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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	ศึกษำตัวแปรกำรมองโลกแง่ดี	 ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของ
ละคร	ควำมสุขในกำรท�ำงำนของทีมงำนละครโรงเล็กเทคโน	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต	2)	 เพื่อศึกษำสหสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปร	กำรมองโลกแง่ดี	ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร	ควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็ก
เทคโน	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต	กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย	ได้แก่	ผู้ร่วมงำนละครและผู้เข้ำชมจ�ำนวน	250	คน	 
โดยกำรสุ่มแบบบังเอิญ	 ใช้ทฤษฎีกำรมองโลกแง่ดีด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ชมละคร	 โดยแบบสอบถำมฉบับ
ที่มีค่ำควำมเช่ือมั่นตั้งแต่	 .86–.93	กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์ทำงสถิติโดยกำรวิเครำะห์ถดถอย 
แบบพหุระดับ	ผลกำรวิจัยในประเด็นที่ส�ำคัญพบว่ำ
	 1.		 กำรมองโลกแง่ดีด้ำนกำรท�ำงำนเป็นทีมสำมำรถท�ำนำยผลงำนได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ	 .001	และควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็กเทคน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคตกับควำมพึงพอใจใน 
ผลส�ำเร็จของละครสำมำรถร่วมท�ำนำยได้	
	 2.		 กำรมองโลกแง่ดีและควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครได้ร่วมท�ำนำยควำมส�ำเร็จของละครใน
ทำงบวกได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.001	
	 3.		 ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมละครโรงเล็กเทคโน	Re	ชีวิตลิขิตอนำคตสำมำรถท�ำนำยแนวโน้ม
กำรมองโลกแง่ดี	ด้ำนควำมสุขในกำรร่วมชมละครกับทีมงำนละครมีแนวโน้มทำงบวกอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ	.05
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Abstract
	 This	 research	aimed	 to	1)	 study	 the	optimistic	 variables,	 the	 satisfaction	 in	 the	 
drama’s	success,	and	the	happiness	 in	work	of	 the	small	 techno	theater	 team:	 re–life,	 
destined	 for	 the	 future,	and	2)	 study	 the	correlation	between	 the	optimistic	variables,	 
the	satisfaction	 in	the	drama’s	success,	and	the	happiness	 in	work	of	 the	small	 techno	 
theater	team:	re–life,	destined	for	the	future.	The	sample	group	used	in	the	research	was	
the	audience,	250	people,	by	coincidental	 random	sampling.	The	 researcher	used	 the	 
optimistic	 theory,	 in	 the	aspect	of	 the	audiences’	 satisfaction	as	a	 research	 tool.	The	 
questionnaires	had	reliable	values	from	.86–.93.	The	statistical	analysis	was	used	for	the	
data	analysis	by	using	the	Hierarchical	Stepwise	Regression.	The	results	of	the	research	on	
important	issues	found	that:
	 1.		 The	optimism	 in	 the	 teamwork	 could	predict	 the	 results	with	 the	 statistical	 
significance	at	 level	 .001.	Additionally,	 the	happiness	 in	 the	work	of	 the	small	 techno	 
theater	team:	re–life,	destined	for	the	future,	and	the	satisfaction	in	the	drama’s	success	
could	also	predict	the	results	as	well.
	 2.		 The	optimism	and	 the	 satisfaction	 in	 the	drama’s	 success	could	predict	 the	 
success	of	the	drama	in	a	positive	way	with	the	statistical	significance	at	level	.001.
	 3.		 The	overall	 satisfaction	of	 the	audiences	who	had	watched	 the	small	 techno	 
theater	 team:	 re–life,	destined	 for	 the	 future	could	predict	 that	 the	direction	of	 the	 
optimism	in	the	aspect	of	the	happiness	in	work	of	the	small	techno	theater	team	will	be	
in	a	positive	direction	with	the	statistical	significance	at	level	.05.

