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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาตัวแปรการมองโลกแง่ดี ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของ
ละคร ความสุขในการท�ำงานของทีมงานละครโรงเล็กเทคโน Re ชีวิตลิขิตอนาคต 2) เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การมองโลกแง่ดี ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร ความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็ก
เทคโน Re ชีวิตลิขิตอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ร่วมงานละครและผู้เข้าชมจ�ำนวน 250 คน
โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้ทฤษฎีการมองโลกแง่ดีด้านความพึงพอใจของผู้ชมละคร โดยแบบสอบถามฉบับ
ที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .86–.93 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุระดับ ผลการวิจัยในประเด็นที่ส�ำคัญพบว่า
1. การมองโลกแง่ ดี ด ้ า นการท� ำ งานเป็ น ที ม สามารถท� ำ นายผลงานได้ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .001 และความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็กเทคน: Re ชีวิตลิขิตอนาคตกับความพึงพอใจใน
ผลส�ำเร็จของละครสามารถร่วมท�ำนายได้
2. การมองโลกแง่ดีและความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครได้ร่วมท�ำนายความส�ำเร็จของละครใน
ทางบวกได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมละครโรงเล็กเทคโน Re ชีวิตลิขิตอนาคตสามารถท�ำนายแนวโน้ม
การมองโลกแง่ดี ด้านความสุขในการร่วมชมละครกับทีมงานละครมีแนวโน้มทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : มองโลกแง่ดี  ละครโรงเล็กเทคโน Re ชีวิตลิขิตอนาคต สื่อกับการรับรู้
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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�ำ

