.834
.825
.827
.837
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ตาราง 13 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการสื่อสารทีไ่ ม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับความสาเร็จจากครอบครัว
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ค่าอานาจจาแนก
.452
.473
.750
.791
.736
.766
.834
.568
.758
.700
.165
.710
.758
.775

ค่าความเชื่อมัน่
.924
.923
.914
.912
.914
.913
.912
.920
.914
.916
.934
.915
.914
.913

ค่าความเชื่อมัน่ = .923
ตาราง 14 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการรับรูค้ วามคาดหวังจากสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5
6

ค่าอานาจจาแนก
.717
.826
.853
.847
.809
.637
ค่าความเชื่อมัน่ = .923

ค่าความเชื่อมัน่
.919
.903
.899
.900
.905
.927
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ตาราง 15 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการรับรูค้ ่านิยมของสังคมเกีย่ วกับความสาเร็จ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าอานาจจาแนก
.459
.636
.696
.631
.591
.591
.301
.445
.374

ค่าความเชื่อมัน่
.800
.781
.773
.779
.789
.784
.820
.804
.817

ค่าความเชื่อมัน่ = .813

ตาราง 16 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการรับรูค้ ุณค่าในตัวเอง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าอานาจจาแนก
.596
.427
.679
.561
.498
.518
.587
.391
.583
.637
ค่าความเชื่อมัน่ = .846

ค่าความเชื่อมัน่
.828
.841
.818
.830
.837
.835
.825
.828
.830
.822
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ตาราง 17 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามความเชื่ออานาจภายในตน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่าอานาจจาแนก
.335
.396
,582
.595
.342
.581
.522
.531
.558
.430
.646
.634
.238
.433
.578
.534
.543
ค่าความเชื่อมัน่ = .861

ค่าความเชื่อมัน่
.860
.859
.849
.850
.859
.850
.853
.852
.850
.857
.848
.849
.871
.858
.850
.852
.852
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ตาราง 18 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการเรียนปริญญาเอก
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าอานาจจาแนก
.610
.644
.627
.640
.646
.597
.645
.477
.499
.489
ค่าความเชื่อมัน่ = .861

ค่าความเชื่อมัน่
.846
.842
.846
.843
.842
.847
.842
.860
.855
.860
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ตาราง 19 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามบุคลิกภาพแบบขาดความมันคงทางอารมณ์
่
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าอานาจจาแนก
.727
.672
.666
.766
.746
.763
.741
.831
.830
.778
.795
ค่าความเชื่อมัน่ = .944

ค่าความเชื่อมัน่
.940
.943
.943
.939
.940
.939
.940
.936
.936
.938
.938
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ตาราง 20 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามบุคลิกภาพแบบมีสติรชู้ อบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าอานาจจาแนก
.414
.643
.717
.710
.664
.313
.721
.584
.478
.309
.408
.424
ค่าความเชื่อมัน่ = .855

ค่าความเชื่อมัน่
.856
.835
.830
.831
.834
.860
.829
.840.
847
.856
.851
.850
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ตาราง 21 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามบุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ
ข้อ

ค่าอานาจจาแนก

ค่าความเชื่อมัน่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.387
.633
.216
.375
.640
.209
.505
.490
.370
.294
.469
.538
.216
.531
.634
.392
.206
.577
.587
.529
.452
.474
.558
.587
.549
.574
.497
.217
.531
.556

.836
.839
.839
.836
.830
.839
.832
.833
.835
.838
.834
.832
.839
.832
.830
.835
.839
.832
.832
.832
.834
.833
.832
.830
.832
.832
.833
.839
.832
.832

ค่าความเชื่อมัน่ = .836
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ตาราง 22 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามการรับรูภ้ าพลักษณ์ผมู้ ภี ูมริ ู้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่าอานาจจาแนก
.683
.672
.844
.443
.668
.838
.715
.796
.718
.560
.733
.380
.693
.670
.648
.726
.674
ค่าความเชื่อมัน่ = .942

ค่าความเชื่อมัน่
.938
.939
.935
.943
.939
.935
.938
.936
.938
.941
.937
.944
.938
.939
.939
.938
.938
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ตาราง 23 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามพฤติกรรมการทาให้ตนเองด้อย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ค่าอานาจจาแนก
.356
.564
.449
.508
.548
.406
.322
.425
.503
.501
.202
.550
.425
.452
.539
.283
.474
.378
.469
.462
.204
.259
ค่าความเชื่อมัน่ = .846

ค่าความเชื่อมัน่
.851
.846
.849
.848
.845
.853
.855
.851
.848
.846
.859
.844
.851
.850
.845
.856
.849
.853
.847
.850
.860
.856
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ตาราง 24 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามความทุกข์ทางใจ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ค่าอานาจจาแนก
.826
.796
.759
.802
.780
.746
.767
.399
.746
.757
.707
.808
.666
.783
.648
.708
.771
.761
.806
.763
.685
ค่าความเชื่อมัน่ = .964

