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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
บุคลิกภาพ คือสิง่ ที่สะท้ อนถึงความเป็ นตัวตนของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้ รับ
อิทธิพลมาจากปั จจัยด้ านพันธุกรรม จากปั จจัยด้ านประสบการณ์การเลี ้ยงดูจากครอบครัว และปั จจัยทางด้ าน
สังคม หลอมรวมกันกลายเป็นบุคลิกภาพ (ยงยุทธ เติมศรี เจริญพร, 2550)
คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 4 ให้ คานิยามบุคลิกภาพผิดปกติไว้ ว่า
หมายถึง ภาวะความผิดปกติทางจิตที่มีองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน ซึง่ ส่งผลและมีบทบาทต่อชีวิตคนไม่
มากก็น้อย บุคลิกภาพผิดปกติมีลกั ษณะที่ค่อนข้ างคงทนไม่เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากความผิดปกติรูปแบบ
อื่น หนึง่ ในบุคลิกภาพผิดปกติคือ บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง (Narcissism)
ในปี 2547 ได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง (Narcissism) โดยพรสวรรค์ ตันโชติ
ศรี นนท์ ซึง่ ระบุว่าในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 4 (The Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV) ได้ นิยามความหมายของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองไว้
ดังนี ้ มีความรู้สกึ ถึงความสาคัญของตนเองอย่างเกินจริ ง หมกมุ่นเกี่ยวกับความเพ้ อฝั นอย่างไม่มีขอบเขตใน
เรื่ องของการประสบความสาเร็จ อานาจ ความรุ่งโรจน์ ความงาม หรื อความรักในอุดมคติ มีความเชื่อว่าตนเป็ น
คนพิเศษ ต้ องการการชื่นชมจากผู้อื่นมากเกินปกติ เชื่อว่าตนสมควรได้ รับมากกว่าที่เป็ นอยู่ และมากกว่า
ผู้อื่น เห็นแก่ตวั มุ่งเอาเปรี ยบเพื่อให้ ตนประสบความสาเร็จ ขาดอารมณ์ร่วม ความเห็นอกเห็นใจ อิจฉาผู้อื่น
และคิดว่าผู้อื่นอิจฉาตน และหยิ่งยโส อวดดี ถือตัว ซึง่ หากกล่าวตามนี ้ จะเห็นได้ ว่าบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
เป็นบุคลิกภาพผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงในด้ านการพัฒนา
สัมพันธภาพ
ในขณะที่บคุ ลิกภาพแบบหลงตนเองในทางจิตวิทยาคลินิคนันให้
้ คานิยามไปในเชิงลบ เช่น หยิ่ง
ทะนงตน เจ้ ากี ้เจ้ าการ และต้ องการการชื่นชมจากผู้อื่น บุคลิกภาพแบบหลงตนเองในทางจิตวิทยาบุคลิกภาพ
มองว่าเป็นบุคลิกภาพปกติและเอนเอียงไปในทางที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในแง่ของการเป็ นผู้นา ลักษณะความ
เปิดเผย เป็นต้ น (Dionne, 2012) ในแง่มมุ ของงานวิจยั นี ้ บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง หมายถึงความผิดปกติ
ทางด้ านบุคลิกภาพซึง่ อ้ างอิงในทางจิตวิทยาคลินิค
Raskin และ Hall (1979 อ้ างถึงใน หยกฟ้า อิศรานนท์, 2551) ได้ จาแนกบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ การแสดงอานาจ (authority) การชอบแสดงออก (exhibitionism) ความ
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เหนือกว่า (superiority) ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (entitlement) การแสวงหา
ผลประโยชน์ (exploitativeness) ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency) และความทะนง
ตน (vanity)
นอกเหนือไปจากนั้น คนที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตนเองยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องกับอัตมโนทัศน์หลายๆตัว เช่น การเพิ่มคุณค่าให้ กบั ตนเอง การนับถือตนเอง เป็ นต้ น (อ้ างถึงใน
พรสวรรค์ ตันโชติศรี นนท์, 2547)
จากการพิจารณาถึงรูปแบบพฤติกรรมและแนวคิดของผู้ที่มีบคุ ลิกภาพผิดปกติแบบหลงตนเอง
นาไปสูก่ ารศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการส่งเสริมรูปลักษณ์ตวั ตน และหนึง่ ในวิธีนั ้นคือการมีแรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) (Morrison, Morrison, Hopkins และ Rowan, 2004)
ในยุคปั จจุบนั สังคมตะวันตกมีการประเมินคุณค่าความสวยงามหรื อความน่าดึงดูดของรูปร่างโดย
ใช้ แนวทางการวัดแรงจูงใจในความผอมของผู้หญิง (Drive for thinness; DT) และ แรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้อในเพศชาย (Drive for Muscularity; DM) ในขณะที่เรื่ องของความต้ องการในผู้ชายส่วนใหญ่ต่อการมี
มวลกล้ ามเนื ้อที่เพิ่มมากขึ ้นนั้นค่อนข้ างจะเป็ นเรื่ องที่ชดั เจน (McCreary & Sasse, 2000) แต่เรื่ องของ
การศึกษาโครงสร้ างของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย (Drive for Muscularity; DM) นันกลั
้ บ
ไม่กว้ างขวางเท่ากับแรงจูงใจในความผอมของผู้หญิง (Drive for thinness; DT) เหตุเพราะเรื่ องของการศึกษา
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชายค่อนข้ างจะใหม่และเน้ นหนักไปที่การวัดบุคลิกลักษณะของผู้ที่มี
แรงจูงใจประเภทนี ้ มากกว่าปั จจัยที่ผลักดันให้ เกิดแรงจูงใจนี ้ (Davis, Karvinen, McCreary, 2005) ใน
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ เน้ นหนักไปในด้ านของการวัดบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อใน
เพศชาย (Drive for Muscularity; DM)
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย (Drive for Muscularity; DM) ในวัยรุ่นผู้ชาย มักจะ
มีสงู ในผู้ที่มีความพึงพอใจในตนเองต่าและมีอาการต่างๆของโรคซึมเศร้ ารวมอยู่ด้วย (McCreary & Sasse,
2000) โดยงานวิจยั ของ Pope และคณะ (2000) แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบมวลกล้ ามเนื ้อจริงกับมวล
กล้ ามเนื ้อตนเองที่บคุ คลรับรู้ บุคคลมักจะประเมินตนเองต่ากว่ามวลกล้ ามเนื ้อที่ตนมีอยู่จริงๆอย่างมีนยั สาคัญ
นอกเหนือไปจากนั้น สาเหตุที่การมีกล้ ามเนื ้อเป็ นสิ่งสาคัญต่อผู้ชาย เพราะว่าการมีกล้ ามเนื ้อนันเชื
้ ่อมโยงกับ
การรับรู้ความเป็นชายหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า ยิ่งมีกล้ ามเนื ้อมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็ นชายมากขึ ้นเท่านัน้ (อ้ างถึงใน
Grogan & Richards, 2002)
ในงานวิจยั ของบริบทตะวันตก ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับ
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อโดยเชื่อมโยงลักษณะทังสองเข้
้
าด้ วยกันจากลักษณะของความพึงพอใจใน
ตนเองต่า ดังเช่นในงานวิจยั ของ Davis, Karvinen และ McCreary (2005) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง

3

บุคลิกภาพแบบต่างๆ เช่น บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบมุ่งความสมบูรณ์แบบ บุคลิกภาพแบบหลง
ตนเอง เป็นต้ น กับแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย โดยจากการศึกษาพบว่ารูปแบบบุคลิกภาพ
ต่างๆมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ ยกเว้ นบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
จากงานวิจยั นี ้ได้ นาไปสูก่ ารต่อยอดทางการศึกษาเพิ่มเติมขององค์ประกอบบางชนิดซึง่ เป็ น
องค์ประกอบย่อยของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ ซึง่ พบความสัมพันธ์
ของตัวแปรทั ้งสองเช่น การศึกษา ของ Morrison, Morrison, Hopkins และ Rowan (2004) เรื่ องความ
เกี่ยวข้ องกันของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) กับความทะนง
ตน (Vanity) ซึง่ เป็นองค์ประกอบหนึง่ ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองตามการจาแนกของ Raskin และ Hall
(1979 อ้ างถึงใน หยกฟ้า อิศรานนท์, 2551) โดยจากการศึกษาดังกล่าวผลพบว่าค่าความทะนงตน (Vanity) มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) อย่างมีนยั สาคัญที่ .74
เป็นต้ น
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ศกึ ษาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับแรงจูงใจ
ในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อยังไม่มีในบริบทของตะวันออก ผู้วิจยั จึงสนใจว่าในบริบทสังคมตะวันออกนัน้ ผู้ที่มี
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อจะมีความเกี่ยวข้ องกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองเช่นเดียวกันกับในบริ บท
ของสังคมตะวันตกหรื อไม่ เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง เป็ นบุคลิกภาพผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างมาก
ต่อการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเพื่อความชัดเจนในการสนับสนุนผลการวิจยั ก่อนหน้ าและเพื่อเพิ่มความ
เข้ าใจต่อการศึกษาการวัดบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย (Drive for
Muscularity; DM) เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั อื่นๆต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในงานวิจยั นี ้ได้ แก่ แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อและบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเอง ทั้ง 8 ข้ อ ได้ แก่ การแสดงอานาจ (authority) การชอบแสดงออก (exhibitionism)
ความเหนือกว่า (superiority) ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (entitlement) การแสวงหาผลประโยชน์
(exploitativeness) ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency) ความทะนงตน (vanity) และหวัน่ ไหว
มากเกินกว่าปกติ (hypersensitivity)
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แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนือ้ (Drive for Muscularity; DM)
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ หรื อ Drive for Muscularity; DM หมายความถึง ขอบเขต
ความต้ องการของบุคคลที่จะมีรูปร่างของกล้ ามเนื ้อในอุดมคติของตนและแสดงออกด้ วยความตั ้งใจเพื่อให้ เกิด
ความเป็นไปได้ ที่สดุ ในการมีกล้ ามเนื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น (McCreary, 2012)
นักมนุษยวิทยาได้ แบ่งโครงสร้ างร่างกายของคนเราเป็ น 3 ประเภท คือ รูปแบบ Ectomorph
Mesomorph และ Endomorph
รูปร่างแบบ Ectomorph เปรี ยบได้ ง่ายๆ คือคนที่ผอมแห้ ง คนที่มีรูปร่างลักษณะนี ้จะมีระบบเผา
ผลาญที่ดีมาก แต่จะสร้ างกล้ ามเนื ้อได้ ยากเช่นกัน
รูปร่างแบบ Mesomorph หรื อรูปแบบกล้ ามเนื ้อของนักกีฬา กล้ ามเนื ้อจะเป็ นมัดๆได้ สดั ส่วน รูปร่ าง
แข็งแรง เป็นรูปร่างของนักกีฬา
รูปร่างแบบ Endomorph เป็นรูปแบบที่มีกล้ ามเนื ้อแข็งแรงเช่นเดียวกัน แต่จะมีสดั ส่วนของไขมันใน
กล้ ามเนื ้อที่เยอะตามไปด้ วย จึงทาให้ ดอู ้ วนหรื อหนา
รูปร่างแบบ Mesomorph จึงเป็นรูปแบบของรูปร่างในอุดมคติที่ผลักดันแรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้อ หรื อ Drive for Muscularity; DM (Davis, Karvinen, McCreary, 2005)
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย (Drive for Muscularity; DM) มักจะมีสงู ในผู้ที่มี
ความพึงพอใจในตนต่า และมีอาการต่างๆของโรคซึมเศร้ ารวมอยู่ด้วย (McCreary & Sasse, 2000) โดย
งานวิจยั ของ Pope และคณะ (2000) แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบมวลกล้ ามเนื ้อจริงกับมวลกล้ ามเนื ้อ
ตนเองที่บคุ คลรับรู้ บุคคลมักจะประเมินตนเองต่ากว่ามวลกล้ ามเนื ้อที่ตนมีอยู่จริงๆอย่างมีนยั สาคัญ
โดยส่วนมากการตัดสิน หรื อบ่งบอกว่าบุคคลใดบุคคลหนึง่ มีลกั ษณะบุคลิกภาพในแบบใด มักจะใช้
วิธีการสังเกตสิง่ ที่คนเหล่านั้นได้ แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านความคิด การกระทา การพูดจา วิถีชีวิต หรื อ
กิจกรรมความสนใจ เพราะบุคลิกภาพ เป็นลักษณะที่เฉพาะของแต่ละบุคคลที่บ่งบอกถึงความแตกต่าง (เกรี ยง
ศักดิ์ ผิวสุข, 2550) ซึง่ จากข้ อมูลเหล่านี ้ ก่อให้ เกิดแนวความคิดว่าการที่บคุ คลมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง จะ
ส่งผลทาให้ บคุ คลมีแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อด้ วย (Davis, Karvinen, McCreary, 2005) เนื่องจากผู้
ที่มีแรงจูงใจในการเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้อ มักจะเป็ นผู้ที่ให้ ความใส่ใจกับรูปร่างของตนเอง และการให้
ความสาคัญกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตนเองจากบุคคลอื่น ซึง่ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับผู้ที่มีบคุ ลิกภาพแบบหลง
ตนเอง ได้ แก่ การมีความมัน่ ใจในตนเองสูง การมีความลุม่ หลงในตนเอง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม เรื่ องของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ หรื อ Drive for Muscularity; DM ยังมีผ้ ู
ที่หยิบยกขึ ้นมาพูดถึงหรื อทาการศึกษาน้ อยอยู่ในปั จจุบนั ซึง่ งานวิจยั ที่มีเป็ นของชาวตะวันตกทังหมด
้
อาทิ
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Personality correlates of a drive for muscularity in young men. (Davis, Karvinen, McCreary, 2005)
The Drive for Muscularity and Masculinity: Testing the Associations Among Gender-Role Traits,
Behaviors, Attitudes, and Conflict. (McCreary, Saucier, Courtenay, 2005) Body image, eating
disorders, and the drive for muscularity in gay and heterosexual men: The influence of media
images (Duggan, McCreary, 2004) เป็นต้ น
แต่หากกล่าวในบริบทของชาวตะวันออก ยังไม่พบงานวิจยั ในเรื่ องนี ้ จึงเป็ นเรื่ องที่ต้องศึกษาและ
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมต่อไป
บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง (Narcissism)
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองในทางจิตวิทยาถูกจัดว่าเป็ นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต (อ้ างถึงใน ผกาทิพย์
ขันติพงศ์, 2552) มีความยากลาบากในการอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น ด้ วยเหตุนี ้ การศึกษาในเรื่ องบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเอง มักเกิดขึ ้นในทางการแพทย์หรื อในทางจิตวิทยาคลินิกเป็ นส่วนมาก โดยสมาคมจิตแพทย์
