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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบควำมสอดคล้องของตัวแบบควำมสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึก 

สยำมหัวเรำะ ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นประชำชนในหมู่บ้ำนท่ำช้ำง ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอ

วฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว กำรคดัเลอืกตัวอย่ำงได้จำกกำรสุม่อย่ำงง่ำยจำกผูท้ีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมสยำมหัวเรำะ โดยกำร

สุม่ตวัอย่ำงจ�ำนวน 179 คน เกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถำมควำมคดิเหน็สนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำมหวัเรำะเป็นแบบ

มำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) อยู่ระหว่ำง 0.67 ถึง 1.00 และมีค่ำควำมเชื่อมั่น 

ทัง้ฉบบั เท่ำกบั 0.92 วเิครำะห์ข้อมลูโดยหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และตรวจสอบควำมสอดคล้อง

ของแบบจ�ำลองด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 82.70) อำยุเฉลี่ย 54 ปี ระดับกำรศึกษำ ระดับ

ประถมศกึษำ (ร้อยละ 65.40) และประกอบอำชพีเกษตรกร (ร้อยละ 60.30) ผลกำรวเิครำะห์แบบจ�ำลองควำมสนุทรย์ี

แห่งตนของกำรฝึกสยำมหวัเรำะ ทัง้ 5 องค์ประกอบคอื 1) กำรยอมรบัควำมเป็นตวัเอง 2) กำรมเีอกลกัษณ์ของตนเอง 

3) กำรเน้นจุดแข็งของตนเอง 4) กำรชื่นชมยินดีในควำมส�ำเร็จของตน และ 5) กำรกล่ำวแสดงควำมขอบคุณตนเอง 

มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนผ่ำนเกณฑ์ ดังนี้ ค่ำไคสแควร์ χ2 = 9.66, df = 5, 

P-value = 0.085, GFI = 0.98 และ RMSEA = 0.072 แต่ละองค์ประกอบหลักมีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน

อยู่ระหวำ่ง 0.72 ถึง 0.88

ค�าส�าคัญ: กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  สุนทรีย์แห่งตน  สยำมหัวเรำะ
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Abstract
 The purpose of this research was to examine the agreement of Siam laughter therapy 

self-appreciation model. The population of this research was people who live in Tha-Chang village, 

Nong Mark Fai district, Amphor Wattanakorn, Srakeaw province. The purposive sampling method 

was used to select samples of this research. Samples were totally 179 people who attended  

Siam laughter activity. Furthermore, the instrument of this research was a questionnaire which 

was 1-5 rating scale regarding Siam laughter therapy self-appreciation model. The Item Objective 

Congruence (IOC) was between 0.67-1.00, and Confidence level of 0.92. Moreover, the percentage, 

mean, standard deviation and the agreement of this model were analyzed by the confirmatory 

factor analysis technique.

 The findings revealed that the majority was female (82.70%) with the average age of  

54 years old. In addition, the education background was primary school (65.40%), and the  

occupation was farmers (60.30%). The results of analyzing the five model of Siam laughter therapy 

self-appreciation model, which consisted of 1) accept yourself just as you are, 2) be yourself; 

everyone else is already taken, 3) focus on your strengths, 4) celebrate yourself and your success 

and 5) acknowledge yourself all the time, showed that the significance to empirical data with  

χ2 = 9.66, df = 5, P-value = 0.085, GFI = 0.98, and RMSEA = 0.0072. Moreover, the standard weight 

of each factor’s was between 0.72-0.88.
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บทน�ำ
ปัจจุบันกำรส่งเสริมให้บุคคลเห็นคุณค่ำในตนเอง 

และประเมินตนเองได้ว่ำ ตนเองเป็นคนที่มีคุณค่ำ  

มคีวำมสำมำรถ มคีวำมส�ำคญั รวมทัง้กำรยอมรบักำรเหน็

คณุค่ำจำกคนรอบข้ำง คนในสงัคมทีม่ต่ีอตนเอง ตลอดจน

กำรมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง มีควำมเชื่อมั่นในตนเองเป็น

