บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทนี ้ ผู้วิจยั จะนําเสนอผลการวิจยั และ อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนตามลําดับ ได้ แก่ ส่วนที่หนึ่ง เป็ นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เกี่ยวกับ
สภาพ หรื อ ลักษณะทางสถิติของตัวแปรประจักษ์ โดยใช้ สถิติ Mean, SD. (Standard deviation),
แผนภูมิแสดงลักษณะการกระจายตัวของข้ อมูล, Correlation และ ข้ อมูลที่ได้ จากวิธีทางสถิติ
Factor Analysis ระหว่างตัวแปรประจักษ์ ที่อธิบายตัวแปรแฝงเดียวกัน ซึง่ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่
รวบรวมได้ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการทบทวนวรรณกรรมเชิงทฤษฎีดงั ได้ กล่าวถึงแล้ ว (บทที่ 2)
ส่วนที่ 2 เป็ นการเลือกโมเดลโครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือกที่สอดคล้ อง และ เข้ ากันได้ ดีที่สดุ กับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่จะใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโมเดล
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางเลือก ส่วนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์มาตรวัด และ ความเที่ยงของการวัด
และ ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมุตฐิ าน ซึง่ จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั ได้ สร้ างตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้ แก่ พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic behavior – DEMB) ความรู้สกึ แปลกแยก (Alienation – ALIEN)
ความเคร่งศาสนา (Religiosity – RELIGIO) และ ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value –
DEMV) ซึง่ ประกอบด้ วย ตัวแปรประจักษ์ จํานวน 13 ตัวแปร เป็ นความเคร่ งศาสนา 2 ตัวแปร
ได้ แก่ ตัวแปรความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ และ ตัวแปรความเคร่ งศาสนาที่เกิดจากแรงจูงใจ
ทางสังคม และ เพื่อตนเอง เป็ นความรู้ สึกแปลกแยก 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ สึกโดดเดี่ยว และ
ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ เป็ นค่านิยมประชาธิปไตย 7 ตัวแปร ได้ แก่ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
มี ความเชื่ อ เรื่ อ งสิท ธิ และ เสรี ภาพ มี ค วามเสมอภาค อดทน อดกลัน้ ต่อ ความคิดเห็ น และ
พฤติกรรมที่แตกต่าง ความเป็ นปั จเจกบุคคล ยึดมัน่ เรื่ องอํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน (ยึดมัน่
เรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่ ) และ มีความไว้ วางใจซึ่งกัน และ กัน ทัง้ นี ศ้ ึกษาพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ
แต่ จ ากข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ร วบรวมได้ จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง รวมทั ง้ จากการศึ ก ษา
ข้ อกําหนดของการใช้ โปรแกรม LISREL ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ปรับแบบจําลอง
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โครงสร้ างในชันแรก
้
และ ได้ กําหนดตัวแปรประจักษ์ ของตัวแฝงทังหมดที
้
่เหมาะสมได้ จํานวน 15
ตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย 3 ตัวแปร (พิจารณา
เฉพาะ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) ได้ แก่ การมีสว่ นร่ วมทางการเมือง
(Polpar) การต่อต้ านเผด็จการ 1 (Andr1) และ การต่อต้ านเผด็จการ 2 (Andr2) ตัวแปรประจักษ์
ของตัวแปรแฝงความรู้ สึกแปลกแยก 3 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ สกึ โดดเดี่ยว (Isol) ความรู้ สกึ เป็ น
ปฏิปักษ์ 1 (Est1) และ ความรู้ สึกเป็ นปฏิปักษ์ 2 (Est2) ตัวแปรประจักษ์ ของ ตัวแปรแฝง
้
ได้ แก่
ความเคร่ งศาสนา 3 ตัวแปร เป็ น ตัวแปรความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกภายในจิตใจทังหมด
Intr1, Intr2, และ Intr3 ตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย 6 ตัวแปร ได้ แก่
ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Ind) มีความเสมอภาค (Equ) ยึดมัน่ เรื่ องอํานาจอธิปไตย เป็ นของ ปวงชน
(ยึดมัน่ เรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่) (Popso) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่
แตกต่าง 1 (Toler1) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 2 (Toler2) และ
เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Lib) ดังตาราง 6 และ 7 ดังนี ้
ตาราง 6 ข้ อมูลเบื ้องต้ น ของ ตัวแปรประจักษ์ จํานวน 15 ตัวแปร
Descriptive Statistics

intrinsic religiosity 1 (Intr1)
intrinsic religiosity 2 (Intr2)
intrinsic religiosity 3 (Intr3)
Isolation (Isol)
estrangement 1 (Est1)
estrangement 2 (Est2)
Individuality (Ind)
Equality (Equ)
popular sovereignty (Popso)
tolerance 1 (Toler1)
tolerance 2 (Toler2)
Liberty (Lib)
political participation (Polpar)
anti - dictator rule 1 (Andr1)
anti - dictator rule 2 (Andr2)
Religiosity (RELIGIO)