Keywords	:	 optimism,	 the	 small	 techno	 theater	 team,	 re–life	destined	 for	 the	 future,	 
	 	 	 	 	 media	and	awareness

บทน�า
	 กำรมองโลกแง่ดีเป็นกำรส่งเสริมประสิทธิภำพทำงกำรท�ำงำนได้	 เช่น	กำรมีควำมสุข	ควำมปลอดภัย	
หรือควำมสนุกสนำนในกำรท�ำงำน	เป็นต้น	ซึ่งคนที่มองโลกในแง่ดีจึงเป็นผู้ที่มีควำมสุขปรำศจำกควำมเครียด	
ส่งผลให้มีสุขภำพจิตและสุขภำพกำยที่แข็งแรง	มีก�ำลังใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน	อันเป็นคุณค่ำอย่ำงหนึ่ง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตในยุคเทคโนโลยีกำรสื่อสำร	ควำมส�ำคัญของกำรมองโลกแง่ดีเป็นพลังบวกท่ีสะท้อนถึง 
กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ	(MacLeod	&	Conway,	2005)	กำรมองโลกแง่ดีเป็นสุทัศนะนิยม	คือ	กำรมอง 
โลกอย่ำงมีเหตุผล	 มีเจตคติเชิงบวกที่มีต่อโลกที่ท�ำให้บุคคลประสบควำมส�ำเร็จท้ังในด้ำนกำรเรียน	 
ควำมสัมพันธ์	กำรงำน	และกำรใช้ชีวิตในประจ�ำวัน	 เป็นสิ่งที่ท�ำให้บุคคลเอำชนะอุปสรรคในชีวิต	และท�ำให้
เกิดควำมหวังอย่ำงแรงกล้ำ	อีกทั้งยังส่งผลให้มนุษย์มีควำมกระตือรือร้นและผ่ำนพ้นควำมซึมเศร้ำเมื่อต้อง 
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เผชิญปัญหำ	 นอกจำกนี้กำรมองโลกแง่ดียังเป็นเจตคติที่เป็นตัวกั้นบุคคลไม่ให้อยู ่กับควำมล้มเหลว 
และเปลี่ยนควำมคิดให้กลำยเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกในชีวิต	 ส่งผลให้มีควำมสุขในกำรร่วมท�ำกิจกรรม
กลุ่มกับเพื่อนและประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี
	 กำรมองโลกในแง่ดีเป็นจิตวิทยำเชิงบวกได้ถูกน�ำมำใช้ในเร่ืองของกำรบริหำรจิตใจกำรท�ำงำนร่วมกัน
ให้เกิดควำมสุขและควำมมีสุขภำพจิตท่ีดี	 เพื่อให้สำมำรถใช้ชีวิตได้ตำมปกติและส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถ
สูงข้ึน	โดย	Seligman	(2002)	 เป็นผู้ริเริ่มในกำรน�ำจิตวิทยำเชิงบวกมำใช้เยียวยำอำกำรทำงจิต	โดยบุคคล
ที่มีลักษณะกำรมองโลกในแง่ดีนั้นจะมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับปัญหำต่ำงๆ	และสำมำรถจัดกำรได้อย่ำง
เหมำะสม	(Chang,	2002)	และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมพร้อมรับ 
อุปสรรคหรือสิ่งต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีสติ	นอกจำกนี้	 Scheier	et	al.	 (1998)	 ได้อธิบำยกำรมองโลก 
ในแง่ดีไว้ว่ำ	 เป็นลักษณะของบุคคลที่คำดหวังสิ่งทั่วไปในทำงที่ดี	 โดยบุคคลที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้ม 
ที่จะมองและคำดหวังสิ่งต่ำงๆ	 ในทำงท่ีดีมำกกว่ำส่ิงท่ีไม่ดี	 ท้ังยังมีเป้ำหมำยในส่ิงท่ีคำดหวังหำกเป้ำหมำย 
ที่ตั้งไว้มีคุณค่ำเพียงพอ	แม้ว่ำต้องเจอปัญหำหรืออุปสรรคก็พยำยำมจัดกำรเพ่ือให้เป้ำหมำยท่ีต้ังไว้นั้นส�ำเร็จ	
ซึ่งเป็นกำรมองโลกในแง่ดีในลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภำพ
	 ควำมสุขในกำรท�ำงำนเป็นทีมในสหรัฐอเมริกำของบริษัท	W.L.	Gore,	Volve	และ	General	Foods	
ได้มีกำรเสนอกำรท�ำงำนเป็นทีมเพื่อให้กระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพ	จะเห็นได้ว่ำองค์กรที่พัฒนำด้ำน
กำรบริหำรงำนเป็นทีม	มีสมรรถภำพในกำรรวมตัวกันได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง	
ท�ำให้องค์กรมีควำมสุขในกำรท�ำงำนเป็นทีม	ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพขององค์กรก้ำวหน้ำ	ทีมงำนไม่ได้
