บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึก ษาวิ จัย นี ้ ได้ ศึก ษาข้ อ มูล เอกสารจากบทความวิ ช าการ และ ผลงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อ และ ประเด็นที่ประสงค์จะศึกษาวิจยั ก่อนในวงกว้ าง จากนันกํ
้ าหนดตัวแปรที่
เกี่ ย วข้ อ ง และ ต้ อ งการศึก ษา และ ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ตัว แปรแต่ ล ะตัว แปร
ตามลําดับ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเอกสารวิชาการ และ ผลงานวิจยั ทังใน
้ และ ต่างประเทศที่ค่อนข้ าง
ใหม่ระหว่าง 5 – 10 ปี หลัง (ประมาณปี 2542 ขึ ้นมาเป็ นต้ นไป)
การศึกษาวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาอิทธิ พล และ ความสัมพันธ์ ระหว่างความเคร่ งศาสนา
ความรู้ สึกแปลกแยก ค่านิยมประชาธิ ปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย (การมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อง และ การต่อต้ า นเผด็จ การ) ของอาจารย์ และนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ของรั ฐ มี
ความเคร่ งศาสนาเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก ค่านิ ยมประชาธิ ปไตย ความรู้ สึกแปลกแยก และ
พฤติกรรมประชาธิปไตย เป็ นตัวแปรแฝงภายใน ตามลําดับ โดยความรู้ สกึ แปลกแยก และค่านิยม
ประชาธิปไตย มีลกั ษณะเป็ น ตัวแปรแทรกซ้ อน
ในส่วนของแบบสอบถาม ได้ สร้ างข้ อคําถามประมาณ 90 ข้ อคําถาม เพื่อวัดระดับความ
คิดเห็น และ ระดับของพฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการ
เมื อ ง และ การต่ อ ต้ า นเผด็ จ การ) ความรู้ สึ ก แปลกแยก ความเคร่ ง ศาสนา และ ค่ า นิ ย ม
ประชาธิ ปไตย ซึ่งข้ อคําถามส่วนหนึ่งได้ นําแนวคิดทางวิชาการของนักวิชาการมาแปลความเป็ นข้ อ
คําถาม ส่วนหนึ่ง มาจากคําถามที่ตงขึ
ั ้ ้นเองจากการศึกษาเนื ้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้ อง และ อีกส่วน
หนึ่ง มาจากคําถามที่เคยใช้ ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาแล้ ว เช่น GSS (General Social Survey);
WVS (World Values Survey); The Fetzer Institute; The Work Values; The Pew Research
Center For The People & The Press เป็ นต้ น
กําหนดสเกลการวัดตัวชี ้วัดเป็ นแบบ LIKERT Type ซึง่ เหมาะสมกับการวิจยั ที่เกี่ยวกับ
ความรู้สกึ ทัศนคติ ความคิดเห็น (Page-Bucci, 2003) และ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เชิงสํารวจ
มากที่สดุ (Kroh, 2007) บางตัวชี ้วัดอาจปรับรู ปแบบการวัดให้ เหมาะสมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลจริ งเมื่อ
นํ า ไปใช้ ในงานสนาม ทั ง้ นี บ้ างตัว ชี ว้ ัด และ บางมาตรวัด จะได้ รั บ การดัด แปลงแก้ ไขหลัง
การทดสอบเบื ้องต้ น เมื่อพบความผิดปกติของข้ อมูลที่รวบรวมได้ หรื อ ไม่เหมาะสมต่อการใช้ งาน
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ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และ วิธีส่ ุมตัวอย่ าง
ประชากรเป้าหมาย
เป็ นกลุม่ นักศึกษา และ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ทังประเทศ
้
ประกอบด้ วย อาจารย์
รวม 27,828 คน นักศึกษารวม 1,656,525 คน (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551)
กลุ่มตัวอย่ าง
เป้าหมายการวิจัย คือ อาจารย์ และ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ ประเทศ ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงกํ าหนดการสุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยของรั ฐให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทยในรู ปของการแบ่งชันภู
้ มิ โดยแบ่งออกเป็ นภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ตวั อย่างที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของ
ประเทศ พร้ อมด้ วยเหตุผลของการครอบคลุมรูปแบบของวัฒนธรรมประจําท้ องถิ่นของทุกภาค
กําหนดเลือกมหาวิทยาลัยตัวแทนแต่ละภาคแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากนโยบาย
การจัด ตัง้ มหาวิ ท ยาลัย เป็ นแห่ ง แรกประจํ า ท้ อ งถิ่ น (วิ กิ พี เ ดี ย สารานุก รมเสรี ) จึ ง กํ า หนดให้
มหาวิ ท ยาลัยเชี ยงใหม่เ ป็ นมหาวิท ยาลัยของรั ฐประจํ า ภาคเหนื อ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ น
มหาวิทยาลัยของรัฐประจํ าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ น
มหาวิทยาลัยของรัฐประจําภาคใต้
สําหรับภาคกลางเจาะจงให้ เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มเริ่ มแรก โดยพิจารณาที่เหตุผล
การจัดตัง้ เริ่ มแรก ซึ่งประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ ก ารจัดตัง้ แตกต่างกันหลายประการ จึงเลือก
มหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 4 มหาวิทยาลัยเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยของรัฐประจําภาคกลาง
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้ วยเป้าหมายการศึกษาเป็ นอาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐทุกภาคส่วน
ของประเทศ ประกอบกับจํานวนอาจารย์น้อยกว่าจํานวนนักศึกษามาก หากรวมเป็ นกลุม่ เดียวกัน
แล้ วแบ่งจํานวนตัวอย่างตามอัตราส่วนในกรอบของวิธีการวิจยั จะส่งผลให้ ได้ จํานวนตัวอย่างที่เป็ น
อาจารย์ แยกตาม มหาวิทยาลัยที่น่าจะไม่เพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ ดี
รวมทังภาระหน้
้
าที่การงาน และ ความเป็ นปั จเจกบุคคลสูงมาก น่าจะส่งผลให้ ได้ รับแบบสอบถาม
กลับคืนไม่มากนัก ดังนัน้ เพื่อให้ ได้ คําตอบที่น่าจะเป็ นตัวแทนของประชากรได้ จึงแบ่งประชากร
เป้าหมายออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ อาจารย์ และ กลุม่ นักศึกษา แล้ วจึงคํานวณจํานวนตัวอย่าง
ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจํานวนอาจารย์ 218 ตัวอย่าง น่าจะเพียงพอสําหรับการเป็ นตัวแทนอาจารย์
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และ เมื่อนําข้ อมูลดิบของอาจารย์ และ นักศึกษารวมกันสามารถได้ ข้อมูลรวมที่แสดงลักษณะเป็ น
normal curve สามารถเป็ นตัวแทนของอาจารย์ และ นักศึกษา (ภาคผนวก ญ)
จํานวนอาจารย์และนักศึกษาทังหมดแยกตามมหาวิ
้
ทยาลัย ดังนี ้
จํานวนอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1,011 คน
882 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1,253 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1,793 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,094 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
630 คน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
676 คน
รวม
7,339 คน
จํานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34,851 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,985 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34,969 คน
52,071 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34,495 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27,958 คน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20,886 คน
รวม
239,215 คน
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
การเลือกตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา ของ แต่ละมหาวิทยาลัย ใช้ วิธีการแบ่งชันภู
้ มิในขันที
้ ่2
้ และ เก็บข้ อมูลจากตัวอย่างให้ ครบทุกชันปี
้ ตาม
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาออกเป็ น 4 ชันปี
อัตราส่วนที่ คํานวณได้ โดยใช้ อัตราส่วนของจํ านวนนักศึกษาเปรี ยบเที ยบของแต่ละชัน้ ปี ของ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรเป็ นหลัก ในการคํ า นวณจํ า นวนตัว อย่า ง
แยกตามชันปี
้ ของทุกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความชัดเจนของข้ อมูลด้ านนักศึกษาเพียงพอที่จะ
นํ า มาคํา นวณเพี ย ง 2 มหาวิ ท ยาลัย โดยนํ า จํ า นวนนัก ศึก ษาแต่ล ะชัน้ ปี ของ 2 มหาวิท ยาลัย
มารวมกัน แล้ วจึงคํานวณอัตราส่วนนักศึกษาแต่ละชันปี
้ เทียบกับจํานวนนักศึกษารวมของทัง้ 2
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มหาวิทยาลัย จากนัน้ จึงนําอัตราส่วนที่ได้ มาคํานวณเทียบหาจํานวนตัวอย่างนักศึกษาแต่ละชันปี
้
โดย มี จํ า นวนตัว อย่ า งเต็ ม ของนัก ศึก ษาแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลัย ที่ คํ า นวณไว้ แ ล้ ว เป็ นฐาน ส่ ว น
มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ไม่ ส ามารถหาข้ อ มูล จํ า นวนนัก ศึก ษาแยกตามชัน้ ปี ได้ เนื่ อ งจาก มี รู ป แบบ
การจัด ทํ า ข้ อ มูล ด้ า นนัก ศึก ษาแตกต่า งออกไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลัย นัน้ ๆ ทัง้ นี ้
พยายามกระจายการเก็บตัวอย่างให้ ครอบคลุมจํานวนคณะวิชา และ ศาสนาที่นบั ถือให้ มากที่สดุ
สําหรับอาจารย์ ใช้ วิธีการกําหนดจํานวนตัวอย่างตามอัตราส่วนของจํานวนอาจารย์แยก
ตามมหาวิทยาลัย และ กระจายการเก็บตัวอย่างให้ ครอบคลุมจํานวนคณะวิชา และ ศาสนาที่นบั
ถือให้ มากที่สดุ
กําหนดจํานวนตัวอย่าง โดยใช้ สตู รของ ยามาเน่ (Yamané) เป็ นฐานในการคํานวณ
และกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ที่ 0.05 (Israel, 1992) ซึง่ คํานวณจํานวนตัวอย่างได้
กลุ่มละประมาณ 400 ตัวอย่าง ซึ่งมากกว่า 15 เท่าของจํานวนตัวแปรในสมการโครงสร้ าง
(Bentler & Chou, 1987)
จากจํานวนประชากรอาจารย์และนักศึกษาทัง้ 7 มหาวิทยาลัยที่นําเสนอแล้ วข้ างต้ น
สามารถนํามาคํานวณเป็ นจํานวนตัวอย่างในรูปอัตราส่วนต่อจํานวนเต็มทังหมดได้
้
จํานวนตัวอย่าง
แยกตามมหาวิทยาลัย ดังนี ้
ตาราง 1 จํานวนตัวอย่าง อาจารย์ และ นักศึกษาแยกตามมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลานครินทร์
เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์
ศิลปากร
รวม