อเมริกนั (American Psychiatric Association, 1994 อ้ างถึงใน ผกาทิพย์ ขันติพงศ์ , 2552) ระบุเรื่ องความ
ผิดปกติทางจิตด้ านบุคลิกภาพแบบหลงตนเองจากคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 4
(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV) ไว้ 9 ประการ ดังนี ้
1. รู้สกึ ว่าตนสาคัญเกินความเป็นจริง คิดว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
2. ถูกครอบงาในสิ่งเพ้ อฝั นอย่างไม่มีที่สิ ้นสุดในด้ านความสาเร็จ ด้ านอานาจ ความฉลาด ความ
สวยงาม ความรัก
3. มีความคิดว่าตนพิเศษต่างจากผู้อื่น
4. ต้ องการคาชมมากเกินขอบเขต
5. รู้สกึ ถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนควรได้ รับมากเกินพอดี
6. หวังประโยชน์จากผู้อื่น
7. ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
8. อิจฉาริษยาผู้อื่นและคิดว่าผู้อื่นมีความคิดต่อตนเช่นกัน
9. มีพฤติกรรมและเจตคติเย่อหยิ่ง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองมีสาเหตุอย่างหนึง่ มาจากการขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวใน
วัยเด็ก จึงมุ่งเน้ นความสาคัญให้ แก่ตนเองมาก เพื่อให้ ตนเองรู้ สึกถึงคุณค่าของตน ด้ วยเหตุนี ้ บุคคลที่มี
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บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง มักเป็นคนที่ให้ ความสาคัญกับอัตมโนทัศน์ต่อตนเองมากเกินจริง ชอบได้ รับการเอา
ใจ มักไม่ใส่ใจความรู้สกึ ผู้อื่น ต้ องการการชื่นชม และขาดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมาก
(Campbell 1999 อ้ างถึงใน พรสวรรค์ ตันโชติศรี นนท์, 2547)
เฉกเช่นเดียวกับ Kenberg (1974 อ้ างถึงใน พรสวรรค์ ตันโชติศรี นนท์, 2547) ซึง่ เสนอไว้ ว่า บุคคลที่ไม่ได้ รับ
ความรักจากพ่อแม่หรื อผู้เลี ้ยงดูที่พอเพียงก่อนอายุ 3 ขวบ ส่งผลให้ บคุ คลนันมี
้ บคุ ลิกภาพแบบหลงตนเองเพื่อ
เป็นกลไกการป้องกันตนจากความรู้ สกึ ของการถูกทอดทิ ้งและปกปิ ดความโกรธแค้ นจากความรู้สกึ นัน้ โดย
กลไกของการป้องกันตนจากความรู้สกึ ของการถูกทอดทิ ้งและปกปิ ดความโกรธแค้ นจากความรู้สกึ นัน้
Campbell, Bosson, Goheen, Lakey, และ Kernis (2007 อ้ างถึงใน หยกฟ้า อิศรานนท์, 2551) ให้
คานิยามบุคลิกภาพแบบหลงตนเองไว้ ว่า การมีอตั มโนทัศน์ที่เกินความเป็ นจริ งและขาดความใกล้ ชิดใน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ โดยขณะที่ Wallace และ Baumeister (2002 อ้ างถึงใน หยกฟ้า อิศรานนท์,
2551) กล่าวว่า ผู้ที่มีบคุ ลิกภาพหลงตนเองมักให้ ความสาคัญกับตนเองและเอกลักษณ์จาเพราะตนเองสูงเกิน
ความเป็นจริง หยิ่งยโส ต้ องการสิง่ ต่างๆมากเกินสิ่งที่ควรได้ รับ ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และต้ องการคา
สรรเสริญเยินยอจากผู้อื่น
Bushman & Baumeister (1998 อ้ างถึงใน ผกาทิพย์ ขันติพงศ์, 2552) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของ
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองว่า เป็นบุคคลที่มีแนวโน้ มที่จะรักตนเองมากเกินปกติ มีการเห็นคุณค่าในตนเองที่ไม่
มัน่ คง ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาตนเองเป็นศูนย์กลางในความสนใจและความรัก รวมไปถึงรู้สกึ ว่าควรจะได้
รับคาชมจากผู้อื่น
Freud (1914 อ้ างถึงใน พิมพ์พลอย อึ ้ง, 2551) เสนอทฤษฎีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเองว่าเกิดจาก
สัญชาติญาณทางเพศและอิทธิพลจากพ่อแม่ Freud ได้ จาแนกคนออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ประเภทที่มีความผูกพันกับผู้อื่น (anaclitic type individuals)
มักแสดงความรักต่อผู้อื่น
2. ประเภทที่มีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง (narcissistic type individuals)
มักแสดงความรักต่อตนเอง โดยคนที่เป็นที่รักของคนประเภทนี ้เป็ นแค่เครื่ องหมายของการแสดงว่า
1) ตัวเขาเองเป็นใคร
2) ตัวเขาเองเคยเป็ นใคร
3) ตัวเขาเองอยากเป็ นใคร
4) บุคคลอันเป็ นที่รักคือใครบางคนที่เคยเป็ นส่วนหนึ่งของเขา
ทั้งหมดนี ้แสดงให้ เห็นถึงการมุ่งแต่ตนเองและไม่อยากผูกมัดกับผู้อื่น
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Raskin และ Hall (1979 อ้ างถึงใน หยกฟ้า อิศรานนท์, 2551) ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือวัดบุคลิกภาพแบบ
หลงตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การแสดงอานาจ (authority)
2. การชอบแสดงออก (exhibitionism)
3. ความเหนือกว่า (superiority)
4. ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (entitlement)
5. การแสวงหาผลประโยชน์ (exploitativeness)
6. ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency)
7. ความทะนงตน (vanity)
สรุปได้ ว่า ผู้ที่มีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง คือ ผู้ที่ชอบแสดงอานาจ ชอบที่จะแสดงออก มีความ
ต้ องการเหนือกว่าผู้อื่นเสมอ ไม่พอใจสิง่ ที่ตนเองมีอยู่หรื อต้ องการได้ สงิ่ ต่างๆมากกว่าที่ตนได้ รับ แสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้อื่น ไม่คิดพึ่งพาใครเพราะคิดว่าสามารถทาทุกสิง่ ได้ ด้วยตนเอง และหยิ่งทะนงตน
เป็นที่น่าสังเกตว่า บุคลิกภาพแบบหลงตนเองทัง้ 7 องค์ประกอบที่กล่าวไปนั ้น แสดงให้ เห็นถึงการมุ่ง
ตนและเห็นแก่ประโยชน์ของตนอย่างชัดเจน แต่มิได้ อ้างถึงความรู้สกึ อ่อนไหวทางอารมณ์ที่มากเกินปกติ
(Hypersensitivity) แต่อย่างใด ซึง่ ความรู้สกึ อ่อนไหวทางอารมณ์ที่มากเกินปกติถือได้ ว่าเป็ นลักษณะสาคัญที่
ชัดเจนอีกประการของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
โดย Wink (1991 อ้ างถึงใน หยกฟ้า อิศรานนท์, 2551) ได้ เรี ยกลักษณะของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ทั้ง 7 องค์ประกอบที่กล่าวไปนั้นว่าเป็น บุคลิกภาพแบบหลงตนเองแบบเปิ ดเผย (overt narcissism) ซึง่
ลักษณะสาคัญของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองแบบเปิ ดเผยนัน้ ได้ แก่ การมีความมัน่ อกมัน่ ใจสูง ก้ าวร้ าวและ
ต้ องการคาชมจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
บุคลิกภาพที่กล่าวไปข้ างต้ น มิได้ อ้างถึงบุคลิกแบบหลงตนเองด้ านที่ 8 คือ การหวัน่ ไหวมากเกินกว่า
ปกติ (hypersensitivity) ซึง่ เป็นลักษณะสาคัญอีกประการ เราเรี ยกองค์ประกอบข้ อนี ้ว่า บุคลิกภาพหลงตนเอง
แบบปกปิด (covert narcissism) ซึง่ บุคลิกภาพทั ้งสองแบบนั ้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลิกภาพแบบ
หลงตนเองแบบเปิดเผย (overt narcissism) มักจะเปิ ดตัว (extraversion) ชอบแสดงออกถึงอานาจ อิสระ
เชื่อมัน่ มักจะมีความก้ าวร้ าว ชอบเป็นจุดสนใจ ยึดตนเป็ นศูนย์กลาง ในขณะที่บคุ ลิกภาพหลงตนเองแบบ
ปกปิด (covert narcissism) มักปิดตัวจากการใช้ ชีวิตเชิงสังคม (introversion) ปกป้องตนเอง อ่อนไหว ขาด
ความมัน่ ใจ รู้สกึ ไม่พงึ พอใจในตนเอง โดยที่ผ้ ทู ี่มีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเองแบบเปิ ดเผย (overt narcissism)
จะเห็นคุณค่าในตนสูงและมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีกว่า (Rose, 2002 อ้ างถึงใน สุธาสินี ใจสมิทธ์ , 2553)
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนือ้
บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง คือ บุคลิกภาพของบุคคลที่ชอบแสดงอานาจ ชอบแสดงออก มีความ