N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
613
.00
10.00 6.4408
1.95019
612
.00
10.00 5.7603
2.58887
609
.00
10.00 4.8927
2.26114
614
2.00
10.00 5.4891
1.90536
614
1.00
9.00 5.9088
1.71449
614
2.00
9.00 5.8681
1.50600
610
.00
10.00 7.5269
1.66891
604
.00
10.00 7.4429
1.73858
611
.00
10.00 7.4375
2.16266
613
.67
10.00 7.5111
1.84309
611
1.33
10.00 7.2990
1.86134
610
.00
10.00 7.2738
1.87900
609
.00
10.00 4.5772
2.26111
613
.00
10.00 4.3823
2.30345
613
.00
10.00 6.2904
2.76720
606
.00
10.00 5.6927
1.88263
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ตาราง 6 (ต่อ)
Alienation (ALIEN)
democratic value (DEMV)
democratic behavior (DEMB)

N
614
592
608

Minimum
2.17
.78
.00

Maximum Mean
8.89 5.7553
10.00 7.4386
10.00 5.0832

Std. Deviation
1.20469
1.41317
1.91220

ตาราง 7 สหสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรแฝง
Correlations

religiosity

alienation

democratic value

democratic behavior

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

religiosity alienation
1
-.079
.
.051
614
614
-.079
1
.051
.
614
614
.194(**)
-.050
.000
.212
614
614
.217(**) -.133(**)
.000
.001
614
614

democratic democratic
value
behavior
.194(**)
.217(**)
.000
.000
614
614
-.050
-.133(**)
.212
.001
614
614
1
.423(**)
.
.000
614
614
.423(**)
1
.000
.
614
614

ตาราง 8 สหสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรประจักษ์
73
Intr1

Intr2

Intr3

Isol

Est1

Est2

Ind

Equ

Popso

Toler1

Toler2

Lib

Polpar

intr2

.411**

intr3

.646**

.542**

Isol

-.040

-.064

-.119**

Est1

.058

.004

.005

.155**

Est2

-.070

-.073

-.108**

.151**

.455**

Ind

.113**

.165**

.139**

-.139**

-.036

-.077

Equ

.084*

.104**

.058

-.041

-.079

-.021

.570**

Popso

.242**

.140**

.197**

.074

.065

-.010

.390**

.428**

Toler1

.113**

.113**

.134**

-.016

.035

-.040

.512**

.508**

.465(**)

Toler2

.117**

.087*

.110**

-.047

-.011

-.064

.481**

.531**

.466(**)

.637(**)

Lib

.111**

.094*

.058

-.017

-.060

-.071

.493**

.611**

.381(**)

.524(**)

.497(**)

Polpar

.128**

.116**

.261**

.000

-.102*

-.132**

.166**

.134**

.283(**)

.266(**)

.216(**)

.195(**)

Andr1

.099*

.126**

.200**

-.035

-.108**

-.083*

.157**

.189**

.251(**)

.161(**)

.170(**)

.178(**)

.400(**)

Andr2

.133**

.070

.170**

-.039

-.097*

-.091*

.327**

.319**

.326(**)

.351(**)

.318(**)

.317(**)

.366(**)