สิ่งส�ำคัญ ทั้งนี้ บุคคลที่เห็นคุณค่ำในตนเองมองตนเอง

ในแง่ดีท�ำให้เกดิควำมรูส้กึกบับคุคลอืน่ในแง่ดีด้วย บคุคล

ที่เห็นคุณค่ำในตนเองสูงสำมำรถเผชิญกับปัญหำและ

อปุสรรคทีผ่่ำนเข้ำมำในชวีติได้ ยอมรบัเหตุกำรณ์ทีท่�ำให้

ตนเองรูสึ้กผดิหวงั ท้อแท้ใจ เชือ่มัน่ในตนเอง มคีวำมหวงั 

และมีควำมกล้ำหำญ ท�ำให้เป็นคนที่ประสบผลส�ำเร็จ 

มีควำมสุขสำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนั้น 

กำรเสริมสร้ำงสุนทรีย์แห่งตน (Self-appreciation) 

เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำมกล้ำหำญและ

ควำมอ่อนแอด้วยกำรรับรู้คุณค่ำของตนและสิ่งต่ำงๆ 

กำรรับรู้กำรเคำรพตนเองและผู้อื่น ผสมผสำนทักษะ 

กำรประเมินค่ำหรือกำรประมำณตน (Sterling, 2010) 

กำรสร้ำงแรงผลักภำยในให้เกิดขึ้นได้ในตัวบุคคล  

เป็นควำมซำบซึ้งในคุณค่ำสิ่งต่ำงๆ ยอมรับและเห็น

คุณค่ำในตนเอง แนวคิดหนึ่งคือ กำรมีสุนทรีย์แห่งตน 

(Self-appreciation) ซึ่งเป็นวิถีทำงในกำรพัฒนำกำร

เหน็คุณค่ำในตนเอง (Oestreich, 2010) ซ่ึงกำรมสีนุทรย์ี

แห่งตนได้มีแนวคิดหนึ่งกล่ำวว่ำประกอบด้วยคุณสมบัติ 

5 ประกำรคือ 1) กำรยอมรับควำมเป็นตัวเอง (Accept 

yourself just as you are) 2) กำรมีเอกลักษณ์ของ

ตนเอง (Be yourself; everyone else is already 

taken) 3) กำรเน้นจดุแข็งของตนเอง (Focus on your 
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strengths) 4) กำรชื่นชมยินดีในควำมส�ำเร็จของตน 
(Celebrate yourself and your success) และ  
5) กำรกล่ำวแสดงควำมขอบคุณตนเอง (Acknowledge 
yourself all the time) (Robbins, 2007: 174-186) 
กำรพัฒนำกำรมสีนุทรย์ีแห่งตนจึงมคีวำมส�ำคัญและช่วย
พัฒนำคุณภำพชีวิต และพัฒนำศักยภำพของบุคคลได้

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหำวิทยำลัย 
ในก�ำกับของรัฐ มีพันธกิจด้ำนหนึ่งคือ “กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม” ซึ่งเป็นพันธกิจส�ำคัญในกำรบริกำร
วิชำกำรที่มีคุณภำพ มีจิตส�ำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ 
ที่มหำวิทยำลัยมีอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม โครงกำร
พฒันำแกนน�ำสร้ำงควำมสขุสู่ชมุชน ณ ต�ำบลบ้ำนท่ำช้ำง 
อ�ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงกำรที่ได้รับ
กำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเริม่จำก
กลุม่ผู้สูงอำย ุกลุม่อำสำสมคัรสำธำรณสขุชุมชน และกลุม่
อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชนจิ๋ว จนกระทั่ง พ.ศ. 2558 
ที่ชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน 
สำมำรถจัดมหกรรมหัวเรำะโลกครั้งท่ี 1 สอดคล้องกับ
ที่ชุมชนบ้ำนท่ำช้ำงต้องกำรให้จัดอบรมเพื่อ Train the 
trainer หำกผู้สูงอำยไุด้รบักำรส่งเสรมิสขุภำพทัง้ในด้ำน
ร่ำงกำยและจติใจ จะส่งผลให้ผูส้งูอำยุมอีตัรำกำรเจบ็ป่วย
ทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจติใจลดลง สำมำรถด�ำรงชวีติได้อย่ำง
มคีวำมสขุตำมอตัภำพของตนเองคือ คนเรำเม่ืออำรมณ์ดี 
จะท�ำให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

จำกควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำกำรมสีนุทรีย์แห่งตน
และผลลัพธ์จำกโครงกำรสยำมหัวเรำะที่มหำวิทยำลัย 
จัดขึ้นตำมควำมต้องกำรที่มำจำกชุมชนอย่ำงแท้จริง 
ประกอบกบัเป็นชมุชนชำยขอบทีไ่ด้รบัโอกำสจำกหน่วยงำน
ทัง้ภำครฐับำลและเอกชนน้อย เป็นผลให้ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองในทำงบวก 5 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนรำ่งกำย ด้ำนอำรมณ์ ดำ้นพลังชีวิต ดำ้นกำรสร้ำง
สมัพันธภำพกบัผูอ้ืน่ และด้ำนควำมคดิเชงิบวก ด้วยเหตุ
ดงักล่ำว ผูว้จัิยจงึสนใจทีจ่ะศึกษำเกีย่วกบัสนุทรีย์แห่งตน
จำกกำรฝึกสยำมหัวเรำะของชุมชน ในหมู่บ้ำนท่ำช้ำง 
ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอวฒันำนคร จังหวดัสระแก้ว 

ที่เข ้ำร ่วมกิจกรรมจำกศูนย์พัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2555 โดยใช้เทคนคิองค์ประกอบเชงิยนืยนัของ
สนุทรย์ีแห่งตนตำมแนวคดิของรอบบินส์ ซ่ึงกล่ำวโดยสรปุ
ได้ว่ำ เมื่อบุคคลด�ำรงชีวิตอยู่ในควำมมีสุนทรีย์แห่งตน
อย่ำงแท้จรงิ มคีวำมรกัตนเองอย่ำงแท้จรงิ ควำมกลวัท่ีอยู่
ภำยใต้ควำมกังวลจะค่อยๆ ลดลง แรงจูงใจไปสูเ่ป้ำหมำย
จะเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ ในทำงตรงข้ำมถ้ำบคุคลไร้ซ่ึง
ควำมรักและควำมมีสุนทรีย์แห่งตนก็จะไม่เกิดอะไรข้ึน 
อกีทัง้ไม่อำจรบัรูถึ้งควำมสนุทรย์ีและควำมสมปรำรถนำ
อย่ำงสิ้นเชิง ดังองค์ประกอบ 5  ด้ำนคือ กำรยอมรับ
ควำมเป็นตัวเอง กำรมีเอกลักษณ์ของตัวเอง กำรเน้น 
จุดแข็งตนเอง กำรชื่นชมยินดีในควำมส�ำเร็จของตนเอง 
กำรกล่ำวแสดงควำมขอบคุณตนเอง (Robbins, 2007: 
75-191) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญท่ีผู้วิจัยน�ำมำเป็น
แนวคิดพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
สุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

วัตถุประสงค์กำรวจิัย
เพื่อพัฒนำและตรวจสอบควำมสอดคล้องของ 

แบบจ�ำลองกำรวดัสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำมหวัเรำะ 
ในกลุ่มท่ีได้รับกำรฝึกสยำมหัวเรำะในหมู่บ้ำนท่ำช้ำง 
ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว

สมมตฐิำนงำนวจิัย
แบบจ�ำลองกำรวดัสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำม

หัวเรำะ มีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แบบจ�ำลองกำรวัดสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึก

สยำมหัวเรำะที่สำมำรถน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในกำรวัด
ควำมส�ำเร็จของโครงกำรและกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

2. เห็นองค์ประกอบและล�ำดบัควำมส�ำคญัของกำร
เกิดผลของโครงกำร สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรพฒันำกำรฝึก
อบรมสยำมหัวเรำะให้มีผลมำกยิ่งขึ้น
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ขอบเขตงำนวจิัย
กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้ระเบยีบวธีิกำรวจัิยเชงิส�ำรวจ 

(Survey research) ใช้เทคนิคกำรวเิครำะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) เพือ่ตรวจสอบ