การมองโลกแง่ดีเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพทางการท�ำงานได้ เช่น การมีความสุข ความปลอดภัย
หรือความสนุกสนานในการท�ำงาน เป็นต้น ซึ่งคนที่มองโลกในแง่ดีจึงเป็นผู้ที่มีความสุขปราศจากความเครียด
ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง มีก�ำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นคุณค่าอย่างหนึ่ง
ในการด�ำเนินชีวิตในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร ความส�ำคัญของการมองโลกแง่ดีเป็นพลังบวกที่สะท้อนถึง
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ (MacLeod & Conway, 2005) การมองโลกแง่ดีเป็นสุทัศนะนิยม คือ การมอง
โลกอย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี เจตคติ เชิ ง บวกที่ มี ต ่ อ โลกที่ ท� ำ ให้ บุ ค คลประสบความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ในด้ า นการเรี ย น
ความสัมพันธ์ การงาน และการใช้ชีวิตในประจ�ำวัน เป็นสิ่งที่ท�ำให้บุคคลเอาชนะอุปสรรคในชีวิต และท�ำให้
เกิดความหวังอย่างแรงกล้า  อีกทั้งยังส่งผลให้มนุษย์มีความกระตือรือร้นและผ่านพ้นความซึมเศร้าเมื่อต้อง
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เผชิ ญ ปั ญ หา  นอกจากนี้ ก ารมองโลกแง่ ดี ยั ง เป็ น เจตคติ ที่ เ ป็ น ตั ว กั้ น บุ ค คลไม่ ใ ห้ อ ยู ่ กั บ ความล้ ม เหลว
และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกในชีวิต ส่งผลให้มีความสุขในการร่วมท�ำกิจกรรม
กลุ่มกับเพื่อนและประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
การมองโลกในแง่ดีเป็นจิตวิทยาเชิงบวกได้ถูกน�ำมาใช้ในเรื่องของการบริหารจิตใจการท�ำงานร่วมกัน
ให้เกิดความสุขและความมีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและส่งเสริมให้มีความสามารถ
สูงขึ้น โดย Seligman (2002) เป็นผู้ริเริ่มในการน�ำจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้เยียวยาอาการทางจิต โดยบุคคล
ที่มีลักษณะการมองโลกในแง่ดีนั้นจะมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ และสามารถจัดการได้อย่าง
เหมาะสม (Chang, 2002) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมพร้อมรับ
อุปสรรคหรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ นอกจากนี้ Scheier et al. (1998) ได้อธิบายการมองโลก
ในแง่ดีไว้ว่า  เป็นลักษณะของบุคคลที่คาดหวังสิ่งทั่วไปในทางที่ดี โดยบุคคลที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้ม
ที่จะมองและคาดหวังสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี ทั้งยังมีเป้าหมายในสิ่งที่คาดหวังหากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้มีคุณค่าเพียงพอ แม้ว่าต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็พยายามจัดการเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นส�ำเร็จ
ซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ดีในลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพ
ความสุขในการท�ำงานเป็นทีมในสหรัฐอเมริกาของบริษัท W.L. Gore, Volve และ General Foods
ได้มีการเสนอการท�ำงานเป็นทีมเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่พัฒนาด้าน
การบริหารงานเป็นทีม มีสมรรถภาพในการรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ท�ำให้องค์กรมีความสุขในการท�ำงานเป็นทีม ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพขององค์กรก้าวหน้า  ทีมงานไม่ได้
รู้สึกว่าตนเองเป็นแค่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในหน่วยงานหรือ
องค์กร มีความพร้อมที่จะท�ำงานมากกว่าคิดว่าเป็นหน้าที่และสามารถท�ำได้หลายบทบาทหน้าที่ เพราะทุก
คนคือทีมเดียวกัน จึงเป็นการมองโลกแง่ดีในการร่วมการท�ำงานแบบทีมที่ประสบความสุข มีการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับการชี้แนะ บ่มเพาะและหล่อหลอมจากหัวหน้าทีมหรือผู้น�ำที่พร้อม
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Office of the Civil Service Commission, 2016) ความสุขของสมาชิก
ในทีมงานจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยระดมก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และความคิด ตลอดจนความรู้
ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
และความผูกพันในฐานะสมาชิกของทีม (One for All, All for One) ท�ำให้เกิดความผูกพันใกล้ชิดและบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างบุคคลในทีมและชิ้นงาน
สื่อกับการรับรู้เป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
สื่อสาร และเป็นการน�ำเสนอข่าวสารที่ผู้รับพร้อมที่จะมีความสามารถในการรับสารจากสื่อและการน�ำ