อาจารย์
55
48
69
98
60
35
35
400

ปี 1
17
17
10
26
17
14
17
118

ปี 2
15
15
9
23
15
13
16
106

นักศึกษา
ปี 3 ปี 4
13 13
13 12
8
8
19 19
13 12
10 10
13 13
89 87

รวม
58
57
35
87
57
47
59
400
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วิธีส่ ุมตัวอย่ าง
ใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
โดยสุม่ แบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็ น
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย หลังจากใช้ วิธีกําหนดสถานที่จะสุ่มเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง แบบอัตราส่วน และ
แบบวิธีแบ่งลําดับชัน้ (stratified) กําหนดจํานวนตัวอย่างไว้ แล้ ว

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เนื่ อ งจาก ได้ กํ า หนดรู ป แบบการวิ จัย เป็ นเชิ ง ปริ ม าณ ผู้วิ จัย จึง ใช้ แ บบสอบถามเชิ ง
ปริ มาณเท่านัน้ ในการรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 เป็ น ส่วนของคําถามข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นคุณสมบัติส่วนตัว เพื่อให้ ได้
ภาพรวมข้ อมูลพื น้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ รวบรวมได้ ทัง้ หมด ได้ แก่ เพศ อายุ ศาสนาที่ นับถื อ
สถานภาพปั จจุบนั ในมหาวิทยาลัย ระดับชันปี
้ การศึกษาของนักศึกษา และ คณะวิชาที่สงั กัด
ส่วนที่ 2 เป็ น ส่วนของคําถามความรู้ สึก หรื อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ประชาธิปไตย (การวิจยั นี ้พิจารณาเฉพาะพฤติกรรม การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ าน
เผด็จการ) ความรู้สกึ แปลกแยก ความเคร่งศาสนา และ ค่านิยมประชาธิปไตย
การศึกษาวิจัยนี ้ เป็ นการศึกษาวิจัยอิทธิ พลของความเคร่ งศาสนาที่มีผลต่อเนื่องผ่าน
ค่านิยมประชาธิปไตย และ ความรู้สกึ แปลกแยกต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยในระดับบุคคล 2
ประการ ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ การต่อต้ านเผด็จการ ซึ่งจะต้ องรวบรวมข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรต่าง ๆ ดังนี ้
ตัวแปรพฤติกรรมประชาธิปไตย (DEMB) พิจารณา 2 ตัวแปรประจักษ์ ได้ แก่
1. การมีสว่ นร่วมทางการมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Polpar)
2. การต่อต้ านเผด็จการ (Andr)
ตัวแปรความเคร่งศาสนา (RELIGIO) ประกอบด้ วย 2 ตัวแปรประจักษ์ ได้ แก่
1. ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ (Intr)
2. ความเคร่งศาสนาที่เกิดจากปั จจัยจูงใจทางสังคมและเพื่อตนเอง (Extr)
ตัวแปรความรู้สกึ แปลกแยก (ALIEN) ประกอบด้ วย 2 ตัวแปรประจักษ์ ได้ แก่
1. ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isol)
2. ความรู้สกึ ไม่เป็ นมิตร (Est)
ตัวแปรค่านิยมประชาธิปไตย (DEMV) ประกอบด้ วย 7 ตัวแปรประจักษ์ ได้ แก่
1. ศรัทธา และ เคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ (Hdr)
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2. เชื่อในเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Lib)
3. มีความเสมอภาค (Equ)
4. มีความไว้ วางใจซึง่ กัน และ กัน (Mt)
5. มีความเป็ นปั จเจกภาพ (Ind)
6. อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน หรื อ ยึดมัน่ เรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่ (Popso)
7. อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมแตกต่าง (Toler)
ทังนี
้ ้ ได้ กําหนดสัญลักษณ์ของแต่ละตัวแปรไว้ ในวงเล็บข้ างท้ ายตัวแปรเพื่อประโยชน์ใน
การสร้ างสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร และ การใช้ โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลประจักษ์