ควำมตรงเชงิโครงสร้ำงสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำม

หวัเรำะ ในหมูบ้่ำนท่ำช้ำง ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอ

วัฒนำนคร จงัหวดัสระแก้ว ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรสยำมหัวเรำะ 

กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ เกบ็ข้อมลูเดือนพฤษภำคม 2561

กรอบแนวคดิกำรวจิัย
กำรศกึษำในครัง้นี ้คณะผูว้จัิยได้น�ำแนวคดิสนุทรีย์

แห่งตนของรอบบินส์ (Robbins, 2007: 174-191)  

ใช้ในกำรศึกษำพบว่ำ สุนทรีย์แห่งตน ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรยอมรับควำมเป็นตัวเอง 

2) กำรมเีอกลกัษณ์ของตวัเอง 3) กำรเน้นจดุแขง็ตนเอง 

4) กำรช่ืนชมยนิดใีนควำมส�ำเรจ็ของตนเอง และ 5) กำร

กล่ำวแสดงควำมขอบคุณตนเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

นยิำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวจิัย
1. กำรยอมรับควำมเป็นตัวเอง หมำยถึง ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรรูจ้กัตนเองจนสำมำรถรูจ้ดุดจีดุบกพร่อง ยอมรบั

ในควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นกับตนเอง สำมำรถปรับตัวได้ 

และคิดถึงผู้อื่นในทำงที่ดี

2. กำรมีเอกลักษณ์ของตัวเอง หมำยถึง ผู้เข้ำร่วม

โครงกำรมคีวำมรูส้กึ ควำมคดิ และควำมสำมำรถเป็นของ

ตนเอง

3. กำรเน้นจุดแข็งตนเอง หมำยถึง ผู้เขำ้รับกำรฝึก

สยำมหัวเรำะเชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำในควำมสำมำรถ 

เชงิบวกของตนเอง รูค้วำมสำมำรถพเิศษในตนเอง และ

สำมำรถร่วมงำนกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. กำรชืน่ชมยนิดใีนควำมส�ำเรจ็ของตนเอง หมำยถงึ 

ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรรูส้กึปลำบปลืม้ยนิดีในควำมส�ำเร็จของ

ตนเองตำมควำมเป็นจริง

5. กำรกล่ำวแสดงควำมขอบคุณตนเอง หมำยถึง  

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแสดงออกโดยกำรท�ำ พูด คิด รู้สึก 

ขอบคณุตนเองในเชงิบวกเป็นประจ�ำ และยอมรบัควำม

ผิดพลำดแต่ไม่ได้ชื่นชมในควำมผิดพลำดนั้น

วธิกีำรด�ำเนนิกำร
กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้ระเบยีบวธีิกำรวจิยัเชงิส�ำรวจ 

เทคนคิกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั เพือ่ตรวจสอบ

ควำมตรงเชงิโครงสร้ำงสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำม

หวัเรำะในหมูบ้่ำนท่ำช้ำง ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอ

วฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรสยำมหัวเรำะ

มีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำเป็นประชำชนในหมูบ้่ำน

ท่ำช้ำง ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอวฒันำนคร จังหวดั

สระแก้ว ที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกสยำมหัวเรำะ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 250 คน ใช้วิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง 

(Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 179 คน

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประชำชนในหมูบ้่ำนท่ำช้ำง ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

อ�ำเภอวัฒนำนคร จงัหวดัสระแก้ว ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฝึก

สยำมหัวเรำะ และยินยอมเข้ำร่วมวิจัย

ตัวแปรในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ  

1) กำรยอมรับควำมเป็นตัวเอง 2) กำรมีเอกลักษณ์ของ

ตัวเอง 3) กำรเน้นจุดแข็งตนเอง 4) กำรชื่นชมยินดี 

ในควำมส�ำเรจ็ของตนเอง และ 5) กำรกล่ำวแสดงควำม

ขอบคุณตนเอง

ตัวแปรตำม (Dependent variable) คือ สุนทรีย์

แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรวจิยักำรวเิครำะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะคือ 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึก

สยำมหัวเรำะ เป็นแบบมำตรำส่วน 5 ระดับ จ�ำนวน  

1 ฉบับ มีค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) ระหว่ำง 

0.67 ถงึ 1.00 และมค่ีำควำมเชือ่มัน่ท้ังฉบบั (∝) เท่ำกบั 

0.917 (ตำรำงที่ 1) ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ�ำนวน 

4 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ และอำชีพ

ตอนท่ี 2 สุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ 

เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ 

โดยวิธีกำรของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วย 1) กำร

ยอมรับควำมเป็นตัวเอง 2) กำรมีเอกลักษณ์ของตัวเอง 

3) กำรเน้นจุดแข็งตนเอง 4) กำรช่ืนชมยินดีในควำม

ส�ำเรจ็ของตนเอง และ 5) กำรกล่ำวแสดงควำมขอบคณุ

ตนเอง จ�ำนวนด้ำนละ 4 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ

ตารางที่ 1 ค่ำควำมเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถำมสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ แยก

เป็นรำยด้ำนและภำพรวม

ตัวแปร ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient)

กำรยอมรับควำมเป็นตัวเอง

กำรมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

กำรเน้นจุดแข็งตนเอง

กำรชื่นชมยินดีในควำมส�ำเร็จของตนเอง

กำรกลำ่วแสดงควำมขอบคุณตนเอง

0.588

0.768

0.813

0.669

0.816

โดยภาพรวม 0.917

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ประชำชนในหมู่บ้ำนท่ำช้ำง 

ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ�ำเภอวฒันำนคร จังหวดัสระแก้ว 

ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฝึกสยำมหวัเรำะ และเกบ็รวบรวมข้อมลู

ในช่วงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 ได้จ�ำนวน 179 ชุด 

และน�ำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม 

และสร้ำงคู่มือลงรหัสเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�ำเร็จรูปต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เพื่อให้ทรำบลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงคือ ค่ำร้อยละ 
(Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และคำ่ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรำฐำน (Standard deviation)

2. กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยนืยัน ด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป

ผลกำรวจิัย
การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้าน 
สุนทรีย์แห่งตนของการฝึกสยามหัวเราะ

ปัจจัยด้ำนสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ 
ประกอบด้วยปัจจัยย่อยตำมกำรวัดด้วยแนวคิดสำยโซ ่
วิธีกำรเป้ำหมำย (MEC) โดยตวัแปรด้ำนสนุทรย์ีแห่งตน
ของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ (SF) ประกอบด้วยคุณลกัษณะ 
5 ด้ำนคือ กำรยอมรับควำมเป็นตัวเอง (SE01) กำรมี
เอกลักษณ์ของตัวเอง (SE02) กำรเน้นจุดแข็งตนเอง 
(SE03) กำรชืน่ชมยนิดใีนควำมส�ำเรจ็ของตนเอง (SE04) 
และกำรกล่ำวแสดงควำมขอบคุณตนเอง (SE05)

ผลกำรตรวจสอบค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรใน 
เมทริกซ์ทั้ง 5 ตัว รวม 20 คู่ พบว่ำ มีคำ่สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่ำง 0.530 ถึง 0.734 ตัวแปรทุกคู่ 
มคีวำมสัมพนัธ์กนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดับ .01 
โดยตวัแปรด้ำนกำรมเีอกลกัษณ์ของตัวเอง (SE02) และ
ด้ำนกำรเน้นจุดแข็งตนเอง (SE03) มีควำมสัมพันธ์กัน

สูงสุด (r = 0.734) ขณะที่ตัวแปรด้ำนกำรมีเอกลักษณ์
ของตวัเอง (SE02) และด้ำนกำรกล่ำวแสดงควำมขอบคณุ
ตนเอง (SE05) มีควำมสัมพันธ์กันต�่ำสุด (r = 0.530) 
เมือ่ตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นพบว่ำ เมทรกิซ์สหสมัพนัธ์
ของตัวแปรทั้ง 5 ตัว ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือ 
ตัวแปรมีควำมสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะสำมำรถน�ำมำ
วิเครำะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s test: χ2 = 
506.273, df = 10, p = .000) เมือ่พจิำรณำรำยตวัแปร
พบว่ำ ค่ำควำมพอเพียงของกำรเลือกตัวอย่ำงโดยรวม 
(KMO) เท่ำกบั 0.872 และค่ำพสิยัของค่ำควำมพอเพยีง
ของกำรเลือกตัวอย่ำง (MSA) มีค่ำระหว่ำง 0.848 ถึง 
0.891 ซึง่มำกกว่ำ 0.5 ทกุค่ำ แสดงว่ำ ตวัแปรสงัเกตได้
ทุกตัวมีควำมสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสำมำรถน�ำมำใช ้
ในกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติขั้นสูงต่อไป

ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่ำ  
แบบจ�ำลองปัจจยัสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำมหวัเรำะ
มคีวำมสอดคล้องกลมกลนืกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ พจิำรณำ
ได้จำกค่ำไคสแควร์ท่ีแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 
(χ2 = 9.66, df = 5, p = 0.085) ค่ำดชันวีดัระดบัควำม
กลมกลืน (GFI) เท่ำกับ 0.98 ค่ำดัชนีวัดระดับควำม
กลมกลนืท่ีปรบัแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกบั 0.94 (ตำรำงที ่4) 
ค่ำดชันรีำกของค่ำเฉลีย่ก�ำลงัสองของควำมคลำดเคลือ่น
ในกำรประมำณ (RMSEA) มีค่ำเทำ่กับ 0.072 และค่ำ
ดัชนีรำกของค่ำเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) 
มีค่ำเทำ่กับ 0.0055 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืน จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าสถิติวิเคราะห์ ความหมาย

χ2 P > 0.05 χ2 = 9.66, df = 5, p = .08543 ผ่ำนเกณฑ์

CFI มำกกว่ำ 0.90 0.99 ผ่ำนเกณฑ์

GFI มำกกว่ำ 0.90 0.98 ผ่ำนเกณฑ์

NNFI มำกกว่ำ 0.90 0.99 ผ่ำนเกณฑ์

RMSEA มำกกว่ำ 0.05 0.072 ผ่ำนเกณฑ์

Construct Reliability (CR) = 0.917 ผ่ำนเกณฑ์
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เมื่อพิจำรณำค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปร 

พบว่ำ ค่ำน�ำ้หนกัองค์ประกอบมค่ีำแตกต่ำงกนัเลก็น้อย 

มีค่ำตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.46 โดยค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ

ของทกุตวัแปรมนัียส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 กำรเน้น

จุดแข็งตนเอง (SF03) มีน�้ำหนักควำมส�ำคัญในรูป 

น�้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนมำกที่สุดเท่ำกับ 0.88 

และมคีวำมแปรผนัร่วมกบัปัจจัยด้ำนสุนทรย์ีแห่งตนของ

กำรฝึกสยำมหวัเรำะ (SF) ในระดบัปำนกลำง (ร้อยละ 78) 

รองลงมำคือ กำรมีเอกลักษณ์ของตัวเอง (SF02) และ

กำรยอมรบัควำมเป็นตวัเอง (SF01) มนี�ำ้หนกัควำมส�ำคญั

เทำ่กับ 0.82 และ 0.78 ตำมล�ำดับ และมีควำมแปรผัน

ร่วมกับปัจจยัด้ำนสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำมหวัเรำะ 

(SF) ในระดับปำนกลำง (ร้อยละ 67 และร้อยละ 61 

ตำมล�ำดับ) จำกน�้ำหนักองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน 

แสดงให้เห็นว่ำ กำรวัดปัจจัยสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึก

สยำมหวัเรำะ ควรวดัจำกตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 5 ตวัร่วมกนั 

รำยละเอยีดดงัตำรำงท่ี 3 ภำพท่ี 1 ภำพท่ี 2 และตำรำง

ที่ 4

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ในแบบจ�ำลอง

ปัจจัยสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

ตัวแปร SF01 SF02 SF03 SF04 SF05

SF01 0.890

SF02 0.656 0.855

SF03 0.681 0.734 0.848

SF04 0.577 0.631 0.677 0.891

SF05 0.597 0.530 0.627 0.611 0.884

Mean 4.554 4.465 4.568 4.592 4.633

S.D. 0.391 0.555 0.526 0.460 0.462

หมายเหตุ n = 179, | r | ≥ 0.530, p < .01, Bartlett’s test: χ2 = 506.273, df = 10, p = .000, KMO = 0.872 