เสนอสื่อออกไปยังผู้อื่น สื่อกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นการบูรณาการการเชื่อมความรู้
ของผู้เรียนในด้านการใช้ทักษะเครื่องมือสื่อสาร เพื่อผสมผสานกับงานละครให้มีประสิทธิภาพในการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอด เชื่อมโยง สื่อสาร กับสังคมเครือข่ายในการสร้างและ
น�ำเสนอบทละครที่ตรงประเด็นในการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษา
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ความพึงพอใจในงานเป็นวิถีการมองแง่ดีอย่างหนึ่งในทัศนคติต่องาน โดยพิจารณาจากความท้าทาย
ของงาน คุ ณ ค่ า ของงาน ความหลากหลายในการท� ำ งาน มิ ต รภาพ การยอมรั บ อิ ส ระในการท� ำ งาน
ผลตอบแทนที่ ดี แ ละความมั่ น คงในงาน ความพึ ง พอใจกั บ การมองโลกแง่ ดี ช ่ ว ยให้ ก ารตอบสนองทาง
อารมณ์ของบุคคลต่อสถานการณ์ในการท�ำงาน โดยตัดสินจากลักษณะของงาน โอกาสในการถ่ายโยง
ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกร่วมกันระหว่างสิ่งที่
พนักงานคาดหวังและสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น ความต้องการทางด้านจิตใจไม่ใช่เฉพาะจากการท�ำงานเท่านั้น
(Schwarzer, 1994) ความรู้สึกพอใจเฉพาะของบุคคลสามารถรับรู้ผ่านการได้รับรางวัลที่เป็นธรรมจาก
เกณฑ์ต่างๆ จากการท�ำงานในองค์กร ความพึงพอใจในงานด้านมองโลกแง่ดีเป็นการระบุความรู้สึกของ
บุ ค คลว่ า มี ค วามรู ้ สึ ก พึ ง พอใจหรื อ ความรู ้ สึ ก ไม่ พ อใจเกี่ ย วกั บ งานจากประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อนร่วมงาน ระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน ลักษณะงานและการสื่อสารภายในองค์กร (Strauss &
Sayles, 1980) นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่องานที่ต้องรับผิดชอบโดยเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Baron & Greenberg, 2002) อีกทั้งยังเป็นทัศนคติทางบวก
ของบุคคลที่มีต่องาน ทั้งในเรื่องของลักษณะงานและนโยบายองค์กร ซึ่งความรู้สึกทางบวกจะประเมินจาก
ประสบการณ์ในงานของบุคคล (Mathis & Jackson, 2003)
ในปัจจุบันละครกับการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนได้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ และเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนผลมาจากความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเชื่อมโยงทั่วโลกและช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการมองโลกแง่ดีเชิงบวก ได้แก่ ความส�ำเร็จ
ของงาน การมองโลกแง่ดี ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครโรงเล็กเทคโน และความสุขในการร่วมทีม
ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจน� ำ ละครมาพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นในทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ โดยใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เช่น ไฟ เครื่องเสียง นวัตกรรมการตัดต่อ
เป็นต้น มาเป็นสังคมเครือข่ายในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพผ่านบทละคร
มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องมองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิต
ลิขิตอนาคต มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ศึกษาตัวแปรการมองโลกแง่ดี ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร ความส�ำเร็จของงาน และ
ความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคต
2. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การมองโลกแง่ดี ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร
ความส�ำเร็จของงาน และความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคต
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการประกาศคัดเลือกผู้แสดงละคร Re ชีวิตลิขิตอนาคต
โดยใช้วิธีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ�ำนวน 665 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็น
ตัวแทนที่ดี ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค�ำนวณของ Yamane (1973) ได้จ�ำนวน 250 คน
โดยการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ การมองโลกแง่ดี คือ คะแนนจากมาตรวัดการมองโลกแง่ดี
ตัวแปรตาม
1. ความส�ำเร็จของงาน คือ คะแนนที่ได้จากการประเมินผลงานของละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิต
อนาคตที่ได้รับจากผู้เข้าชมละคร
2. ความพึงพอใจในทีมงาน หมายถึง คะแนนที่ได้จากมาตรวัดความพึงพอใจในทีมงานละครโรงเล็ก
เทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคต
3. ความสุขในการร่วมทีม หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็ก
เทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคตทั้งด้านท�ำงานและด้านการชมละครโรงเล็กเทคโน
ขั้นตอนที่ 1 R1 : Research การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Re ชีวิตลิขิตอนาคต วิเคราะห์จากการพัฒนาบทละคร และการสร้าง
บทละคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านบทละคร โดยได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยบทละคร แบบสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน น�ำมาตรวจสอบคุณภาพตามเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยประเมิน
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความเห็น
ว่าทุกองค์ประกอบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักแสดงด้านความหวังมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟารวมทั้งฉบับ
เท่ากับ .90 ความสอดคล้องกันสามารถน�ำไปใช้ได้
ขั้นตอนที่ 2 D1 : Development พัฒนากิจกรรม
โดยน�ำบทละครที่ได้รับการพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหามาก�ำหนดคุณสมบัติผู้แสดง เปิดรับ
นั ก แสดงจากการประกาศผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรและมี ก ารคั ด ตั ว นั ก แสดง
และแนวการบริ ห ารจั ด การท� ำ งานเป็ น ที ม รู ป แบบการซ้ อ มบทละคร ด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การโดย
ผู ้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ย วชาญสาขานิ เ ทศศาสตร์ ผู ้ เชี่ ย วชาญสาขาเทคโนโลยี สื่ อ สาร
และผู ้ เชี่ ย วชาญสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี เ ครื่ อ งมื อ แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บั ติ
ทักษะการท�ำงานเป็นทีม มาตรวัดการมองโลกในแง่ดีพัฒนาตามแนวทางของ (Scheier et al., 1989)
วัดความคาดหวังกับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในทางที่ดี จ�ำนวน 12 ข้อ มีค่า  Cronbach’s
Alpha รวมทั้งฉบับเท่ากับ .88 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม LISREL พบว่า โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (x^2 = 93.01; df = 74; p = .066; RMSEA = .02; GFI = 1.00)
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ขั้นตอนที่ 3 R2 : Research การศึกษาวิเคราะห์
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ผ ่ า นบทละครเรื่ อ ง Re ชี วิ ต ลิ ขิ ต อนาคต เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะการท� ำ งานเป็ น ที ม
โดยก�ำหนดการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม–ธันวาคม 2561) มีตารางการนัดหมาย ก�ำหนดเวลา 
และการปรับปรุงการท�ำงานผ่านกิจกรรมการประเมินของผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม โดยมีขั้นด�ำเนินการดังนี้
ขั้นเรียกประชุมทีมงานก�ำหนดบทบาทการท�ำงาน ขั้นศึกษาวิเคราะห์ความสามารถของทีมงาน ขั้นทักษะ
ปฏิบัติฝึกซ้อมตามบทละคร ขั้นน�ำเสนอเป็นการซ้อมใหญ่ ขั้นปรับปรุงและการแสดงจริงตามก�ำหนดเวลา
และรอบการแสดง (น�ำไปใช้) ก�ำหนดการแสดง 2 รอบ วันที่ 18–19 มกราคม 2562 เครื่องมือ เรียบเรียง
และพัฒนาจากมาตรวัดความพึงพอใจในงาน พัฒนาตามแนวทาง (Spector, 1985) มาตรประเมินค่า
ตามแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ (เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอๆ กัน
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย)
ขั้นตอนที่ 4 D2 : Development ประเมินผล การท�ำงานเป็นทีม
ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการมองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิต
อนาคต ผู้วิจัยด�ำเนินการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมินมีความสอดคล้องและเหมาะสม ซึ่งการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าเท่ากับ 1.00 โดยเก็บแบบประเมินจากผู้เข้าชมละครทั้ง 2 รอบ
ผลการวิจัย
มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคตพบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ 4 ตั ว แปรพบว่ า  ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่ มี ค ่ า แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ –.150 ถึง .722 กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์จนถึงมีขนาดความสัมพันธ์
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีความผันแปรร่วมกันระหว่างตัวแปรอิสระ (r2) อยู่ระหว่าง .398 ถึง .695
แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้จ�ำนวน 4 ตัวแปร ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (N = 250)
ตัวแปร
มองโลกแง่ดี
พึงพอใจในทีม
ความสุขในการร่วมทีม
ความส�ำเร็จของงานละคร
**p < .01