Andr1

.460(**)
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ข้ อมูลจากตาราง 6 พบว่า ตัวแปรประจักษ์ ขอ ตัวแปรแฝงมีคา่ ดัชนีเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่มากนัก สูงสุด ได้ แก่ การต่อต้ านเผด็จการ 2 (Andr2) มีค่าดัชนีเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2.76720 ตํ่าสุด ได้ แก่ ความรู้ สึกเป็ นปฏิปักษ์ 2 (Est2) มีค่าดัชนีเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.50600 และ เมื่อนําข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ วิเคราะห์ในรู ปของตัวแปรแฝง Religiosity,
Alienation, Democratic value และ Democratic behavior พบว่า มีแนวโน้ มเป็ น normal curve
(ตาราง 6 และ ภาคผนวก ญ)
พิจารณาตาราง 7 เมื่อนําข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ ตามตาราง 6 วิเคราะห์ในรู ป
ของ ตัวแปรแฝง Religiosity (RELIGIO), Alienation (ALIENATION), Democratic value
(DEMV) และ Democratic behavior (DEMB) พบว่า แสดงแนวโน้ ม เป็ น normal curve
(ภาคผนวก ญ) โดยมีข้อสังเกตว่า ค่าดัชนี mean ของ ค่านิยมแบบประชาธิปไตย (Democratic
value) เท่ากับ 7.4386 มากกว่าค่าดัชนี mean ของ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic
behavior) ซึง่ เท่ากับ 5.0832 แสดงว่า แม้ อาจารย์ และ นักศึกษา จะมีคา่ นิยมแบบประชาธิปไตย
ในระดับปานกลาง แต่ก็ ยังคงไม่แสดงพฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตยในระดับใกล้ เคียงกันอย่าง
สอดคล้ องกัน และ เมื่อพิจารณาค่าดัชนี R2 จากสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ (ภาคผนวก ง)
พบว่า สอดคล้ องกับค่าดัชนี mean ข้ างต้ น โดยมีค่าเท่ากับร้ อยละ 25 ซึ่งแสดงว่าค่านิยม
ประชาธิปไตย อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ เพียง ร้ อยละ 25
จากตาราง 8 ด้ วยต้ องกลับค่าดัชนี ของ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของ ตัวแปรความรู้สกึ แปลกแยก
เป็ นตรงกันข้ าม เพื่อหลีกเลี่ยงการได้ คา่ ดัชนี error variance เป็ นลบ เมื่ออ่านค่าความสัมพันธ์ที่ได้
จึงต้ องอ่านเป็ นตรงข้ ามกับผลสรุ ปข้ อมูลที่ได้ ซึ่ง จากผลสรุ ปข้ อมูล พบว่า ตัวแปรประจักษ์ ส่วน
ใหญ่มีสหสัมพันธ์ ซึง่ กัน และ กันอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าตัวแปรประจักษ์
ของตัวแปรแฝงความรู้ สกึ แปลกแยก มีความสัมพันธ์ เชิงบวก กับ ตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝง
ตัวอื่นๆเป็ นส่วนใหญ่ และ มีความสัมพันธ์ เชิงลบ กับ ตัวแปรประจักษ์ ของ ตัวแปรแฝงอื่นบางตัว
แปร เท่านัน้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บางตัวแปรประจักษ์ ได้ แก่ ความรู้ สึกโดดเดี่ยว
(Isol) มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญ ระดับ 0.01 กับ ความรู้ สกึ เป็ นปฏิปักษ์
1, 2 หมายถึง เมื่อเกิดความรู้ สึกโดดเดี่ยว ก็มีแนวโน้ มจะแสดงความรู้ สึกไม่เป็ นมิตรกับผู้อื่น
รวมทังมี
้ แนวโน้ มความสัมพันธ์ เชิงลบอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ความสัมพันธ์ ไม่ชดั เจน) กับ
อํานาจอธิ ปไตยต้ องเป็ นของปวงชน ขณะเดียวกัน ไม่มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ในส่วนตัวแปรประจักษ์ ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 1 มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ เชิงลบอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (แนวโน้ มความสัมพันธ์ ไม่ชดั เจน) กับอํานาจอธิปไตยต้ องเป็ นของปวงชน