รู ้สึกว่ำตนเองเป็นแค่ผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ	 แต่จะรู้สึกว่ำตนเองมีส่วนร่วมในหน่วยงำนหรือ
องค์กร	มีควำมพร้อมที่จะท�ำงำนมำกกว่ำคิดว่ำเป็นหน้ำที่และสำมำรถท�ำได้หลำยบทบำทหน้ำที่	 เพรำะทุก
คนคือทีมเดียวกัน	จึงเป็นกำรมองโลกแง่ดีในกำรร่วมกำรท�ำงำนแบบทีมท่ีประสบควำมสุข	มีกำรเรียนรู้และ 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 เพรำะได้รับกำรชี้แนะ	บ่มเพำะและหล่อหลอมจำกหัวหน้ำทีมหรือผู้น�ำที่พร้อม
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 (Office	of	 the	Civil	Service	Commission,	2016)	ควำมสุขของสมำชิก
ในทีมงำนจะมีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 โดยระดมก�ำลังกำย	ก�ำลังใจ	และควำมคิด	ตลอดจนควำมรู้	
ทักษะ	ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของสมำชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมสัมพันธ ์
และควำมผูกพันในฐำนะสมำชิกของทีม	(One	for	All,	All	for	One)	ท�ำให้เกิดควำมผูกพันใกล้ชิดและบรรลุ
เป้ำหมำยที่ต้องกำรร่วมกันระหว่ำงบุคคลในทีมและชิ้นงำน
	 สื่อกับกำรรับรู ้เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อ
สื่อสำร	และเป็นกำรน�ำเสนอข่ำวสำรท่ีผู้รับพร้อมที่จะมีควำมสำมำรถในกำรรับสำรจำกสื่อและกำรน�ำ
เสนอสื่อออกไปยังผู้อื่น	 สื่อกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นกำรบูรณำกำรกำรเชื่อมควำมรู้ 
ของผู้เรียนในด้ำนกำรใช้ทักษะเครื่องมือสื่อสำร	 เพื่อผสมผสำนกับงำนละครให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอด	 เชื่อมโยง	 ส่ือสำร	กับสังคมเครือข่ำยในกำรสร้ำงและ 
น�ำเสนอบทละครที่ตรงประเด็นในกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	ส�ำหรับผู้เรียน 
ในระดับอุดมศึกษำ
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	 ควำมพึงพอใจในงำนเป็นวิถีกำรมองแง่ดีอย่ำงหนึ่งในทัศนคติต่องำน	 โดยพิจำรณำจำกควำมท้ำทำย 
ของงำน	 คุณค่ำของงำน	ควำมหลำกหลำยในกำรท�ำงำน	มิตรภำพ	 กำรยอมรับอิสระในกำรท�ำงำน	 
ผลตอบแทนที่ดีและควำมมั่นคงในงำน	 ควำมพึงพอใจกับกำรมองโลกแง่ดีช่วยให้กำรตอบสนองทำง
อำรมณ์ของบุคคลต่อสถำนกำรณ์ในกำรท�ำงำน	 โดยตัดสินจำกลักษณะของงำน	 โอกำสในกำรถ่ำยโยง 
ควำมร่วมมือกับเพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำน	ควำมพึงพอใจในงำนเป็นควำมรู้สึกร่วมกันระหว่ำงส่ิงท่ี
พนักงำนคำดหวังและสิ่งอื่นๆ	ด้วย	 เช่น	ควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตใจไม่ใช่เฉพำะจำกกำรท�ำงำนเท่ำนั้น	
(Schwarzer,	1994)	ควำมรู้สึกพอใจเฉพำะของบุคคลสำมำรถรับรู้ผ่ำนกำรได้รับรำงวัลท่ีเป็นธรรมจำก
เกณฑ์ต่ำงๆ	จำกกำรท�ำงำนในองค์กร	ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนมองโลกแง่ดีเป็นกำรระบุควำมรู้สึกของ
บุคคลว่ำมีควำมรู ้สึกพึงพอใจหรือควำมรู ้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับงำนจำกประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน	 
เพื่อนร่วมงำน	 ระเบียบข้อบังคับในกำรท�ำงำน	ลักษณะงำนและกำรสื่อสำรภำยในองค์กร	 (Strauss	&	
Sayles,	1980)	นอกจำกนี้ควำมพึงพอใจในงำนเป็นควำมรู้สึกพึงพอใจต่องำนที่ต้องรับผิดชอบโดยเต็มใจ 
ที่จะปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้	 (Baron	&	Greenberg,	2002)	อีกทั้งยังเป็นทัศนคติทำงบวก
ของบุคคลที่มีต่องำน	ทั้งในเรื่องของลักษณะงำนและนโยบำยองค์กร	 ซ่ึงควำมรู้สึกทำงบวกจะประเมินจำก