จากการทบทวนวรรณกรรมสู่การสร้ างกรอบแนวความคิด และ ต่อเนื่องถึงการสร้ าง
มาตรวัดที่ใช้ วดั ระดับของตัวแปรแฝงในกรอบแนวความคิด ผู้วิจยั พิจารณาในประเด็นความตรงใน
เนื ้อหา (Content Validity) ความสามารถใช้ ได้ ในทางปฏิบตั ิ (Practicality) และ ความเชื่อถือได้
(Reliability) ดังนี ้
1. ความตรงในเนื ้อหา (Content Validity) เป็ นการตรวจสอบว่าเครื่ องมือสามารถ
ั้
1
วัดได้ ตรงตามเนื ้อหาที่ต้องการศึกษาวิจัย หรื อไม่ ผู้วิจยั พิจารณา 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ขนตอน
ตรวจสอบเองตามเนื ้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง และ ใช้ ข้อความคําถามจากแบบสอบถามของ
นักวิชาการ และ สถาบันทางวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกใช้ (ที่ไม่มีการแจ้ งเป็ นลิขสิทธิ์) โดยแปล
เป็ นภาษาไทย ขัน้ ตอน 2
อาศัยดุลยพินิจจากผู้เชี่ ยวชาญ หรื อ ผู้รอบรู้ เฉพาะเรื่ อง ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ในส่วนของการเมือง และ
ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม ในส่วนของความเคร่ งศาสนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน
แสวงดี ในส่วนของความเข้ าใจในข้ อคําถามทัว่ ๆไป
2. ความสามารถใช้ ได้ ในทางปฏิบตั ิ (Practicality) ผู้วิจยั ใช้ วิธีทดสอบสนามทดสอบ
กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือก และ สังเกตว่ามีปัญหาไม่เข้ าใจในข้ อคําถาม
หรื อ ไม่ และ ปรั บ คํ า ถามให้ การให้ คะแนนเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกั น เพื่ อ สะดวกในชั น้
การวิเคราะห์
3. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้วิจยั ใช้ วิธีวดั ความสอดคล้ องภายใน (Cronbach’s
Alpha - ) ซึง่ เหมาะกับการวัดทัศนคติ และ ข้ อคําถามที่ให้ คะแนนเป็ นช่วง ตังแต่
้ 0 - 10
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ ทงหมดเป็
ั้
นข้ อมูลปฐมภูมิ และ เป็ นเชิงปริมาณเท่านัน้ ซึง่ ได้ จาก การ
ให้ กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามโดยตรงเป็ นรายบุคคล และ ด้ วยข้ อมูลเชิงปริ มาณที่ รวบรวม
เป็ นการวัดระดับความรู้ สึก ความคิดเห็น และ พฤติกรรมของตัวอย่าง และ เพื่อให้ เหมาะสมกับ
การวิจยั เชิงสํารวจ จึงเลือกการวัดเป็ นแบบ LIKERT Type (Albaum, 1997; Davies, 2005; Kroh,
2005; Page-Bucci, 2003; Steward, n.d; Taylor & Heath, 1996) โดยการรวบรวมข้ อมูล
ทังหมดกระทํ
้
าโดยผู้วิจยั เอง ยกเว้ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากภาคใต้ (ดังได้ กล่าวถึงเหตุผลแล้ ว
ข้ างต้ น)
กําหนดระดับการวัดความคิดเห็น ให้ เป็ นช่วงตังแต่
้ 0 ถึง 10 โดย 0 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง 10 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และ 5 เป็ นค่ากลาง หมายถึง เฉยๆ (Johnston, 2008;
Kroh, 2005; Scherpenzeel, n.d) การวัดมีจํานวนขันของการวั
้
ดเป็ นเลขคี่ และ มีค่ากลาง
เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ ได้ แก่ การยอมรับจากนักวิจยั ถึงร้ อยละ 71 ว่า บางคนมีความเห็น
เป็ นกลางๆอย่างจริ งใจ (Gwinner, 2006) มีผลต่อการให้ นํ ้าหนักได้ ชดั เจน และ ละเอียดขึ ้น
(Davies, 2005) อีกทังสามารถสะท้
้
อนถึงความเห็นบางอย่างที่ซอ่ นแฝงอยู่ ได้ ละเอียดขึ ้น (Kroh,
2005) ทังนี
้ ้ด้ วยข้ อสมมุติว่า อาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีความสามารถเพียง
พอที่จะประเมินระดับความเห็น หรื อ ความรู้สกึ เทียบกับคะแนนของช่วงการวัด 0 – 10