M

S.D.

มองโลกแง่ดี

3.94
3.70
3.83
3.80

0.53
0.48
0.47
0.51

1
.73**
.65**
.61**

พึงพอใจ
ในทีม
1
.72**
.69**

ความสุขใน
ความส�ำเร็จ
การร่วมทีม

1
.72**

1

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระดับ โดยการน�ำตัวแปรอิสระทั้ง
3 ตัวแปรเข้าสู่วิเคราะห์เป็นขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอนซึ่งจะน�ำการมองโลกแง่ดี ความส�ำเร็จและความสุข
ในการร่วมทีมได้เข้าสู่การวิเคราะห์ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ทำ� นายค่าตัวแปรตามค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (N = 250)
Coefficients
Model

ความสุขในการร่วมทีมละคร
ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร
ความส�ำเร็จของละคร

Unstandardized
B
Std Error
20.912
1.800
0.194
0.022
0.926
0.096
1.082
0.098

Standardized
Beta
0.411
0.460
0.537

t
11.617
8.637
9.664
10.985

Sig
0.000
0.000
0.000
0.000

จากการวิเคราะห์ค่า t–test ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครอยู่ที่ 9.664 > t–table ที่ค่า 1.980
สรุปผลการทดสอบคือ ยอมรับสมมติฐานแสดงว่าตัวแปรความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครไม่มีความ
สัมพันธ์กับการมองโลกแง่ดีและจากผลการวิเคราะห์ค่า  t–test ความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:
Re ชีวิตลิขิตอนาคตได้ค่า  8.637 > t–table ที่ค่า  1.980 สรุปผลทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐานแสดงว่า
ความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคตมีความสัมพันธ์กับการมองโลกแง่ดีและ
จากการวิเคราะห์ค่า t–test ความส�ำเร็จของละคร อยู่ที่ 1.082 > t–table ที่ค่า 10.985 สรุปผลการทดสอบ
คือ ยอมรับสมมติฐานแสดงว่าตัวแปรความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครไม่มีความสัมพันธ์กับการมอง
โลกแง่ดี