ประสบกำรณ์ในงำนของบุคคล	(Mathis	&	Jackson,	2003)
	 ในปัจจุบันละครกับกำรพัฒนำกิจกรรมผู้เรียนได้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศต่ำงๆ	และเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผลมำจำกควำมเปล่ียนแปลง
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ	กำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็วและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ง 
ในกำรเชื่อมโยงทั่วโลกและช่วยในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
	 ในงำนวิจัยนี้ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกำรมองโลกแง่ดีเชิงบวก	 ได้แก่	 ควำมส�ำเร็จ 
ของงำน	กำรมองโลกแง่ดี	ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครโรงเล็กเทคโน	และควำมสุขในกำรร่วมทีม	 
ทั้งนี้	 ผู ้วิจัยจึงสนใจน�ำละครมำพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู ้ของผู ้เรียนในทักษะด้ำนกำรปฏิบัติ	 โดยใช ้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทำงเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ	 เช่น	 ไฟ	 เครื่องเสียง	นวัตกรรมกำรตัดต่อ	 
เป็นต้น	 มำเป็นสังคมเครือข่ำยในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู ้เรียนให้มีประสิทธิภำพผ่ำนบทละคร 
มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	เรื่องมองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิต
ลิขิตอนำคต	มีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.		 ศึกษำตัวแปรกำรมองโลกแง่ดี	ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร	ควำมส�ำเร็จของงำน	และ 
ควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต
	 2.		 เพื่อศึกษำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร	 กำรมองโลกแง่ดี	 ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร	 
ควำมส�ำเร็จของงำน	และควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยนเรศวร	จำกกำรประกำศคัดเลือกผู้แสดงละคร	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต	
โดยใช้วิธีกำรประกำศรับสมัครผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์	จ�ำนวน	665	คน
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 โดยกำรก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมเป็น
ตัวแทนที่ดี	ผู้วิจัยก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง	โดยใช้สูตรค�ำนวณของ	Yamane	(1973)	ได้จ�ำนวน	250	คน 
โดยกำรวิจัยมี	4	ขั้นตอน
	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
	 ตัวแปรอิสระ	กำรมองโลกแง่ดี	คือ	คะแนนจำกมำตรวัดกำรมองโลกแง่ดี
	 ตัวแปรตาม
	 1.		 ควำมส�ำเร็จของงำน	คือ	คะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลงำนของละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิต
อนำคตที่ได้รับจำกผู้เข้ำชมละคร
	 2.		 ควำมพึงพอใจในทีมงำน	หมำยถึง	คะแนนที่ได้จำกมำตรวัดควำมพึงพอใจในทีมงำนละครโรงเล็ก
เทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต
	 3.		 ควำมสุขในกำรร่วมทีม	หมำยถึง	คะแนนที่ได้จำกกำรประเมินควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็ก
เทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคตทั้งด้ำนท�ำงำนและด้ำนกำรชมละครโรงเล็กเทคโน
	 ขั้นตอนที่	1	R