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงให้ เห็นลักษณะพื ้นฐานขัน้ ต้ นของข้ อมูลหน่วย
วิเคราะห์ ได้ แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ข้ อมูลตัวชี ้วัด และ ข้ อมูลตัวแปร
2. ครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s Alpha -) เพื่อยืนยันความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
3. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และ ทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability
test) เพื่อจัดกลุม่ ตัวชี ้วัดของมาตรวัดที่ได้ จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่เหมาะสม และ เชื่อถือได้ เพียงพอที่จะใช้ ในการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ าง
4. การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model – SEM)
ด้ วยโปรแกรม LISREL (Linear Structure Relationship) เพื่อหาโครงสร้ างความสัมพันธ์ ที่
สอดคล้ อง กลมกลืน และ เข้ ากันได้ ดีที่สดุ กับข้ อมูลประจักษ์ รวมทังอิ
้ ทธิพล และ ความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปร กับ ที่อยู่ในกรอบแนวความคิดการวิจยั (Research Conceptual Framework)
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(สุภมาส อังศุโชติ และ คณะ, 2552) เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์ที่บรู ณาการจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตู (Path Analysis) ทังยอมรั
้
บให้ การวัดมีความคลาดเคลื่อนได้ บ้าง
ทําให้ สามารถตรวจสอบความกลมกลืน ระหว่าง โมเดลที่สร้ างขึ ้นจากแนวคิดเชิงทฤษฎี กับ ข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมได้ ซึง่ ดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้
5.1 ตรวจสอบแบบสอบถาม และ สรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกประเด็นรวมทังหมด
้
โดยแสดงเป็ นค่า ความถี่ และ ค่าร้ อยละ
5.2 นําข้ อมูลจากข้ อคําถาม หรื อ คํานิยามปฏิบตั ิการ หาค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ ลักษณะการกระจายของข้ อมูล เพื่อตรวจสอบ
คําตอบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มาก น้ อย ระดับใด โดยนําแนวคิดการให้ นํ ้าหนักคะแนนตามเกณฑ์ของ
Best (1970) มาประยุกต์ใช้
5.3 นําข้ อมูลคํานิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรประจักษ์ มาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม
คํานิยามปฏิบตั ิการของแต่ละตัวแปรประจักษ์ ใหม่ (Factors analysis) โดยใช้ เกณฑ์ค่า แอลฟ่ า
() หรื อ suppress absolute value not less than 0.5
5.4 ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ ความสอดคล้ องของแบบจํ าลองตามกรอบ
แนวความคิ ด กั บ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ที่ ร วบรวมได้ โดยพิ จ ารณาค่ า ที่ โ ปรมแกรมสรุ ป ดัง นี ้
อัตราส่วนค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square) ต่อชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of freedom) ดัชนี
RMSEA (Root Mean Square of Approximation) ดัชนี P-value of close fit, ดัชนี NCP ดัชนี
ECVI (Expect Cross-Validation Index) ดัชนี Model AIC, CAIC ดัชนี NFI, NNFI, PNFI, CFI,
IFI, RFI และ ดัชนี CN, RMR, Standardized RMR, GFI, AGFI และ PGFI
5.5 ปรับปรุ งแก้ ไขแบบจําลองให้ กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากที่สดุ โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีที่ปรากฏในผลวิเคราะห์แต่ละขันตอนในกระบวนการของโปรแกรม
้
LISREL
5.6 สร้ างแบบจําลองทางเลือกจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเลือกแบบจําลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ที่เหมาะสม และ เข้ ากันได้ ดีที่สดุ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ เพื่อ
นําไปใช้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
5.7 นําค่าดัชนีที่ได้ จากแบบจําลองที่เลือกแล้ วขันสุ
้ ดท้ ายไปใช้ ในการคํานวณ
ขนาดของอิทธิพล ทดสอบสมมุติฐาน และ อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรแฝง กับ ตัวแปร
แฝง และ ตัวแปรแฝง กับ ตัวแปรประจักษ์
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คํานิยามปฏิบตั กิ าร และ มาตรวัด
ตัวชี ้วัดจะถูกนํามาสร้ างเป็ นคําถามหลายคําถาม (คํานิยามปฏิบตั ิการตามภาคผนวก
ฌ) ทังกํ
้ าหนดมาตรวัดในรูปการให้ นํ ้าหนักความเห็น ดังแสดงในแบบสอบถาม (ภาคผนวก ช)
จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ (ภาคผนวก ก) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการ factor analysis และ
ทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในการ clean ข้ อมูลสรุ ปเป็ นมาตรวัด
ของตัวแปรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ ดงั นี ้ (ภาคผนวก ฑ)
ตาราง 2 พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic behaviors)

1
3
4
5
7
8

9

10

การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Political
Factor
participation), Reliability Coefficient 6 items
loading
(Alpha - ) = 0.9188
ท่านสนทนาการเมืองกับผู้อื่นบ่อยมาก
0.768
ท่านอุทิศเวลามากเพื่อติดตามข่าวสารการเมือง
0.847
ท่านชอบร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกระดับ
0.841
ท่านชอบการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่าง 0.812
เปิ ดเผย
ท่านชอบการวิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 0.854
ทางการเมือง
แม้ อาจเกิดความขัดแย้ ง ท่านยังคงชอบถกเถียง
0.803
ปั ญหาการเมือง
การต่อต้ านเผด็จการ 1 (Anti - Dictatorship 1),
Reliability Coefficient 3 items
(Alpha - ) = 0.8211
ในทางการเมือง แม้ เป็ นคนดีแต่ไม่ผา่ นการเลือกตัง้
0.860
ท่านก็จะขัดขวางไม่ให้ เป็ นผู้นําทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ท่านจะร่วมขัดขวางรัฐบาลที่แต่งตังจากคณะ
้
0.833
รัฐประหาร