ต้ องการเหนือกว่าผู้อื่น ไม่พอใจสิง่ ที่ตนเองมีอยู่หรื อต้ องการได้ สิ่งต่างๆมากกว่าที่ตนได้ รับ แสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้อื่น อิจฉาริ ษยา ไม่คิดพึง่ พาใครเพราะคิดว่าสามารถทาทุกสิง่ ได้ ด้วยตนเอง และหยิ่งทะนง
ตน นอกเหนือไปจากนั้นแล้ วยังเป็นผู้ที่มกั ไม่เห็นคุณค่าในตนอย่างแท้ จริง
ในความคล้ ายคลึงกัน แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย (Drive for Muscularity; DM)
มักจะมีสงู ในผู้ที่มีความพึงพอใจในตนเองต่าและมีอาการต่างๆของโรคซึมเศร้ ารวมอยู่ด้วย (McCreary &
Sasse, 2000)
งานวิจยั ของ Morrison, Morrison, Hopkins และ Rowan (2004) เรื่ องความเกี่ยวข้ องกันของแรงจูงใจ
ในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) กับความทะนงตน (Vanity) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึง่
ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ได้ ตั้งสมมติฐานถึงความเป็ นไปได้ ที่องค์ประกอบทังสองจะมี
้
ความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญในเรื่ องของความพึงพอใจในตนเองต่าและมีอาการต่างๆของโรคซึมเศร้ า
นอกเหนือไปจากงานวิจยั ข้ างต้ นแล้ ว ยังมีงานวิจยั ของ Davis, Karvinen, McCreary, 2005 ได้ ยก
เรื่ องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้ องกันของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบต่างๆ เช่น
บุคลิกภาพแบบขี ้กังวล บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง มานาเสนอว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันในเรื่ องของความพึง
พอใจในตนเองเช่นกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ และ บุคลิกภาพแบบหลง
ตนเองทั้ง 8 องค์ประกอบ
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สมมติฐานการวิจัย
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สาคัญกับ บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ข้ อโดยรวม อันประกอบไปด้ วย
1. การแสดงอานาจ (authority)
2. การชอบแสดงออก (exhibitionism)
3. ความเหนือกว่า (superiority)
4. ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (entitlement)
5. การแสวงหาผลประโยชน์ (exploitativeness)
6. ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency)
7. ความทะนงตน (vanity)
8. หวัน่ ไหวมากเกินกว่าปกติ (hypersensitivity)
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผู้ชายที่ออกกาลังกายในฟิ ตเนส อายุ 25-45 ปี
จานวน 160 คน
2. งานวิจยั นี ้เป็นงานวิจยั เชิงสารวจ
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. บุคลิกภาพแบบหลงตนเองเป็นตัวแปรต้ น
2. แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อเป็ นตัวแปรตาม
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คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนือ้ (Drive for Muscularity; DM)
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ คือ ความต้ องการหรื อการมีแรงจูงใจ ซึง่ โดยปกติพบมากในเพศ
ชายที่มีรูปร่างแบบ Mesomorph หรื อการมีรูปแบบของร่างกายที่มีลกั ษณะโครงสร้ างกระดูกที่ใหญ่ล่าสัน มี
รูปร่างแบบนักกีฬาโดยกาเนิด เป็นโครงสร้ างร่างกายที่ดีที่สดุ สาหรับการเพาะกาย ในงานวิจยั นี ้หมายถึง
คะแนนที่ได้ จากมาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจาก Drive for Muscularity
Scale (DonMcCreary, 2013)
บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง (Narcissistic Personality)
บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง หมายถึงบุคลิกภาพที่มีแนวโน้ มที่จะรักตนเองมากเกินปกติ มีการ
เห็นคุณค่าในตนเองที่ไม่มนั่ คง ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาตนเองเป็ นศูนย์กลางในความสนใจและความรัก รวม
ไปถึงรู้สกึ ว่าควรจะได้ รับคาชมจากผู้อื่น บุคลิกภาพแบบหลงตนเองจาแนกเป็ นองค์ประกอบต่อไปนี ้
1. การแสดงอานาจ (authority)
2. การชอบแสดงออก (exhibitionism)
3. ความเหนือกว่า (superiority)
4. ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (entitlement)
5. การแสวงหาผลประโยชน์ (exploitativeness)
6. ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency)
7. ความทะนงตน (vanity)
8. หวัน่ ไหวมากเกินกว่าปกติ (hypersensitivity)
ในการวิจยั นี ้หมายถึงคะแนนที่ได้ จากการตอบมาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเองที่พฒ
ั นาโดย
หยกฟ้า อิศรานนท์ (2551) วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ (2551) ธันยธร อนันต์วิโรจน์ (2552) และผกาทิพย์ ขันติ
พงศ์ (2552)
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ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ทราบถึงผลของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
กับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองทั้ง 8 องค์ประกอบ
2. ได้ พฒ
ั นามาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) และมาตร
วัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเองให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ใน
อนาคต
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บทที่ 2
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้ เป็นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlational study) โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในเพศชาย ซึง่ มี
วิธีการดาเนินการศึกษาดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ดังนี ้
1.กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการพัฒนามาตรวัด
คณะผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามให้ แก่ บคุ คลที่ออกกาลัง
กายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในสถานออกกาลังกายแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพศชาย อายุระหว่าง
25-45 ปี จานวน 75 คน
2.กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย บุคคลที่มาออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในสถานออก
กาลังกายในสถานออกกาลังกายแห่งหนึง่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นประชากรเพศชาย อายุ
ระหว่าง 25-45 ปี ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการพัฒนามาตรวัด จานวน 160 คน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผู้ร่วมการวิจยั จานวน 160 คน ซึง่ ทั้งหมดเป็ นเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย 30 ปี และมีสว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอายุเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 ปี ผู้ร่วมการวิจยั ส่วนใหญ่มีจานวนครัง้ การออกกาลังกายในรอบ 1 สัปดาห์
1-2 ครั้ง จานวน 104 คน คิดเป็นร้ อยละ 65 รองลงมามีการออกกาลังกาย 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 52 คน
คิดเป็นร้ อยละ 32.5 และที่เหลือมีการออกกาลังกาย 5 ครัง้ ขึ ้นไปต่อสัปดาห์ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5
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ตารางที่ 1
จำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรวิ จยั จำแนกตำมอำยุ สถำนะ และจำนวนครั้งกำรออกกำลังกำยใน
รอบ 1 สัปดำห์ (n=160)
รายการ
จานวน
ร้ อยละ
อายุ
25-30 ปี
108
67.5