1 
:	Research	การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเรื่อง	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต	วิเครำะห์จำกกำรพัฒนำบทละคร	และกำรสร้ำง
บทละคร	ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ศึกษำควำมต้องกำรและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผ่ำนบทละคร	 โดยได้จำกกำรสัมภำษณ์ร่วมกับกำรสังเครำะห์แนวคิด	
ทฤษฎีและผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล	ประกอบด้วยบทละคร	แบบสนทนำกลุ่มและแบบสอบถำม	ด�ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยผู้เชี่ยวชำญ	3	ท่ำน	น�ำมำตรวจสอบคุณภำพตำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ	โดยประเมิน
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง	ซึ่งได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ	1.00	ผลกำรตรวจสอบคุณภำพมีควำมเห็น
ว่ำทุกองค์ประกอบของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนนักแสดงด้ำนควำมหวังมีค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำรวมท้ังฉบับ
เท่ำกับ	.90	ควำมสอดคล้องกันสำมำรถน�ำไปใช้ได้
 ขั้นตอนที่	2	D

1
	:	Development	พัฒนากิจกรรม

	 โดยน�ำบทละครท่ีได้รับกำรพิจำรณำและตรวจสอบเน้ือหำมำก�ำหนดคุณสมบัติผู ้แสดง	 เปิดรับ 
นักแสดงจำกกำรประกำศผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ในมหำวิทยำลัยนเรศวรและมีกำรคัดตัวนักแสดง	 
และแนวกำรบริหำรจัดกำรท�ำงำนเป็นทีม	 รูปแบบกำรซ้อมบทละคร	ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโดย 
ผู ้เช่ียวชำญ	 3	ท่ำน	ประกอบด้วยผู ้เชี่ยวชำญสำขำนิเทศศำสตร์	 ผู ้เชี่ยวชำญสำขำเทคโนโลยีส่ือสำร	 
และผู ้เช่ียวชำญสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 โดยมีเครื่องมือแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
ทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม	มำตรวัดกำรมองโลกในแง่ดีพัฒนำตำมแนวทำงของ	 (Scheier	et	al.,	 1989)	 
วัดควำมคำดหวังกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในทำงที่ดี	จ�ำนวน	12	ข้อ	มีค่ำ	Cronbach’s	 
Alpha	รวมทั้งฉบับเท่ำกับ	.88	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	ด้วยโปรแกรม	LISREL	พบว่ำ	โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	(x^2	=	93.01;	df	=	74;	p	=	.066;	RMSEA	=	.02;	GFI	=	1.00)	
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	 ขั้นตอนที่	3	R
2
	:	Research	การศึกษาวิเคราะห์

	 ทักษะปฏิบัติผ ่ำนบทละครเรื่อง	 Re	 ชีวิตลิขิตอนำคต	 เน้นกำรฝึกทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม	 
โดยก�ำหนดกำรฝึกซ้อมเป็นระยะเวลำ	3	เดือน	(ตุลำคม–ธันวำคม	2561)	มีตำรำงกำรนัดหมำย	ก�ำหนดเวลำ	
และกำรปรับปรุงกำรท�ำงำนผ่ำนกิจกรรมกำรประเมินของผู้ควบคุมดูแลกำรฝึกซ้อม	โดยมีขั้นด�ำเนินกำรดังนี้	
ขั้นเรียกประชุมทีมงำนก�ำหนดบทบำทกำรท�ำงำน	ขั้นศึกษำวิเครำะห์ควำมสำมำรถของทีมงำน	ขั้นทักษะ
ปฏิบัติฝึกซ้อมตำมบทละคร	ขั้นน�ำเสนอเป็นกำรซ้อมใหญ่	 ข้ันปรับปรุงและกำรแสดงจริงตำมก�ำหนดเวลำ
และรอบกำรแสดง	 (น�ำไปใช้)	ก�ำหนดกำรแสดง	2	รอบ	วันที่	18–19	มกรำคม	2562	เคร่ืองมือ	 เรียบเรียง 
และพัฒนำจำกมำตรวัดควำมพึงพอใจในงำน	พัฒนำตำมแนวทำง	 (Spector,	 1985)	มำตรประเมินค่ำ 
ตำมแบบ	Likert	Scale	แบ่งเป็น	5	ระดับ	 (เห็นด้วย	ค่อนข้ำงเห็นด้วย	 เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอๆ	กัน	 
ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย)
	 ขั้นตอนที่	4	D

2
	:	Development	ประเมินผล	การท�างานเป็นทีม

	 ในกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผ่ำนกำรมองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน:	 Re	ชีวิตลิขิต
อนำคต	ผู้วิจัยด�ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจด้วยแบบประเมินมีควำมสอดคล้องและเหมำะสม	ซึ่งกำรหำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องได้ค่ำเท่ำกับ	1.00	โดยเก็บแบบประเมินจำกผู้เข้ำชมละครทั้ง	2	รอบ	

ผลการวิจัย
	 มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคตพบว่ำ	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกต 
ได้	 4	 ตัวแปรพบว่ำ	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่มีค่ำแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่ำตั้งแต่	–.150	ถึง	 .722	กล่ำวคือไม่มีควำมสัมพันธ์จนถึงมีขนำดควำมสัมพันธ์
อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง	 โดยมีควำมผันแปรร่วมกันระหว่ำงตัวแปรอิสระ	 (r