ภาพที่ 1 ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานละคร

ภาพที่ 2 ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานละครและผู้ร่วมแสดง
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ภาพที่ 3 ภาพผู้ร่วมแสดงและทีมงานละคร
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระดับพบว่า  ความสอดคล้องกัลป์ทฤษฎีการมองโลกแง่ดีต่อ
ความความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละครและความสุขในการร่วมทีมละคร โดยมีการหลักการมองโลกแง่ดี
ผ่านบทละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคตเป็นสิ่งที่ทั้งทีมละครผู้สร้าง ผู้แสดง ผู้ชมมีความส�ำเร็จ
จะแนวคิดของบทละคร เพื่อน�ำตนไปสู่จุดมุ่งหมายได้ท�ำให้เกิดความสุขในการร่วมทีมละครโรงเล็กเทคโน:
Re ชีวิตลิขิตอนาคตการมองโลกแง่ดี เป็นทักษะการรักษาความสัมพันธ์ของทีมงานและบุคคลที่มองโลก
แง่ดีจะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยส่งเสริมความสุขในการร่วมทีมในการท�ำงานและส่งผลให้งาน
ประสบผลส�ำเร็จแบบมีคุณภาพผ่านกระบวนการที่บุคคลนั้นๆ มีทักษะการมองโลกแง่ดีสามารถท�ำนาย
ความพึงพอใจของงานได้เป็นอย่างดี การมองโลกแง่ดีเป็นการแสดงคุณลักษณะในการเห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นคงทางอารมณ์และควบคุมทีมงานได้ส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จทุกๆ ด้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์
การมองโลกแง่ดีนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kasuma Kanjanaprakit (2013) อิทธิพลของการมองโลก
ในแง่ดีต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์และการผูกมัดในความสัมพันธ์โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปร
ส่งผ่านพบว่า มาตรวัดการมองโลกแง่ดี มาตรวัดภาพลวงตาทางบวก มาตรวัดความพึงพอใจในความสัมพันธ์
และมาตรวัดการผูกมัดในความสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างพบว่า  การมองโลก
ในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลวงตาทางบวกและความพึงพอใจในความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ (p < .01) และอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์โดยผ่านภาพลวงตาทางบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .01) นอกจากนี้การมองโลกในแง่ดียังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการผูกมัด
ในความสัมพันธ์ โดยผ่านภาพลวงตาทางบวกและความพึงพอใจในความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ (p < .01) ผลการทดลองแสดงให้เห็นอิทธิพลที่ชัดเจนของความพึงพอใจในความสัมพันธ์ต่อ
การผูกมัดในความสัมพันธ์
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ มองโลกแง่ดีกับละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคต เป็นการศึกษาผ่าน
การมองโลกแง่ดี ความพึงพอใจในผลส�ำเร็จของละคร ความส�ำเร็จของงาน และความสุขในการร่วมทีม
ละครโรงเล็กเทคโน: Re ชีวิตลิขิตอนาคตและได้ผลทางบวก สอดคล้องกับ Chatdanai Sornchai et al.
(2013) อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร การเห็นคุณค่าในตนเอง
และความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการยอมรับการโกหกและความเป็นไปได้ในการโกหก ท�ำการ
วิจัยมาตรวัดบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี มาตรวัดบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มาตรวัดการมอง
เห็นคุณค่าในตนเอง มาตรวัดความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม มาตรวัดการยอมรับการโกหกและ
ความเป็นไปได้ในการโกหกเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น โดยให้อ่านสถานการณ์สมมติอย่างละ 2 สถานการณ์
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ผลการวิจัยพบว่า  บุคลิกภาพแบบมองโลกแง่ดีไม่มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการโกหกในรูปแบบ
การโกหกเพื่อผู้อื่นทั้งสองสถานการณ์ (r1= –.050, P= .285) บุคลิกภาพแบบเป็นมิตรไม่มีสหสัมพันธ์
ทางบวกกับการยอมรับการโกหกในรูปแบบการโกหกเพื่อผู้อื่นทั้งสองสถานการณ์ (r1= –.084, P= .170)
และ (r2 = –.067, P= .224) และเพื่อตนเองทั้งสองสถานการณ์ (r1= –.024, P= .392) (r2= –.036, P= .342)
ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองมีสหสัมพันธ์ทางลบกับความเป็นไปได้ในการโกหกในรูปแบบการโกหกเพื่อ
ตนเอง (r1= –.176, P <.05) (r2= –.207, P <.01) ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมมีสหสัมพันธ์ทางลบ
กับความเป็นไปได้ในการโกหก (r1= –.294, P <.01) และการยอมรับการโกหกในรูปแบบการโกหก
เพื่อตนเองเฉพาะสถานการณ์ที่ 2 มีค่า  (r2= .12, P <.01) เท่านั้นแต่ไม่สามารถท�ำนายการยอมรับการ
โกหกและความน่าจะเป็นในการโกหกในรูปแบบการโกหกเพื่อผู้อื่นได้และยังสอดคล้องกับ Benjaporn
Jupatanakul (2013) อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
มาตรวัดการมองโลกในแง่ดี มาตรวัดความสามารถในการฟื้นคืนได้ มาตรวัดการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การ มาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย และมาตรวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการสร้างสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. โมเดลเชิงสาเหตุของอิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็น
ตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi–Square = 211.10, df = 64, p < .001,
RMSEA = 0.072, SRMR = 0.047, GFI = 0.94, AGFI = 0.90)
2. เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรต้นโมเดล พบว่าความสามารถในการฟื้นคืน เป็นตัวแปรที่
ท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ดีที่สุด (&beta; = .44, p < .001)
3. ความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (อิทธิพลรวม &beta; = .18, p < .001; อิทธิพลทางตรง
&beta; = .05, ns; อิทธิพลทางอ้อม &beta; = .13, p < .001)
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนการสอนในยุคนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องการมองโลก
แง่ดีและความสุขในการท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเป็นปัจจัยใน
การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด�ำเนินชีวิตในสังคม ส่งเสริมการคิดทางบวกในการใช้เทคโนโลยี
ในการด�ำรงชีวิตด้วยทักษะการอยู่ร่วมกัน การพึงพอใจในองค์กร การมองโลกแง่ดีเป็นการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงทางด้านจิตใจและความคิดที่ดีของมนุษย์เพื่อเป็นการบูรณาการในการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
ที่ก้าวหน้าที่ทันสมัยต่อไป
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