สถานภาพ
จานวนครัง้ ใน
การออกกาลัง
กาย

31-35 ปี

36

22.4

36-40 ปี

12

7.6

41-45 ปี

4

2.5

โสด

128

80

สมรส

32

20

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

104

65

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

52

32.5

5 ครั้งขึ ้นไปต่อสัปดาห์

4

2.5

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครั้งนี ้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 มาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
ส่วนที่ 3 มาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง
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ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือ
1. แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
เป็นเครื่ องมือที่ใช้ แสดงข้ อมูลทัว่ ไปที่ตรงกับความเป็ นจริงของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อ
คาถาม 3 ส่วน ได้ แก่ อายุ อาชีพ และจานวนครัง้ ที่ออกกาลังกายในรอบ 1 สัปดาห์
2. มาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื้อ
มาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อที่คณะผู้วิจยั ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้พัฒนามาจาก Drive
for Muscularity Scale (DonMcCreary, 2013) ซึง่ เป็ นมาตรวัดความต้ องการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อโดยมาตรวัด
นี ้เป็นมาตรแบบประเมินค่า (Likert Scale) ประกอบด้ วยข้ อกระทงจานวน 15 ข้ อ และมีการแบ่งระดับการให้
คาตอบ 6 ระดับ ได้ แก่
ระดับ 1 = ไม่เคยมีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้เลย
ระดับ 2 = แทบจะไม่มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้
ระดับ 3 = มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้ในบางครัง้
ระดับ 4 = มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้ค่อนข้ างบ่อยครัง้
ระดับ 5 = มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้บ่อยครัง้
ระดับ 6 = มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้อย่างสม่าเสมอ
ในการวิจยั ครั้งนี ้คณะผู้วิจยั มีความเห็นว่าเป็ นงานวิจยั ที่ทาการสารวจกับประชากรชาวไทย จึงได้
ดาเนินการปรับปรุงมาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ มีความชัดเจน และความเหมาะสมกับบริ บท
สังคมไทยเพิ่มมากขึ ้น โดยคณะผู้วิจยั ได้ จดั ทามาตรขึ ้นใหม่ โดยทาการแปลมาตรวัด Drive for Muscularity
Scale จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จากนันได้
้ นามาตรวัดที่ทาการแปลภาษาแล้ วไปให้ อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวจั น์ และอาจารย์ ดร. อภิชญา ไชยวุฒิ
กรณ์วานิช ทาการพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา หลังจากได้ รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว คณะผู้วิจยั
จึงนามาตรวัดนี ้ไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างบุคคลที่ออกกาลังกายแบบเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ อายุ 25-45
ปี เพศชาย จานวน 75 คน โดยมาตรนี ้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .89
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3. มาตรวัดการมีบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
มาตรวัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเองมีหลากหลายมาตร แต่มาตรที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ นั ้นริเริ่มพัฒนา
โครงสร้ างมาจากมาตรวัดของ The Narcissistic Personality Inventory (NPI) ของ Raskin และ Terry (1988)
โดยมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ การแสดงอานาจ การชอบแสดงออก ความเหนือกว่า ความต้ องการได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ การแสวงหาผลประโยชน์ ความสามารถในการพึง่ ตนเอง และความทะนงตน โดยอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัคนางค์ มณีศรี ที่คอยตรวจสอบดูแลความถูกต้ องทางเนื ้อหาและภาษา
มาโดยตลอด จากนั้นพรสวรรค์ ตันโชติศรี นนท์และคณะในปี 2547 ได้ ปรับข้ อคาถามเป็ นภาษาไทย และสร้ าง
ข้ อกระทงเพิ่มเติม ในปี ต่อๆมาได้ พฒ
ั นามาตรวัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเองอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงในปี 2550
ประพิมพา จรัลรัตนกุลและคณะได้ เพิ่มองค์ประกอบที่ 8 คือการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (hypersensitivity) ด้ วย
เหตุผลอ้ างอิงทางด้ านวัฒนธรรมและความแตกต่างของลักษณะความหลงตนเองในบริบทของสังคมไทยและ
ต่างประเทศได้ ข้อกระทงทั้งหมดจานวน 45 ข้ อ
ต่อมา หยกฟ้า อิศรานนท์ (2551) วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ (2551) ธันยธร อนันต์วิโรจน์ (2552) และ
ผกาทิพย์ ขันติพงศ์ (2552) ภายใต้ ความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัคนางค์ มณีศรี ได้ เขียนข้ อกระทง
เพิ่มเติมรวม 115 ข้ อ ได้ ทาการพัฒนามาตรเพิ่มเติมอีก 2 ครัง้ และคัดข้ อกระทงตามความเหมาะสมจึงได้ ข้อ
กระทงที่นาไปใช้ จริ งรวม 48 ข้ อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .93
แยกรายด้ าน
3.1 คณะผู้วิจยั ได้ ทาการพัฒนาข้ อกระทงจากมาตรวัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ที่มีลกั ษณะการ
ตอบแบบมาตรประมาณค่า (Likert Scale) โดยมีข้อกระทงจานวน 48 ข้ อ ซึง่ เป็ นข้ อกระทง
ทางบวก ประกอบด้ วยการประเมินบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง มีระดับการให้ คาตอบ 5 ระดับ
ได้ แก่
1 คะแนนเมื่อตอบ “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”
2 คะแนนเมื่อตอบ “ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย”
3 คะแนนเมื่อตอบ “เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยพอๆกัน”
4 คะแนนเมื่อตอบ “ค่อนข้ างเห็นด้ วย”
5 คะแนนเมื่อตอบ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”
โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ จานวนองค์ประกอบละ 6 ข้ อดังนี ้
1. การแสดงอานาจ (authority)
2. การชอบแสดงออก (exhibitionism)
3. ความเหนือกว่า (superiority)
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4. ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (entitlement)
5. การแสวงหาผลประโยชน์ (exploitativeness)
6. ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency)
7. ความทะนงตน (vanity)
8. การหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (Hypersensitivity)
3.2 คณะผู้วิจยั คิดข้ อกระทงเพิ่มเติมอีกจานวน 16 ข้ อ เพื่อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด
มากยิ่งขึ ้น ซึง่ แบ่งเป็นองค์ประกอบละ 2 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 64 ข้ อ
ตารางที่ 2
จำนวนข้อกระทงของมำตรวัดกำรมีบคุ ลิ กภำพแบบหลงตนเองทีใ่ ช้กบั กลุ่มตัวอย่ำงพัฒนำมำตรวัด จำแนก
ตำมองค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
ข้ อกระทง ข้ อกระทง
รวม
เพิ่มเติม
การแสดงอานาจ
การชอบแสดงออก
ความเหนือกว่า
ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่
การแสวงหาผลประโยชน์
ความสามารถในการพึง่ ตนเอง
ความทะนงตน
การหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ
รวม

6
6
6
6
6
6
6
6
48

2
2
2
2
2
2
2
2
16

9
9
9
9
9
9
9
9
64

3.3 นาข้ อกระทง จานวน 64 ข้ อ มาสร้ างมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert scale) 5 ช่วงโดย
แบ่งการตอบไว้ 5 ระดับ ได้ แก่
ระดับ 1 ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
คิดเป็ น 1 คะแนน
ระดับ 2 ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ น 2 คะแนน
ระดับ 3 เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยพอๆ กัน
คิดเป็ น 3 คะแนน
ระดับ 4 ค่อนข้ างเห็นด้ วย
คิดเป็ น 4 คะแนน
ระดับ 5 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
คิดเป็ น 5 คะแนน
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3.4 นามาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง จานวน 64 ข้ อ ไปเก็บข้ อมูลกับบุคคลที่ออกกาลัง
กายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี จานวน 75 คน
3.5 นาข้ อมูลที่ได้ มาประมวลผลด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงแต่ละข้ อกระทงกับคะแนนรวมของข้ ออื่นๆ ในมาตร (Corrected ItemTotal Correlation หรื อ CITC)
3.6 คณะผู้วิจยั ได้ ทาการคัดเลือกข้ อกระทง เพื่อให้ ข้อกระทงมีความตรงตามเนื ้อหามากขึ ้น โดยทา
การพิจารณาคัดเลือกข้ อกระทงที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงแต่ละข้ อกระทงกับ
คะแนนรวมของข้ ออื่นๆในมาตร(Corrected Item-Total Correlation หรื อ CITC) ที่มีค่าน้ อยที่สดุ
และนาไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ทาให้ มีการตัดข้ อกระทงออกไปจานวนทั ้งสิ ้น 3 ข้ อ
แบ่งเป็นข้ อกระทงเดิมของหยกฟ้า อิศรานนท์ (2551) วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ (2551) ธันยธร อนันต์
วิโรจน์ (2552) และผกาทิพย์ ขันติพงศ์ (2552) จานวน 2 ข้ อ และข้ อกระทงที่คิดเพิ่มเติมจานวน 1
ข้ อ มาตรวัดนี ้จึงมีข้อกระทงที่ผ่านเกณฑ์ทงหมด
ั้
61 ข้ อ (ตาราง ข 1)
ตารางที่ 3
จำนวนข้อกระทงของมำตรวัดบุคลิ กภำพแบบหลงตนเองทีใ่ ช้กบั ผูร้ ่ วมกำรวิ จยั
องค์ประกอบ
ข้ อกระทง ข้ อกระทงที่ ข้ อกระทงที่
เดิม
สร้ างเพิ่ม
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
การแสดงอานาจ
6
2
การชอบแสดงออก
6
2
ความเหนือกว่า
6
2
ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่
6
2
1
การแสวงหาผลประโยชน์
6
2
ความสามารถในการพึง่ ตนเอง
6
2
ความทะนงตน
6
2
การหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ
6
2
2
รวม
48
16
3

รวม

8
8
8
7
8
8
8
6
61
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คุณภาพเครื่องมือของมาตรวัดการมีบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ความเที่ยง (Reliability)
มาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง จานวน 64 ข้ อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องภายใน
แบบอัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .963 จากกลุม่ ตัวอย่างบุคคลที่ออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อใน
สถานออกกาลังกายปิยรมย์สปอร์ ตคลับ เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี จานวน 75 คน
ความตรง (Validity)
มาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง ศุภางค์ รังสีสมบัติศิริ (2550) นุชารัตน์ มุงคุณ (2550)
ปฏิการนาครอด (2550) และประพิมพา จรัลรัตนกุล (2550) ได้ ตรวจสอบความตรงด้ วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) โดยใช้ การวิเคราะห์สว่ นประกอบมุขสาคัญ (principal component analysis)
เพื่อหาความตรงของมาตร พบว่าค่าสถิติดชั นีไคเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin measure of
sampling adequacy หรื อ KMO) มีค่าเท่ากับ .88 ซึง่ มากกว่า .5 จึงเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยผลการหมุนแกนด้ วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) และพิจารณาน ้าหนักองค์ประกอบพบว่า บุคลิกภาพแบบ
หลงตนเองสามารถสกัดองค์ประกอบได้ 8 องค์ประกอบ
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี ้ คณะผู้วิจยั ได้ นามาตรวัด 3 ฉบับ ได้ แก่ แบบสอบถามทัว่ ไป มาตรวัดแรงจูงใจใน
การเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ และมาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง ไปเก็บข้ อมูลกับ ประชากรเพศชาย ที่มี
อายุระหว่าง 25-45 ปี ในสถานออกกาลังกาย จานวน 160 คน โดยคณะผู้วิจยั ได้ ทาการแจกแบบสอบถามทั ้ง
แบบรายบุคคล และแบบตอบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์พร้ อมทังท
้ าการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และ
ระบุว่าข้ อมูลเหล่านี ้จะถูกเก็บเป็นความลับ เมื่อรวบรวมคาตอบครบถ้ วนสมบูรณ์ก็จะนามาทาการวิเคราะห์
ทางด้ านสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ และ บุคลิกภาพแบบหลงตนเองทัง้ 8 องค์ประกอบ โดย
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อนามาวิเคราะห์คานวณข้ อมูล ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงแต่ละข้ อกระทงกับคะแนนรวมของข้ อ
อื่นๆในมาตร (Corrected Item-Total Correlation) ค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
(Multiple regressions analysis)
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่ การทดสอบสถิติเบื ้องต้ น และการทดสอบ
สมมติฐาน
1.การทดสอบสถิตเิ บือ้ งต้ น
ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด ค่า
มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ดังตารางที่ 4
สัญลักษณ์ที่ใช้ แทนตัวแปรในการวิจยั
DM
หมายถึง
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
NR
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองรวม 8 องค์ประกอบ
AR
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสดงอานาจ
EX
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการชอบแสดงออก
SR
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความเหนือกว่า
EM
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความต้ องการได้ มากกว่าที่
เป็ นอยู่
EP
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสวงหาผลประโยชน์
SC
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความสามารถในการพึง่ ตนเอง
VN
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความทะนงตน
HP
หมายถึง
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ
สัญลักษณ์ ท่ใี ช้ แทนค่ าสถิติการวิจัย
M
หมายถึง
Max
หมายถึง
Min
หมายถึง
SD
หมายถึง
r
หมายถึง
R2
หมายถึง