2
) อยู่ระหว่ำง	 .398	ถึง	 .695 

แสดงว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรไม่มีปัญหำภำวะร่วมเส้นตรงพหุดังแสดงในตำรำงที่	1

ตารางที่	1	 แสดงค่ำเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้จ�ำนวน	4	 ตัวแปร	ค่ำเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน 
	 	 	 	 มำตรฐำน	(N	=	250)

ตัวแปร M S.D. มองโลกแง่ดี
พึงพอใจ 

ในทีม

ความสุขใน

การร่วมทีม
ความส�าเร็จ

มองโลกแง่ดี 3.94 0.53 1

พึงพอใจในทีม 3.70 0.48 .73** 1

ควำมสุขในกำรร่วมทีม 3.83 0.47 .65** .72** 1

ควำมส�ำเร็จของงำนละคร 3.80 0.51 .61** .69** .72** 1

**p	<	.01

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้สถิติวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุระดับ	 โดยกำรน�ำตัวแปรอิสระทั้ง	 
3	ตัวแปรเข้ำสู่วิเครำะห์เป็นขั้นตอนท้ังหมด	3	ขั้นตอนซ่ึงจะน�ำกำรมองโลกแง่ดี	ควำมส�ำเร็จและควำมสุข 
ในกำรร่วมทีมได้เข้ำสู่กำรวิเครำะห์ตำมล�ำดับ
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ตารางที	่2	 แสดงค่ำเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ท�ำนำยค่ำตัวแปรตำมค่ำเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน	(N	=	250)

Coefficients

Model Unstandardized Standardized

B Std	Error Beta t Sig

20.912 1.800 11.617 0.000

ควำมสุขในกำรร่วมทีมละคร 0.194 0.022 0.411 8.637 0.000

ควำมพงึพอใจในผลส�ำเรจ็ของละคร 0.926 0.096 0.460 9.664 0.000

ควำมส�ำเรจ็ของละคร 1.082 0.098 0.537 10.985 0.000

	 จำกกำรวิเครำะห์ค่ำ	t–test	ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครอยู่ที่	9.664	>	t–table	ที่ค่ำ	1.980	
สรุปผลกำรทดสอบคือ	ยอมรับสมมติฐำนแสดงว่ำตัวแปรควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครไม่มีควำม
สัมพันธ์กับกำรมองโลกแง่ดีและจำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำ	 t–test	ควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:	 
Re	 ชีวิตลิขิตอนำคตได้ค่ำ	8.637	>	 t–table	ที่ค่ำ	1.980	สรุปผลทดสอบคือ	ปฏิเสธสมมติฐำนแสดงว่ำ 
ควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:	 Re	ชีวิตลิขิตอนำคตมีควำมสัมพันธ์กับกำรมองโลกแง่ดีและ 
จำกกำรวิเครำะห์ค่ำ	t–test	ควำมส�ำเร็จของละคร	อยู่ที่	1.082	>	t–table	ที่ค่ำ	10.985	สรุปผลกำรทดสอบ	
คือ	ยอมรับสมมติฐำนแสดงว่ำตัวแปรควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรมอง 
โลกแง่ดี

ภาพที่	1	ป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์งำนละคร

ภาพที่	2	ป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์งำนละครและผู้ร่วมแสดง
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ภาพที่	3	ภำพผู้ร่วมแสดงและทีมงำนละคร