Polpar Corrected
total-item
correlation
Db1
Db3
Db4
Db5

0.7017
0.7783
0.7927
0.7581

Db7

0.8166

Db8

0.7692

Andr1

Db9

0.6232

Db10

0.7145
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ตาราง 2 (ต่อ)

11

13

การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Political
participation), Reliability Coefficient 6 items
(Alpha - ) = 0.9188
ท่านจะร่วมขัดขวางไม่ให้ ทหารครอบงําอํานาจ
ทางการเมือง
การต่อต้ านเผด็จการ 2 (Anti - Dictatorship 2)
ท่านจะร่วมต่อต้ านไม่ให้ เกิดผู้นําที่มีอํานาจ
เด็ดขาดเหนือผู้อื่น

Factor
loading

Polpar Corrected
total-item
correlation

0.752

Db11

0.6934

Andr2
0.907

จากคํานิยามปฏิบตั กิ าร พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีสว่ นร่ วมทางการเมือง และ
การต่อต้ านเผด็จการ) ได้ รวบรวมข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังในภาคผนวก ก วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการ
้ น
Factor analysis เพื่อจัดกลุม่ ตัวชี ้วัด และ จัดทํา Reliability test ซึง่ สรุปการจัดกลุม่ ข้ อมูลขันต้
ของตัวชี ้วัดของแต่ละตัวแปรแฝง ดังในตารางข้ างต้ น โดยใช้ คา่ Suppress value not more than
0.5 ทังนี
้ ้พิจารณาจากค่า Factor loading ที่มีคา่ ค่อนข้ างสูง (ระหว่าง 0.752 – 0.907) และ ค่า
Reliability Coefficient เท่ากับ 0.8211 และ 0.9188 (ตาราง 2) สรุปได้ ว่าสามารถได้ กลุม่ ข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ที่ใช้ ในการแสดงค่าของตัวแปรแฝง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยได้
ตาราง 3 ความรู้สกึ แปลกแยก (Alienation)
ลําดับ
ข้ อ

2
3
4

Factor
Corrected
รายการข้ อคําถาม
loading สัญลักษณ์ total-item
correlation
ความรู้ สกึ โดดเดี่ยว (Isolation), Reliability
Isol
Coefficient 3 items (Alpha - ) = 0.8300
ปกติท่านไม่ชอบสังสรรค์กบั ผู้อื่น
0.828
Al2
0.6440
อยู่ ค นเดี ย วมี ค วามสงบสุ ข ทางใจดี ก ว่ า อยู่ 0.888
Al3
0.7355
ร่วมกับผู้อื่น
ท่านชอบอยูอ่ ย่างอิสระ ไม่พงึ่ พาใคร
0.864
Al4
0.6907
ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 1 (Estrangement 1),
Est1
Reliability Coefficient 2 items (Alpha - ) = 0.6495
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลําดับ
ข้ อ
9
10

12
13

Factor
Corrected
รายการข้ อคําถาม
loading สัญลักษณ์ total-item
correlation
เมื่อโต้ เถียง ท่านจะหาเหตุผลยืนยันว่าฝ่ ายตรง 0.792
Al9
0.4812
ข้ ามผิดให้ ได้
ท่านชอบอยูร่ ่วมเฉพาะกับกลุม่ ที่มีอะไรที่คล้ าย ๆ กัน 0.870
Al10
0.4812
ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 2 (Estrangement 2),
Est2
Reliability Coefficient (Alpha - ) = 0.6456
ท่านชอบเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ ง 0.922
Al12
0.4792
เสมอ
ชัยชนะจากการโต้ แย้ งน่ายกย่อง แม้ อาจมีผล 0.681
Al13
0.4792
ให้ ฝ่ายแพ้ เสียใจ

จากคํ า นิ ย ามปฏิ บัติก าร ความรู้ สึก แปลกแยก ได้ ร วบรวมข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ดัง ใน
ภาคผนวก ก วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีการ Factor analysis เพื่อจัดกลุ่มตัวชี ้วัด และ จัดทํา
Reliability test ซึง่ สรุ ปการจัดกลุ่มข้ อมูลขันต้
้ นของตัวชี ้วัดของแต่ละตัวแปรแฝงได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (isolation) ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 1 (etrangement 1) และ ความรู้สกึ
เป็ นปฏิปักษ์ 2 (estrangement 2) ดังในตารางข้ างต้ น โดยใช้ คา่ Suppress absolute value not more
than 0.5 ทังนี
้ ้ พิจารณาจากค่า Factor loading ที่ได้ มีคา่ ค่อนข้ างสูง (ระหว่าง 0.681 – 0.922)
และ ค่า Reliability Coefficient เท่ากับ 0.6456, 0.6495 และ 0.8300 (ตาราง 3) สรุปได้ วา่ สามารถได้ กลุม่
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ใช้ ในการแสดงค่าของตัวแปรแฝง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้
ตาราง 4 ความเคร่งศาสนา (Religiosity)
ลําดับ
ข้ อ