ค่ามัชฌิมเลขคณิต
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่าสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์การทานาย
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β
SE

หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
หมายถึง
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 ตัวแปรพบว่า แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (DM) มีค่าเฉลี่ย
คะแนน (M = 44.86, SD = 13.64) และ บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง (NR) มีค่าเฉลี่ยคะแนน (M = 148.65, SD
= 38.9) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองทั ้ง 8 องค์ประกอบนั ้น พบว่า บุคลิกภาพ
แบบหลงตนเองด้ านการแสดงอานาจ (AR) (M = 21.68, SD = 6.39) บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการชอบ
แสดงออก (EX) (M =17.64, SD = 6.42) บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความเหนือกว่า (SR) (M = 20.96,
SD = 6.5) บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ (EM) (M = 16.38, SD = 5.83)
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสวงหาผลประโยชน์ (EP) (M = 17.11, SD = 5.76) บุคลิกภาพแบบหลง
ตนเองด้ านความสามารถในการพึง่ ตนเอง (SC) (M = 20.3, SD = 7.38)
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความทะนงตน (VN) (M = 21.07, SD = 6.5) และบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (HP) (M = 14.95, SD = 4.64) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4
คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่ำมัชฌิ มเลขคณิ ต และส่วนเบี ่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปร (n=160)
ตัวแปร
DM
NR
AR
EX
SR
EM
EP
SC
VN
HP

Min

Max

M

SD

15.00
63.00
8.00
7.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
6.00

77.00
255.00
39.00
32.00
39.00
31.00
31.00
40.00
37.00
27.00

44.86
148.65
21.68
17.64
20.96
16.38
17.11
20.3
21.07
14.95

13.64
38.9
6.39
6.42
6.5
5.83
5.76
7.38
6.5
4.64
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ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (DM) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง (NR) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5
แรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (DM) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพแบบ
หลงตนเอง (NR) ในองค์ประกอบด้ านต่างๆ ดังนี ้ บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสดงอานาจ (AR) และ
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความทะนงตน (VN) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บุคลิกภาพแบบหลง
ตนเองด้ านความเหนือกว่า (SR) และ บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (HP) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
ค่ำสหสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปรทีใ่ ช้ในกำรวิ จยั (n=160)
DM
NR
AR SR
SC
EP
DM
.215**
NR .215**
AR .224** .877**
SR .191* .896**
SC .055 .642**
EP .132 .700**
EM .134 .871**
EX .132 .783**
VN .320** .831**
HP .193* .883*
*p<. 05, หนึ่งหาง
**p<. 01, หนึ่งหาง

.224** .191* .055
.877** .896** .642**
.801** .388**
.801**
.547**
.388** .547**
.532** .532** .462**
.818** .740** .474**
.707** .700** .315**
.751** .771** .381**
.961** .778** .420**

.132
.700**
.532**
.532**
.462**

EM

EX

VN

HP

.134
.871**
.818**
.740**
.474**
.606**

.132
.783**
.707**
.700**
.315**
.345**
.653**

.320**
.831**
.751**
.771**
.381**
.390**
.664**
.742**

.193*
.883**
.961**
.778**
.420**
.570**
.815**
.682**
.719**

.606**
.345** .653**
.390** .664** .742**
.570** .815** .682** .719**
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2.การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์การทานายเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สาคัญกับบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเองตามองค์ประกอบทั ้ง 8 ข้ อโดยรวม
เมื่อวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ กับบุคลิกภาพแบบหลง
ตนเองตามองค์ประกอบทั้ง 8 ข้ อโดยรวม พบว่าแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนือ้ สามารถทานายบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเองได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .215, β = .215, p = <. 001, หนึ่งหาง) ซึง่ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .04) สรุปได้ ว่า ผลงานวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 1 ดังแสดงในตาราง 6
สมมติฐานข้ อที่ 1

ตารางที่ 6
ผลกำรวิ เครำะห์ควำมถดถอยของแรงจูงใจในกำรเสริ มสร้ำงกล้ำมเนือ้ กับบุคลิ กภำพแบบหลงตนเอง(n = 160)
ตัวแปร
r
b
SE
β
R2
DM
.215
0.61
0.22
.215
.04**
ค่าคงที่
121.14
10.41
**p<. 01, หนึ่งหาง
ซึง่ สามารถแสดงแผนภาพแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ได้ ดงั นี ้
β = .215**
แรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ

บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง

ภาพที่ 1 อิทธิพลของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง

24

การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์การทานายเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองโดยแยกองค์ประกอบเพื่อดูว่า
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อสามารถทานายบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในองค์ประกอบด้ านใดได้ บ้าง
โดยเลือกวิเคราะห์การทานายเฉพาะตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ ได้ แก่ตวั แปร
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสดงอานาจ (AR) บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความเหนือกว่า (SR)
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความทะนงตน (VN) และ บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่า
ปกติ (HP) ดังนี ้
โดยพบว่าแรงจูงใจในการเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้อสามารถทานายบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในองค์ประกอบ
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสดงอานาจ (AR) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .224, β = .224,
p< .01, หนึ่งหาง) ซึง่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .05) ดังแสดงในตาราง 7
ตารางที่ 7
ผลกำรวิ เครำะห์ ควำมถดถอยของแรงจูงใจในกำรเสริ มสร้ำงกล้ำมเนือ้ (DM) กับบุคลิ กภำพแบบหลงตนเอง
ด้ำนกำรแสดงอำนำจ (AR) (n = 160)
ตัวแปร
r
b
SE
β
R2
DM
.224
0.47
0.16
.224
.05**
ค่าคงที่
34.49
3.74
**p<. 01, หนึ่งหาง
ซึง่ สามารถแสดงแผนภาพแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านการแสดงอานาจ (AR) ได้ ดงั นี ้
แรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ

β= .224

บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านการแสดงอานาจ (AR)

ภาพที่ 2 อิทธิพลของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านการแสดงอานาจ (AR)
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แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อสามารถทานายบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในองค์ประกอบบุคลิกภาพแบบ
หลงตนเองด้ านความเหนือกว่า (SR) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .191, β = .191, p<. 05, หนึง่ หาง) ซึง่
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .03) ดังแสดงในตาราง 8
ตารางที่ 8
ผลกำรวิ เครำะห์ ควำมถดถอยของแรงจูงใจในกำรเสริ มสร้ำงกล้ำมเนือ้ (DM) กับบุคลิ กภำพแบบหลงตนเอง
ด้ำนควำมเหนือกว่ำ (SR) (n = 160)
ตัวแปร
r
b
SE
β
R2
DM
.191
0.4
0.16
.191
.03*
ค่าคงที่
36.47
3.6
*p<. 05, หนึ่งหาง
ซึง่ สามารถแสดงแผนภาพแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความ
เหนือกว่า (SR) ได้ ดงั นี ้

แรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ

β= .191

บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ าน
ความเหนือกว่า (SR)