อภิปรายผล	
	 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุระดับพบว่ำ	ควำมสอดคล้องกัลป์ทฤษฎีกำรมองโลกแง่ดีต่อ
ควำมควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครและควำมสุขในกำรร่วมทีมละคร	 โดยมีกำรหลักกำรมองโลกแง่ดี 
ผ่ำนบทละครโรงเล็กเทคโน:	 Re	ชีวิตลิขิตอนำคตเป็นส่ิงที่ทั้งทีมละครผู้สร้ำง	 ผู้แสดง	 ผู้ชมมีควำมส�ำเร็จ 
จะแนวคิดของบทละคร	 เพื่อน�ำตนไปสู่จุดมุ่งหมำยได้ท�ำให้เกิดควำมสุขในกำรร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:	 
Re	ชีวิตลิขิตอนำคตกำรมองโลกแง่ดี	 เป็นทักษะกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของทีมงำนและบุคคลท่ีมองโลก
แง่ดีจะมีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำได้ดี	ช่วยส่งเสริมควำมสุขในกำรร่วมทีมในกำรท�ำงำนและส่งผลให้งำน 
ประสบผลส�ำเร็จแบบมีคุณภำพผ่ำนกระบวนกำรที่บุคคลนั้นๆ	 มีทักษะกำรมองโลกแง่ดีสำมำรถท�ำนำย 
ควำมพึงพอใจของงำนได้เป็นอย่ำงดี	กำรมองโลกแง่ดีเป็นกำรแสดงคุณลักษณะในกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
มีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์และควบคุมทีมงำนได้ส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จทุกๆ	ด้ำน	ซึ่งผลกำรวิเครำะห ์
กำรมองโลกแง่ดีนี้	สอดคล้องกับงำนวิจัยของ	Kasuma	Kanjanaprakit	 (2013)	อิทธิพลของกำรมองโลก 
ในแง่ดีต่อควำมพึงพอใจในควำมสัมพันธ์และกำรผูกมัดในควำมสัมพันธ์โดยมีภำพลวงตำทำงบวกเป็นตัวแปร
ส่งผ่ำนพบว่ำ	มำตรวัดกำรมองโลกแง่ดี	มำตรวัดภำพลวงตำทำงบวก	มำตรวัดควำมพึงพอใจในควำมสัมพันธ์
และมำตรวัดกำรผูกมัดในควำมสัมพันธ์	 ผลกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรเชิงโครงสร้ำงพบว่ำ	 กำรมองโลก 
ในแง่ดีมีอิทธิพลทำงตรงต่อภำพลวงตำทำงบวกและควำมพึงพอใจในควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ	(p	<	.01)	และอิทธิพลทำงอ้อมต่อควำมพึงพอใจในควำมสัมพันธ์โดยผ่ำนภำพลวงตำทำงบวกอย่ำง 
มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 (p	<	 .01)	นอกจำกนี้กำรมองโลกในแง่ดียังมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อกำรผูกมัด 
ในควำมสัมพันธ์	 โดยผ่ำนภำพลวงตำทำงบวกและควำมพึงพอใจในควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 
ที่ระดับ	 (p	<	 .01)	 ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นอิทธิพลที่ชัดเจนของควำมพึงพอใจในควำมสัมพันธ์ต่อ 
กำรผูกมัดในควำมสัมพันธ์
	 ดังนั้นในงำนวิจัยนี้	มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคต	 เป็นกำรศึกษำผ่ำน 
กำรมองโลกแง่ดี	 ควำมพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร	ควำมส�ำเร็จของงำน	และควำมสุขในกำรร่วมทีม
ละครโรงเล็กเทคโน:	Re	ชีวิตลิขิตอนำคตและได้ผลทำงบวก	สอดคล้องกับ	Chatdanai	Sornchai	et	al.	 
(2013)	อิทธิพลของบุคลิกภำพแบบมองโลกในแง่ดี	บุคลิกภำพแบบเป็นมิตร	กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง	 
และควำมต้องกำรเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อกำรยอมรับกำรโกหกและควำมเป็นไปได้ในกำรโกหก	ท�ำกำร
วิจัยมำตรวัดบุคลิกภำพแบบมองโลกในแง่ดี	 มำตรวัดบุคลิกภำพแบบประนีประนอม	มำตรวัดกำรมอง
เห็นคุณค่ำในตนเอง	มำตรวัดควำมต้องกำรเป็นที่ยอมรับในสังคม	มำตรวัดกำรยอมรับกำรโกหกและ
ควำมเป็นไปได้ในกำรโกหกเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น	 โดยให้อ่ำนสถำนกำรณ์สมมติอย่ำงละ	2	สถำนกำรณ	์ 
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ	 บุคลิกภำพแบบมองโลกแง่ดีไม่มีสหสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรยอมรับกำรโกหกในรูปแบบ
กำรโกหกเพื่อผู้อื่นทั้งสองสถำนกำรณ์	 (r

1
=	–.050,	P=	 .285)	บุคลิกภำพแบบเป็นมิตรไม่มีสหสัมพันธ ์

ทำงบวกกับกำรยอมรับกำรโกหกในรูปแบบกำรโกหกเพ่ือผู้อื่นท้ังสองสถำนกำรณ์	 (r
1
=	–.084,	P=	 .170)	 