รายการข้ อคําถาม
ความเคร่ ง ศาสนาที่ ฝังลึกในจิตใจ 1 (Intrinsic
religiosity 1), Reliability Coefficient
5 items (Alpha - ) = 0.8609

Factor
loading

Corrected
สัญลักษณ์ Item-total
correlation
Intr 1
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลําดับ
ข้ อ
4
5
6
17
23

14
19
20

18
21
22

รายการข้ อคําถาม
การปฏิบตั ิตามหลักการของศาสนาสําคัญกว่า
เรื่ องอื่นทังหมด
้
การดํารงชีวิตของท่านมีพื ้นฐานบนหลักการศาสนา
แม้ ถกู ต่อต้ านก็จะไม่ทิ ้งความศรัทธาทางศาสนา
ท่านไปร่วมกิจกรรมศาสนาด้ วยความศรัทธาอย่างยิ่ง
ศาสนาสําคัญต่อการดํารงชีวิตของท่านมาก
ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 2 (Intrinsic
religiosity 2), Reliability Coefficient
3 items (Alpha - ) = 0.8455
ท่านสวดมนต์ด้วยความศรัทธาทางศาสนา
ท่านชอบสวดมนต์เป็ นส่วนตัว
ท่านชอบฝึ กสมาธิเป็ นส่วนตัว
ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 3 (Intrinsic
religiosity 3), Reliability Coefficient 3 items
(Alpha - ) = 0.7522
ท่านไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสมอ แม้ ไม่มีเพื่อน
ไม่วา่ ท่านจะไปวัดหรื อไม่ ท่านคิดว่าท่านเคร่งศาสนา
ปั จจุบนั ท่านเคร่งศาสนามากขึ ้นกว่าเดิม

Factor
loading
0.841

Corrected
สัญลักษณ์ Item-total
correlation
Re4
0.6718

0.796
0.850
0.608
0.597

Re5
Re6
Re17
Re23
Intr 2

0.7233
0.7564
0.6009
0.6607

0.786
0.879
0.836

Re1
Re2
Re3
Intr 3

0.6589
0.7690
0.7127

0.507
0.793
0.812

Re18
Re21
Re22

0.5248
0.5748
0.6476

จากคํ า นิ ย ามปฏิ บัติ ก าร ความเคร่ ง ศาสนา ได้ ร วบรวมข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ดัง ใน
ภาคผนวก ก วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการ Factor analysis เพื่อจัดกลุ่มตัวชี ้วัด และ จัดทํา
Reliability test ซึง่ สรุ ปการจัดกลุ่มข้ อมูลขันต้
้ นของตัวชี ้วัดของแต่ละตัวแปรแฝงได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 1 (intrinsic religiosity 1) ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกใน
จิตใจ 2 (intrinsic religiosity 2) และ ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 3 (intrinsic religiosity 3 )
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ดังในตารางข้ างต้ น โดยใช้ คา่ Suppress value not more than 0.5 ทังนี
้ ้พิจารณาจากค่า Factor
loading ที่มีคา่ ค่อนข้ างสูง (ระหว่าง 0.507 – 0.879) และ ค่า Reliability Coefficient เท่ากับ 0.7522,
0.8455 และ 0.8609 (ตาราง 4 ) สรุปได้ ว่า สามารถได้ กลุม่ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ใช้ ในการแสดงค่าของ
ตัวแปรแฝง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้
ตาราง 5 ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)
ลําดับ
ข้ อ

31
32
33
34
38

18
19
20
21
22
24

รายการข้ อคําถาม
ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individuality),
Reliability Coefficient 5 items
(Alpha - ) = 0.8601
ท่านชอบพึง่ ตนเองมากกว่าผู้อื่น
การตัดสินใจใด ๆ ท่านเชื่อมัน่ ในตนเองเสมอ
ความเป็ นตัวของตัวเองสําคัญมากสําหรับท่าน
ท่านไม่ชอบให้ ใครครอบงําความคิด
ท่านชอบความเป็ นส่วนตัว
ต้ องมีความเสมอภาค (Equality), Reliability
Coefficient 7 items (Alpha - ) = 0.8059
ควรมีสทิ ธิเสมอภาคเท่ากันทุกคน แม้ เกิดมาไม่
เท่าเทียมกันแต่ต้น
ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิงทํางานนอกบ้ านอย่าง
เสมอภาค
การเมืองไม่ควรเป็ นเรื่ องของผู้ได้ รับการศึกษาสูงเท่านัน้
ไม่ควรได้ รับการยกเว้ นแม้ กระทําคุณความดี
มากกว่าผู้อื่น
ไม่ควรมีขีดจํากัดด้ านความสําเร็จ หรื อความ
รํ่ ารวย ของบุคคล
แม้ เกิดในตระกูลสูง ก็ไม่ควรยกย่องให้ เป็ นพิเศษ
กว่าผู้อื่น