ค่ำตำมแนวทแยงคือ Measure of Sampling Adequacy (MSA) รำยตัวแปร
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ภาพที่ 2 แบบจ�ำลองปัจจัยสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

ตารางที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ�ำลองสุนทรีย์แห่งตนของกำรฝึกสยำมหัวเรำะ

ตัวแปร
น�้าหนักองค์ประกอบ

C.R.
สปส SE t FS SC

SF01 0.31 0.03 12.07 0.49 0.78 0.61

SF02 0.45 0.04 12.86 0.42 0.82 0.67

SF03 0.46 0.03 14.43 0.70 0.88 0.78

SF04 0.36 0.03 11.88 0.40 0.77 0.60

SF05 0.33 0.03 10.73 0.30 0.72 0.52

χ2 = 9.66, df = 5, p = 0.085, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.072, RMR = 0.0055

หมายเหต ุค่ำ FS หมำยถึง Factor Score regression, ค่ำ SC หมำยถึง Completely Standardized Solution, 

ค่ำ C.R. หมำยถึง Construct Reliability, คำ่ สปส หมำยถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

สรุปและอภปิรำยผล
จำกกำรวิจัยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ส�ำหรบัแบบจ�ำลองสนุทรย์ีแห่งตนของกำรฝึกสยำมหวัเรำะ 

ผูว้จิยัได้ด�ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยวธิกีำรสมัภำษณ์

ประชำชนในหมู่บ้ำนท่ำช้ำง ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

อ�ำเภอวัฒนำนคร จงัหวดัสระแก้ว ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฝึก

สยำมหวัเรำะ และเกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนพฤษภำคม 

พ.ศ. 2561 ได้จ�ำนวน 179 ชุด โดยกำรวิเครำะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor) เมื่อ

วเิครำะห์จำกตวัแปรสังเกตกำรเน้นจดุแข็งตนเอง (SF03) 

มนี�ำ้หนกัควำมส�ำคญัในรปูน�ำ้หนกัองค์ประกอบมำตรฐำน

มำกทีส่ดุ ตรงกบัรอบบนิส์ (Robbins, 2007: 169-170) 
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ได้กล่ำวว่ำ กำรชืน่ชมตนเอง เป็นองค์ประกอบทีส่�ำคญัทีส่ดุ

ในองค์ประกอบทัง้หมดของสนุทรย์ีและควำมสมบรูณ์แบบ

ของชีวิต ซ่ึงเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมรู้สึกยินดี ควำมรู้สึก

นึกคิดเชิงสร้ำงสรรค์ กำรใช้ค�ำพูดทำงบวกและแสดง

ควำมรู ้ สึกขอบคุณต่อผู ้อื่นด ้วยควำมเต็มใจยิ่งขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับสุนทรีย์ที่เกิดขึ้นในบุคคลตำมแนวคิด

ของเทย์เลอร์ (Taylor, 2014) ที่กล่ำวว่ำ สุนทรีย์เกิด 

ในบคุคลได้โดยกำรสนุทรีย์ผ่ำนกำรเปรียบเทียบ จะท�ำให้

เห็นคณุค่ำของสิง่ท่ีตนเองมแีละได้รับ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีผูอ้ืน่ขำด 

สุนทรีย์สติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ เกิดจำกควำมสนใจ 

เกิดจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้สึก และเด็กจะมีควำม 

สุนทรีย์ได้นั้น เกิดได้จำกตัวเขำเอง ผู้คนรอบข้ำงและ

ครอบครัวของเขำ เด็กเรียนรู้ควำมสุนทรีย์ขั้นพื้นฐำน 

เวลำท่ีเขำรับรู้จำกบุคคลรอบข้ำงว่ำ เขำมีค่ำแค่ไหน 

และจำกสิ่งที่ผู้อื่นชื่นชมยินดีในตัวของเขำ เขำจะรับรู้ 

ได้เองโดยอัตโนมัติ (Hicks & Hicks, 2001: 54)
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