ค่าความเชื่อมัน่
.962
.962
.962
.962
.962
.963
.962
.966
.963
.962
.963
.962
.963
.962
.964
.963
.962
.962
.962
.962
.963
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ภาคผนวก ง
ใบรับรองจริ ยธรรมการวิ จยั ของข้อเสนอการวิ จยั
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ภาคผนวก จ
หนังสือตอบรับการขออนุญาตใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตามแนวคิ ดของโรเซนเบิรก์ ของ รองศาสตราจารย์ นวนันท์ ปิ ยะวัฒน์ กลู
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั
สถานทีท่ างานปั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2537
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2560

นางสาวอมร ไชยแสน
23 มีนาคม 2518
ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม
79 ซอยนครสวรรค์ 70 ต าบลตลาด อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
วิท ยาลัย ชุ ม ชนตราด ต าบลเนิ น ทราย อ าเภอเมือ ง
จังหวัด ตราด สังกัด สถาบัน วิท ยาลัย ชุ ม ชน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมหาวิชานุกูล
สาเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาการประถมศึกษา
จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สาเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
“ การเรียนในระดับปริญ ญาเอก การมีค วามรู้ท างวิชาการเป็ น สิง่ ทีส่ าคัญ แต่ ก็ไม่ได้
หมายความว่ า ผู้ ทีเ่ รีย นในระดับ ปริญ ญาเอกต้ อ งเป็ น ผู้ รู้ทุ ก ด้ า นหรือ เป็ น ปราชญ์ ใ นทุ ก เรือ่ ง
สติปัญญามีความสาคัญเพียงหนึง่ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทีเ่ หลือคือความอดทน การเรียนในระดับนี้เป็ น
การพิสูจน์ ใจมากกว่าความสามารถทางสมอง สิง่ ทีส่ าคัญ คือ อยากให้ม องว่าการเรียนในระดับ
ปริญ ญาเอกเป็ น เพีย ง “ ส่ ว นหนึ ่ง ของชีว ิต (life journey) ” เป็ น การเรีย นรู้ซึง่ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค วามรู้
เชิงวิชาการ หากแต่เป็ นการเรียนรูเ้ พือ่ การรูจ้ กั และเข้าใจตัวเอง เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน เข้าใจ
มุมอ่อนไหว มุมแปลกๆ ทีเ่ ราไม่เคยคิดว่าเราจะมี มันคือประสบการณ์เมือ่ วันทีเ่ ราเดินไปถึงสุดทาง
เราก็จะเข้าใจ รูจ้ กั ตัวเองมากขึ้น อย่ามัวเสียเวลากับการตัง้ คาถามและหาคาตอบให้กบั ตนเองว่า
“ ทาไมทาไม่ได้” “ ทาไมไม่ทา” เพราะคาถามบางคาถามก็ต้องเดินทางสังสม
่ เรียนรู้ ไปจนถึง
จุดหนึง่ ซึง่ เราก็อาจจะได้คาตอบโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั ก็ได้ หรือจริงๆ แล้วมันก็ไม่จาเป็ นต้องหาคาตอบ
ชีวติ เราก็เดินต่อไปได้อย่างมีความสุข ดังนัน้ ตลอดการเดินทางเพือ่ เรียนรูช้ วี ติ อาจจะมีทงั ้ วันทีท่ า
ให้เรามีความสุขหรือวันทีเ่ ราความรูส้ กึ ท้อแท้ (good day bad day) สับสนจนมองไม่เห็นทางออก
ทีป่ ลายอุโมงค์ รูส้ กึ ได้ เสียใจได้ แต่อย่าหยุด ให้เดินต่อไปทัง้ ๆ ทีร่ สู้ กึ สับสนนัน่ แหละ สักวันมันก็
จะถึงทางออกเอง แต่อย่างไรก็ตามให้ระลึกไว้เสมอว่า “ทาตามแผน อย่าทาตามอารมณ์” ” นี่ป็นข้อ
คิดดีๆ จาก อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู ที่ส่งผ่านมายังผู้วจิ ยั ตลอดระยะเวลาของการพัฒนา
เค้าโครงปริญ ญานิพ นธ์ ท่านเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญ ญานิพ นธ์ค นแรกและเป็ นผู้จุดประกาย
ประเด็นการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ท่านเป็ นทัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาชัน้ เยีย่ ม และนักจิตวิทยาชัน้ เลิศ หลาย
ครัง้ ทีเ่ หนื่อยล้า หลายครัง้ ทีท่ อ้ หลายครัง้ ทีโ่ ทษความด้อยปั ญญาของตนเอง แต่เมื่อนึกถึงถ้อยคา
เหล่านี้พลังใจที่กาลังริบหรีก่ ็เหมือนมีลมมาโหมกระพือให้ไฟแห่งศรัทธาลุกโชน ถึงแม้ว่าท้ายที่สุด
อาจารย์ได้ปรับบทบาทมาเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม แต่กย็ งั คงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กบั ผู้วจิ ยั
ได้อย่างทันท่วงทีเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงต่อความกรุณาในการร่วมเดินทาง
เพื่อการเรียนรูช้ วี ติ ในอีกแง่มมุ หนึ่งซึง่ ไม่มตี าราเล่มใดจารึกไว้
อีกหนึ่งความประทับใจสาหรับการเดินทางเพื่อการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้คอื อาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญญานิพนธ์ท่านที่สอง อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล เพราะหากไม่มคี วามเมตตาจาก
อาจารย์ในวันนัน้ วันที่ท่านได้ท่กี รุณ ารับเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาต่อจากอาจารย์ท่ปี รึกษาท่านแรก
ความสาเร็จในวันนี้คงไม่เกิดขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความอดทนต่อความเฉื่อยชาของผูว้ จิ ยั ที่
ทาตามอารมณ์มากกว่าทาตามแผน จนปริญญานิพนธ์และสถานะของการเป็ นนิสติ ปริญญาเอกเข้า
ขัน้ วิกฤต ทุกครัง้ ทีพ่ บกับเส้นทางทีม่ ดื มน ไม่รจู้ ะเดินไปทิศทางใด เมื่อมีรอยยิม้ จากอาจารย์ทาให้
ผู้ว ิจ ยั มัน่ ใจได้ว่ าทางสว่ า งรออยู่ข้างหน้ า แน่ น อน ทุ ก ครัง้ ที่ ผู้ว ิจ ยั ห่ อ เหี่ย วใจเมื่อ ต้ อ งมาขอ
คาปรึกษา รอยยิม้ จาก อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล คือกาลังใจที่ดที ่สี ุดในการสร้างพลังใน
การปลุกปั ้นปริญญานิพนธ์เล่มนี้ ให้สาเร็จ ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทาให้การเดินทางในครัง้ นี้เป็ น
“การเดินทางทีแ่ สนวิเศษ” และยากจะลบเลือนไปจากความทรงจา