และ	(r
2
	=	–.067,	P=	.224)	และเพื่อตนเองทั้งสองสถำนกำรณ์	(r

1
=	–.024,	P=	.392)	(r

2
=	–.036,	P=	.342)	 

ส่วนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองมีสหสัมพันธ์ทำงลบกับควำมเป็นไปได้ในกำรโกหกในรูปแบบกำรโกหกเพ่ือ
ตนเอง	(r

1
=	–.176,	P	<.05)	(r

2
=	–.207,	P	<.01)	ควำมต้องกำรเป็นที่ยอมรับในสังคมมีสหสัมพันธ์ทำงลบ 

กับควำมเป็นไปได้ในกำรโกหก	 (r
1
=	–.294,	 P	<.01)	 และกำรยอมรับกำรโกหกในรูปแบบกำรโกหก 

เพื่อตนเองเฉพำะสถำนกำรณ์ที่	 2	มีค่ำ	 (r
2
=	 .12,	P	<.01)	 เท่ำนั้นแต่ไม่สำมำรถท�ำนำยกำรยอมรับกำร

โกหกและควำมน่ำจะเป็นในกำรโกหกในรูปแบบกำรโกหกเพื่อผู้อื่นได้และยังสอดคล้องกับ	 Benjaporn	 
Jupatanakul	(2013)	อิทธิพลของกำรมองโลกในแง่ดี	ควำมสำมำรถในกำรฟื้นคืนได้	กำรรับรู้กำรสนับสนุน
จำกองค์กำร	ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรโดยมีควำมสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่ำน 
มำตรวัดกำรมองโลกในแง่ดี	 มำตรวัดควำมสำมำรถในกำรฟื้นคืนได้	 มำตรวัดกำรรับรู้กำรสนับสนุนของ
องค์กำร	มำตรวัดควำมสุขเชิงอัตวิสัย	และมำตรวัดพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กำร	 วิเครำะห์ 
ข้อมูลโดยวิธีกำรสร้ำงสมกำรโครงสร้ำงด้วยโปรแกรม	LISREL	ผลกำรวิจัยที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
	 1.		 โมเดลเชิงสำเหตุของอิทธิพลของกำรมองโลกในแง่ดี	ควำมสำมำรถในกำรฟื้นคืนได้	กำรรับรู ้
กำรสนับสนุนจำกองค์กำรท่ีมีต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรโดยมีควำมสุขเชิงอัตวิสัยเป็น
ตัวแปรส่งผ่ำนมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (Chi–Square	=	211.10,	df	=	64,	p	<	 .001,	 
RMSEA	=	0.072,	SRMR	=	0.047,	GFI	=	0.94,	AGFI	=	0.90)	
	 2.		 เมื่อพิจำรณำค่ำอิทธิพลของตัวแปรต้นโมเดล	พบว่ำควำมสำมำรถในกำรฟื้นคืน	 เป็นตัวแปรที่
ท�ำนำยพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรได้ดีที่สุด	(&beta;	=	.44,	p	<	.001)	
	 3.		 ควำมสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่ำนโดยสมบูรณ์ระหว่ำงกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร	
ไปยังพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร	 (อิทธิพลรวม	&beta;	=	 .18,	p	<	 .001;	อิทธิพลทำงตรง	
&beta;	=	.05,	ns;	อิทธิพลทำงอ้อม	&beta;	=	.13,	p	<	.001)

ข้อเสนอแนะในการน�าไปประยุกต์ใช้
	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคนวัตกรรมเทคโนโลยีก้ำวหน้ำในศตวรรษท่ี	 21	 ในเร่ืองกำรมองโลก 
แง่ดีและควำมสุขในกำรท�ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องเป็นปัจจัยใน 
กำรส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรด�ำเนินชีวิตในสังคม	ส่งเสริมกำรคิดทำงบวกในกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรด�ำรงชีวิตด้วยทักษะกำรอยู่ร่วมกัน	 กำรพึงพอใจในองค์กร	 กำรมองโลกแง่ดีเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแรงทำงด้ำนจิตใจและควำมคิดที่ดีของมนุษย์เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำรในกำรใช้เทคโนโลยีสื่อสำร 
ที่ก้ำวหน้ำที่ทันสมัยต่อไป
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