Factor
Corrected
loading สัญลักษณ์ inter-item
correlation
Ind

0.773
0.786
0.788
0.703
0.602

Dv31
Dv32
Dv33
Dv34
Dv38
Equ

0.6403
0.7324
0.7716
0.6907
0.5650

0.596

Dv18

0.5886

0.530

Dv19

0.5943

0.715
0.704

Dv20
Dv21

0.5978
0.5926

0.537

Dv22

0.4863

0.577

Dv24

0.5318
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ตาราง 5 (ต่อ)
ลําดับ
ข้ อ

43
44
45

48
49
50

8
10

รายการข้ อคําถาม
ยึดมัน่ เรื่ องอํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน หรื อ
ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่ (Popular sovereignty),
Reliability Coefficient 3 items (Alpha - ) =
0.9070
แม้ ไม่มีกฎหมายบังคับ ท่านยังคงไปลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้
แม้ ขาดรายได้ บางส่วน ท่านยังคงไปลงคะแนน
เสียงเลือกตังอย่
้ างแน่นอน
ไม่วา่ จําเป็ นอย่างไร ท่านก็ต้องไปลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้
อดทน อดกลัน้ ต่อ ความคิดเห็น และ พฤติกรรม
ที่แตกต่าง 1 (Tolerance 1),
Reliability Coefficient 3 items
(Alpha - ) = 0.9045
ท่านชอบฟั งและศึกษาแนวคิดใหม่ๆ
ท่านชอบการสร้ างสรรค์แนวคิดหรื อสิง่ ใหม่ๆที่
แตกต่างจากเดิม
แม้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากในสังคม แต่ก็
เป็ นสิง่ ดี
เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Liberty),
Reliability Coefficient 4 items (Alpha - ) = 0.7355
บุคคลสามารถประสบความสําเร็ จได้ อย่างไม่มี
ขีดจํากัดตามความสามารถของตนเอง
เสรี ภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นเป็ นสิง่
สําคัญมาก

Factor
Corrected
loading สัญลักษณ์ inter-item
correlation
Popso

0.828

Dv43

0.7923

0.890

Dv44

0.8721

0.854

Dv45

0.7832

Toler1

0.793
0.828

Dv48
Dv49

0.7891
0.8575

0.765

Dv50

0.7843

Lib
0.677

Dv8

0.4638

0.595

Dv10

0.5608
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ตาราง 5 (ต่อ)
ลําดับ
ข้ อ
14
15

51

52
53

Factor
Corrected
รายการข้ อคําถาม
loading สัญลักษณ์ inter-item
correlation
เสรี ภาพโดยไม่ถกู ครอบงําจากผู้ใดเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า 0.692
Dv14
0.6113
ในที่สาธารณะ แม้ เป็ นเด็กก็ควรมีสทิ ธิและ
0.601
Dv15
0.4995
เสรี ภาพเท่าเทียมผู้ใหญ่
อดทน อดกลัน้ ต่อ ความคิดเห็น และ พฤติกรรม
Toler2
ที่แตกต่าง 2 (Tolerance 2),
Reliability Coefficient 3 items (Alpha - ) = 0.8216
ไม่วา่ ความคิดเห็นหรื อความเชื่อทางการเมืองของ 0.578
Dv51
0.6680
บุคคลหนึง่ จะเป็ นเช่นไร เขาควรได้ รับโอกาสที่จะ
แสดงออกมา
ความคิดเห็นที่แตกต่าง มักนําไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ 0.783
Dv52
0.7414
สิง่ ที่ดีกว่า
บุคคลพร้ อมเป็ นมิตรกับผู้อื่นเสมอ แม้ มีความ
0.745
Dv53
0.6250
คิดเห็นแตกต่าง

จากคํานิ ยามปฏิ บัติก าร ค่า นิ ยมประชาธิ ปไตย ได้ รวบรวมข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ ดัง ใน
ภาคผนวก ก วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีการ Factor analysis เพื่อจัดกลุ่มตัวชี ้วัด และ จัดทํา
Reliability test ซึง่ สรุปการจัดกลุ่มข้ อมูลขันต้
้ นของตัวชี ้วัดของแต่ละตัวแปรแฝงได้ เป็ น 6 กลุ่ม
ได้ แก่ ความเป็ นปั จเจกบุคคล ต้ องมีความเสมอภาค อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน (ประชาชน
ต้ องเป็ นใหญ่ – Popular sovereignty) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง
1 (Tolerance 1) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 2 (Tolerance 2) และ
เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Liberty) ดังในตารางข้ างต้ น โดยใช้ คา่ Suppress value not more
than 0.5 ทังนี
้ ้พิจารณาจากค่า Factor loading ที่มีคา่ ค่อนข้ างสูง (ระหว่าง 0.513 – 0.892) และ
ค่า Reliability Coefficient เท่ากับ 0.8216, 0.7355, 0.9045, 0.9070, 0.8059 และ 0.8601 สรุ ป
ได้ ว่า สามารถได้ ก ลุ่ม ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงค่า ของตัว แปรแฝง พฤติก รรมแบบ
ประชาธิปไตย ได้