ขอขอบพระคุ ณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนั ตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ที่กรุณ าเป็ น
ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริญ ญานิพนธ์ ให้กาลังใจ และข้อเสนอแนะในการทาปริญ ญา
นิพนธ์ รวมถึงผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา กิจธรธรรม ที่กรุณาเป็ นกรรมการสอบปากเปล่าและ
ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ในปริญญานิพนธ์เล่มนี้
ขอขอบพระคุ ณ รองศาตราจารย์ ดร. ยุ ภาดี ปณะราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา
พึง่ โพสภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล อาจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน
และอาจารย์ ดร.มฤษฎ์ แก้วจิน ดา ที่ได้ให้ค วามกรุณ าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะจนทาให้ ผู้วจิ ยั มีเครื่องมือที่มคี ุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบพระคุ ณ ครูอ าจารย์ทุ ก ท่ า นที่ป ระสิท ธิป์ ระสาทวิช า อบรมขัด เกลา และเป็ น
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจนนามาสู่การสาเร็จการศึกษาขัน้ สูงสุด
ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอกทุกท่าน ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็ นจริง รวมถึงผู้ประสานงานทุกท่านในแต่ละมหาวิทยาลัยที่อานวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ปร.ด 8 สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกคน ทีส่ ่งแรงใจ
และเป็ นกัลยาณมิต รที่ดีต่อ กันเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุ ณ อนงค์นุช คุ ณ วงษา ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล และพี่เกศกุล สระกวี ที่เป็ นธุระ ในเรื่อ งจิปาถะให้ผู้วจิ ยั ตลอด
ระยะเวลาของการทาปริญญานิพนธ์
ขอบคุณความห่วงใย กาลังใจ จากครอบครัวไชยแสน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณแม่จนั พร
ไชยแสน ผูเ้ ป็ นต้นแบบของการเป็ นผูห้ ญิงแกร่ง ขอบคุณพีส่ าว น้องสาว หลานๆ ทีส่ ร้างความสุข
เล็กๆ และเสียงหัวเราะให้กบั ผูว้ จิ ยั ได้พอผ่อนคลายในยามทีม่ คี วามอ่อนล้าจากปริญญานิพนธ์
ท้ายทีส่ ุดขอมอบความสาเร็จในวันนี้ให้กบั คุณพ่อสมบูรณ์ ไชยแสน ผูล้ ่วงลับ และไม่เคย
ได้ช่นื ชมกับความสาเร็จของลูก รวมถึงไม่เคยได้เห็นปริญญาบัตรของลูกแม้แต่ เพียงใบเดียว

อมร ไชยแสน

ประวัตยิ อ่ ผูว้ จิ ยั
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั
สถานทีท่ างานปั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2560

นางสาวอมร ไชยแสน
23 มีนาคม 2518
ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
79 ซอยนครสวรรค์ 70 ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
วิทยาลัยชุมชนตราด ตาบลเนินทราย อาเภอเมือง จังหวัดตราด
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมหาวิชานุกูล
สาเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาการประถมศึกษา
จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สาเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