ภาพที่ 3 อิทธิพลของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความเหนือกว่า
(SR)
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แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อสามารถทานายบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในองค์ประกอบบุคลิกภาพแบบ
หลงตนเองด้ านความทะนงตน (VN) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r =.320, β = .320, p<. 01, หนึ่งหาง) ซึง่
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .1) ดังแสดงในตาราง 9
ตารางที่ 9
ผลกำรวิ เครำะห์ ควำมถดถอยของแรงจูงใจในกำรเสริ มสร้ำงกล้ำมเนือ้ (DM) กับบุคลิ กภำพแบบหลงตนเอง
ด้ำนควำมทะนงตน (VN) (n = 160)
ตัวแปร
r
b
SE
β
R2
DM
.320
0.67
0.15
.320
.1***
ค่าคงที่
30.71
3.49
***p<. 001, หนึ่งหาง
ซึง่ สามารถแสดงแผนภาพแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านความทะนงตน (VN) ได้ ดงั นี ้

แรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ

β= .320

บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านความทะนงตน (VN)

ภาพที่ 4 อิทธิพลของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความทะนง
ตน (VN)
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แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อสามารถทานายบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในองค์ประกอบบุคลิกภาพแบบ
หลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (HP) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .193, β = .193, p< .05,
หนึง่ หาง) ซึง่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .03) ดังแสดงในตาราง 10
ตารางที่ 10
ผลกำรวิ เครำะห์ ควำมถดถอยของแรงจูงใจในกำรเสริ มสร้ำงกล้ำมเนือ้ (DM) กับบุคลิ กภำพแบบหลงตนเอง
ด้ำนกำรหวัน่ ไหวมำกกว่ำปกติ (HP) (n = 160)
ตัวแปร
r
b
SE
β
R2
DM
.193
0.56
0.23
.193
.03*
ค่าคงที่
36.36
3.59
*p<. 05, หนึ่งหาง
ซึง่ สามารถแสดงแผนภาพแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหว
มากกว่าปกติ (HP) ได้ ดงั นี ้

แรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ

β= .193

บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (HP)

ภาพที่ 5 อิทธิพลของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหว
มากกว่าปกติ (HP)
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บทที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
โครงงานการวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
กับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง โดยผู้วิจยั ขออภิปรายผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ว่า
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สาคัญกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง
ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ข้ อโดยรวม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองมี
ความสัมพันธ์กนั ดังนั้นผลการวิจยั จึงสนับสนุนสมมติฐาน
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อมีสหสัมพันธ์และสามารถทานาย
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .215, β = .215, p = <.001, หนึ่งหาง) ซึง่
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .04) อธิบายได้ ว่า แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับ
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองมีความสัมพันธ์กนั ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Morrison, Morrison,
Hopkins และ Rowan (2004) เรื่ องความเกี่ยวข้ องกันของแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for
Muscularity; DM) กับความทะนงตน (Vanity) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง โดย
จากการศึกษาดังกล่าวผลพบว่าค่าความทะนงตน (Vanity) มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) อย่างมีนยั สาคัญที่ .74
ข้ อค้ นพบข้ างต้ นอาจเป็นผลมาจาก แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในเพศชาย และบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเองมีสาเหตุอย่างหนึง่ ที่คล้ ายกันคือการมีความพึงพอใจในตนเองต่า ซึง่ แรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้อในเพศชายมักจะมีสงู ในผู้ที่มีความพึงพอใจในตนเองต่า (McCreary & Sasse, 2000) โดยงานวิจยั
ของ Pope และคณะ (2000) แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบมวลกล้ ามเนื ้อจริ งกับมวลกล้ ามเนื ้อตนเองที่
บุคคลรับรู้ บุคคลมักจะประเมินตนเองต่ากว่ามวลกล้ ามเนื ้อที่ตนมีอยู่จริ งอย่างมีนยั สาคัญ และบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเองมีสาเหตุอย่างหนึง่ มาจากการขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวในวัยเด็ก บุคคลที่มี
บุคลิกภาพแบบหลงตนเอง มักเป็นคนที่ให้ ความสาคัญกับอัตมโนทัศน์ต่อตนเองมากเกินจริง มุ่งเน้ น
ความสาคัญให้ แก่ตนเองมาก เพื่อให้ ตนเองรู้สกึ ถึงคุณค่าของตน ชอบได้ รับการเอาใจ มักไม่ใส่ใจความรู้สกึ
ผู้อื่น ต้ องการการชื่นชม และขาดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมาก (Campbell 1999 อ้ างถึงใน พรสวรรค์ ตัน
โชติศรี นนท์, 2547) ดังนั้นคนที่มีแรงจูงในในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อจึงมีแนวโน้ มที่จะมี บคุ ลิกภาพแบบหลง
ตนเอง
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การวิเคราะห์ เพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพ
แบบหลงตนเองตามองค์ประกอบทั้ง 8 ข้ อ พบว่าแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อสามารถทานาย
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .215, β = .215, p = <.001, หนึ่งหาง) ซึง่
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ (R2 = .04)
ในงานวิจยั นี ้ใช้ มาตรวัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเองทั ้ง 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการแสดง
อานาจ (AR) ด้ านการชอบแสดงออก (EX) ด้ านความเหนือกว่า (SR) ด้ านความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่
(EM) ด้ านการแสวงหาผลประโยชน์ (EP) ด้ านความสามารถในการพึง่ ตนเอง (SC) ด้ านความทะนงตน (VN)
และด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (HP) จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองทั้ง 8 องค์ประกอบ พบสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทั ้งหมด 4
องค์ประกอบ ดังนี ้
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (HP) มีสหสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการ
เสริมสร้ างกล้ ามเนื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ ลักษณะดังกล่าวเป็ นบุคลิกภาพหลงตนเองแบบ
ปกปิด (covert narcissism) ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ นาตัวแปรบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการหวัน่ ไหว
มากกว่าปกติ (HP) มาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อศึกษาความแตกต่างของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองในบริบท
สังคมไทยและต่างประเทศ
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความทะนงตน (VN) ซึง่ เป็ นบุคลิกภาพแบบหลงตนเองแบบเปิ ดเผย
(overt narcissism) มีสหสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Morrison, Morrison, Hopkins และ Rowan (2004) เรื่ องความเกี่ยวข้ องกันของ
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity; DM) กับความทะนงตน (Vanity) ซึง่ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการแสดงอานาจ (AR) ซึง่ เป็ นบุคลิกภาพแบบหลงตนเองแบบเปิ ดเผย
(overt narcissism) มีสหสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านความเหนือกว่า (SR) ซึง่ เป็ นบุคลิกภาพแบบหลงตนเองแบบเปิ ดเผย
(overt narcissism) มีสหสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองด้ านการชอบแสดงออก ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ การ
แสวงหาผลประโยชน์ ความสามารถในการพึง่ ตนเอง นั ้นไม่พบว่ามีสหสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ใน
เพศชาย ทั้ง 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ การแสดงอานาจ การชอบแสดงออก ความเหนือกว่า ความต้ องการได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ การแสวงหาผลประโยชน์ ความสามารถในการพึง่ ตนเอง ความทะนงตน ความหวัน่ ไหว
มากกว่าปกติ
สมมติฐานงานวิจัย
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
บุคคลที่มาออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อในสถานออกกาลังกาย (Fitness) ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นประชากรเพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี จานวน 160 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
1. แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ แสดงข้ อมูลส่วนตัวที่ตรงกับความเป็ นจริ งของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อ
คาถาม 3 ส่วน ได้ แก่ อายุ อาชีพ และจานวนครัง้ ที่มาใช้ บริการศูนย์ออกกาลังกายในรอบ 1 สัปดาห์
2. มาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
มาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ (Drive for Muscularity Scale) ของ DonMcCreary (2013) เป็ น
การประเมินความต้ องการเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้อ ซึง่ มาตรวัดนี ้เป็ นมาตรแบบประเมินค่า (Likert Scale)
ประกอบด้ วยข้ อกระทงจานวน 15 ข้ อ
ในการวิจยั ครั้งนี ้คณะผู้วิจยั มีความเห็นว่าเป็ นงานวิจยั ที่ทาการสารวจกับประชากรชาวไทย จึงได้
ดาเนินการปรับปรุงมาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ มีความชัดเจน และความเหมาะสมกับบริ บท
สังคมไทยเพิ่มมากขึ ้น โดยคณะผู้วิจยั ได้ ทาการแปลมาตรวัดจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย จากนั ้นได้ นา
มาตรวัดที่ทาการแปลภาษาแล้ วไปให้ อาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวจั น์
ช่วยทาการพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา หลังจากได้ รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว คณะผู้วิจยั ได้ นา
มาตรวัดนี ้ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ตัวอย่างคือบุคคลที่มาออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
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ในสถานออกกาลังกายจานวน 40 คน และนาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทง
แต่ละข้ อกับคะแนนรวมของข้ ออื่นๆ ในมาตรวัด (Corrected Item-Total Correlation: CITC) และกาหนดระดับ
ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมาตรนี ้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟาของครอ
นบาค เท่ากับ .89
3. แบบประเมินการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง
มาตรวัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของผศ. ดร. คัคนางค์ มณีศรี คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทย) ที่แปลและพัฒนามาจากมาตร Narcissistic Personality Inventory ของ
Raskinและ Terry (1988) ที่มีลกั ษณะการตอบแบบมาตรประมาณค่า(Likert Scale) มีข้อกระทง 48 ข้ อ
ประกอบด้ วยการประเมินบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ด้ านต่างๆดังนี ้
1. การแสดงอานาจ (authority)
2. การชอบแสดงออก (exhibitionism)
3. ความเหนือกว่า (superiority)
4. ความต้ องการได้ มากกว่าที่เป็นอยู่ (entitlement)
5. การแสวงหาผลประโยชน์ (exploitativeness)
6. ความสามารถในการพึง่ ตนเอง (self-sufficiency)
7. ความทะนงตน (vanity)
8. การหวัน่ ไหวมากกว่าปกติ (hypersensitivity)
คณะผู้วิจยั ได้ นามาตรวัดนี ้ไปพัฒนาโดยทาการคิดข้ อกระทงเพิ่มจานวน 16 ข้ อ และนาไปทดสอบ
คุณภาพกับบุคคลที่ออกกาลังกายแบบเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ อายุ 25-45 ปี เพศชาย จานวน 75 คน ได้ ข้อ
กระทงที่มีคณ
ุ ภาพจากการวิเคราะห์ จานวน 61 ข้ อ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ .96
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผู้วิจยั ได้ นามาตรวัด 3 ฉบับ ได้ แก่ แบบสอบถามทัว่ ไป มาตรวัดแรงจูงใจในการเสริมสร้ าง
กล้ ามเนื ้อ และมาตรวัดการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง ไปเก็บข้ อมูลกับ ประชากรเพศชายที่มีอายุระหว่าง
25-45 ปี ในสถานออกกาลังกาย จานวน 160 คน โดยคณะผู้วิจยั ได้ ทาการแจกแบบสอบถามทั ้งแบบรายบุคคล
และแบบตอบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์พร้ อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และระบุว่าข้ อมูลเหล่านี ้จะถูก
เก็บเป็นความลับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการออกกาลัง
กายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ และ บุคลิกภาพแบบหลงตนเองทัง้ 8 องค์ประกอบด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
for Windows เพื่อนามาวิเคราะห์คานวณข้ อมูลโดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ
วิเคราะห์ค่าที ค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ผลการวิจัย
แรงจูงใจในการเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อมีความสัมพันธ์และสามารถทานายบุคลิกภาพแบบหลงตนเองได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่องจากงานวิจยั นี ้เก็บข้ อมูลจากบุคคลอายุระหว่าง 25-45 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นวัยผู้ใหญ่ ในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรเลือกเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นกลุม่ วัยรุ่นหรื อกลุม่ คนที่ยงั อยู่ในวัยเรี ยน
2.ในการวิจยั ครั้งมีข้อจากัดทางด้ านเวลาจึงทาให้ สามารถเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างได้ เพียง 160 คน และ
มีเพียงเพศชายเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นทั ้งเพศหญิง และเพศชาย
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ
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แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ ประกอบการศึกษวิจยั ในรายวิชา 3800420 โครงงาน
ทางจิตวิทยา ของนิสติ ชั้นปี ที่ 4 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอความกรุณาทุกท่านประเมินว่าข้ อความแต่ละข้ อตรงกับตัวท่านมากน้ อยเพียงใด กรุณาตอบคาถาม
ให้ ครบทุกข้ อและเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ เพื่อให้ คณะผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลไปให้ ให้ เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการ ข้ อมูลที่ได้ รับจากการตอบแบบสอบถามนี ้จะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่มีการนาเสนอ
ผลการวิจยั เป็นรายบุคคล แต่จะนาเสนอเป็นภาพรวมและใช้ เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านั ้น แบบสอบถามฉบับนี ้มี
จานวน 7 หน้ า ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
 ข้ อมูลทัว่ ไป
 แบบวัดแรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้อ
 แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี ้
นายกันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์
นายพิพฒ
ั น์ ตันมณี
นายศุภกฤต จันทรประทักษ์
นิสติ ชั ้นปี ที่ 4 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดใส่ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลที่ได้ จากการตอบ
แบบสอบถามจะไม่ถกู เผยแพร่ให้ เกิดผลเสียแก่ผ้ ตู อบแบบสอบถามนี ้
1. อายุ……………………ปี
2. สถานภาพ
1. ( ) โสด
2. ( ) สมรส
3. ( ) หย่า/แยกกันอยู่
3. อาชีพ
1. ( ) นักศึกษา
2. ( ) รับราชการ
3. ( ) บริษัทเอกชน
4. ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................
4. จานวนครั้งในการออกกาลังกาย
1. ( ) 1-2 วันต่อสัปดาห์
2. ( ) 3-5 วันต่อสัปดาห์
3. ( ) มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์
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ตอนที่ 2
แบบวัดแรงจูงใจในการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนือ้
คาชีแ้ จง กรุณาอ่านประโยคต่อไปนี ้และประเมินความเห็นของท่านโดย O รอบตัวเลขที่ตรงตามการประเมิน
ความเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคยมีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้เลย
ระดับ 2 หมายถึง แทบจะไม่มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้ในบางครัง้
ระดับ 4 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้ค่อนข้ างบ่อยครัง้
ระดับ 5 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้บ่อยครัง้
ระดับ 6 หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อความคิดนี ้อย่างสม่าเสมอ

ข้ อ
1
2
3
4
5

ข้ อกระทง
ฉันปรารถนาที่จะมีกล้ ามเนื ้อมากกว่านี ้
ฉันยกน ้าหนักเพื่อเสริมสร้ างกล้ ามเนื ้อ
ฉันบริโภคอาหารเสริมโปรตีนหรื ออาหารเสริมพลังงาน
ฉันดื่มเครื่ องดื่มเพิ่มน ้าหนัก (weight gain) หรื อเครื่ องดื่มโปรตีนผสมน ้า (whey protein)
ฉันพยายามกินอาหารให้ ได้ ปริมาณแคลอรี่ มากที่สดุ ในแต่ละวัน
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ตอนที่ 3
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่ องหมาย O ล้ อมรอบตัวเลขในช่องคาตอบของ
กระดาษคาตอบ ที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อการกระทาของท่านมากที่สดุ เพียง 1 ตัวเลือก (โปรดตอบให้ ครบทุก
ข้ อ)
ความหมายของหมายเลขคาตอบ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
3 หมายถึง เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยพอๆ กัน
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ข้ อ
1
2
3
4
5

2 หมายถึง ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย
4 หมายถึง ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ข้ อความ
ฉันมองว่าตนเองมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถมากกว่าคนอื่นๆ ในสังคม
ฉันสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึง่ พาใคร
ฉันไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร ขอเพียงฉันได้ ในสิ่งที่ฉนั ต้ องการก็พอ
คนที่มีความสามารถมากอย่างฉัน ควรจะได้ รับการเชิดชูจากคนอื่นมากกว่านี ้
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ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ตาราง ข 1
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมของข้ ออื่นๆในมาตร (Corrected ItemTotal Correlation) ของแบบประเมินการมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตนเอง
ข้ อ
กระทง
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16
PC17
PC18
PC19

CITC
(64 ข้ อ )
(n= 75)
.665
.658
.382
.466
.475
.487
.400
.183
.603
.679
.341
.519
.631
.566
.547
.381
.663
.738
.458

ข้ อที่ผ่านการคัดเลือก
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PC20
PC21
PC22
PC23
PC24
PC25
PC26
PC27
PC28
PC29
PC30
PC31
PC32
PC33
PC34
PC35
PC36
PC37
PC38
PC39
PC40
PC41
PC42
PC43
PC44
PC45
PC46
PC47

.603
.454
.668
.577
.157
.392
.719
.472
.583
.571
.671
.631
.146
.627
.696
.334
.438
.689
.715
.614
.408
.685
.754
.476
.627
.706
.484
.714
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PC48
PC49
PC50
PC51
PC52
PC53
PC54
PC55
PC56
PC57
PC58
PC59
PC60
PC61
PC62
PC63
PC64

.049
.623
.775
.461
.453
.110
.443
.712
.403
.353
.822
.357
.490
.748
.468
.452
.607


