75

และ การอดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 1 อย่างไรก็ตาม ความรู้สกึ เป็ น
ปฏิปักษ์ 2 มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ เชิงบวก ทังอย่
้ างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ ไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิตกิ บั ตัวแปรประจักษ์ อื่น ๆ
สําหรับตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนา พบว่า ความเคร่ งศาสนาที่ฝัง
ลึกในจิตใจ 1, 2, 3 (Intr1, Intr2, Intr3) มีแนวโน้ มความสัมพันธ์เชิงลบอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ (ความสัมพันธ์ ไม่ชดั เจน) กับความรู้ สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 1 (Est1) ซึง่ หมายถึงว่า ความเคร่ งศาสนา
ไม่ก่อให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ผู้อื่น และ มีข้อสังเกตว่าความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 3
(Intr3) มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.01 กับความรู้ สกึ โดด
เดี่ยว (Isol) และ ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 2 ซึง่ หมายถึงว่า ความเคร่งศาสนาแบบ Intr3 ที่มากขึ ้น
ส่งผลให้ เป็ นคนที่ชอบอยู่อย่างอิสระ ไม่พึ่งพาใคร ปลีกตัวไม่ค่อยสังสรรค์กบั ผู้อื่น และ อาจชอบ
เข้ าร่วมการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไป ตรงมาแม้ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม พบว่า ตัวแปรต่างๆที่ได้ ปรับแล้ ว ยังคงอยูใ่ นขอบเขตที่ทบทวนวรรณกรรม
ไว้ แล้ ว และ สามารถศึกษาได้ ซึง่ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 15 ตัวแปร
แบ่งตามมาตรวัดของแต่ละตัวแปรแฝงทัง้ 4 ตัวแปร โดยใช้ สถิติ Mean SD. Correlation และ
ความตรงของมาตรวัด ดังนี ้
1. ตัวแปรแฝงพฤติกรรมประชาธิปไตย (Democratic Behaviors) (การมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ)
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรประจักษ์
Mean
ลําดับ
องค์ประกอบ
1.
Polpar
4.5772
2.
Andr1
4.3823
3.
Andr2
6.2904

SD.
2.26111
2.30345
2.76720

ตาราง 10 ดัชนีทดสอบความตรง ของ โมเดลการวัด
Factor Loading
ลําดับ
องค์ประกอบ
1.
Political Participation
0.768 – 0.854
2.
Anti - dictatorship 1 (Tf1)
0.752 – 0.860
3.
Anti - dictatorship 2 (Tf2)
0.907

Sig.
0.000
0.000
0.000
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จากตาราง 9 และ 10 สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรแฝง พฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย (การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) ได้ ดงั นี ้
1. จากตาราง 9 นักศึกษา และ อาจารย์ มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยในลักษณะ
ค่อนไปทางลบเล็กน้ อย กล่าวคือ ไม่ค่อยชอบมีส่วนร่ วมทางการเมือง โดยมีค่า Mean เท่ากับ
4.5772 ไม่ชอบแสดงตนต่อต้ านเผด็จการ โดยมีคา่ Mean เท่ากับ 4.3823 แต่จะต่อต้ านเผด็จการ
ในกรณีที่อํานาจเผด็จการนันมี
้ ผลถึงตนเอง และ ไม่ชอบให้ มีผ้ มู ีอํานาจเด็ดขาดเหนือผู้อื่น โดยมี
ค่า Mean เท่ากับ 6.2904 และมีข้อสังเกตว่า มีแนวโน้ มไม่ต่อต้ านอํานาจเผด็จการ หรื อ
รัฐประหารในกรณีที่มีความเป็ นคนดีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยมีค่า mean ของ Db 9 = 4.2215
(ภาคผนวก ก – 1.1 พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย)
2. ตัวแปรประจักษ์ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยทัง้ 3 ตัวแปร มีการกระจายตัวดี
เว้ นแต่ตวั แปรประจักษ์ Anti – dictator rule 2 (Andr2) ที่มีลกั ษณะเบ้ ซ้ายค่อนข้ างมาก และ
ค่อนข้ างป้านทัง้ 3 ตัวแปร (ภาคผนวก ญ)
3. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์ซงึ่ กัน และ กันปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน และ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01 (ภาคผนวก ข)
4. จากตาราง 10 ตัวแปรประจักษ์ มีความตรงต่อการวัด (Validity) สูง พิจารณาจาก
Factor Loading มีคา่ ค่อนข้ างสูง ถึง สูง ตังแต่
้ 0.752 – 0.907 โดยมีคา่ Suppress absolute
value less than 0.5
2. ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก (Alienation)
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรประจักษ์
SD.
ลําดับ องค์ประกอบ
Mean
1.
Isol
5.4891
1.90536
2.
Est1
5.9088
1.71499
3.
Est2
5.8681
1.50600
ตาราง 12 ดัชนีทดสอบความตรง ของ โมเดลการวัด
ลําดับ
องค์ประกอบ
1.
Isol
2.
Est1
3.
Est2

Factor Loading
0.828 - 0.888
0.792 – 0.870
0.681 – 0.922

Sig
0.000
0.000
0.000
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จากตาราง 11 และ 12 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรแฝง ความรู้ สกึ
แปลกแยก ได้ ดงั นี ้
1. จากตาราง 11 นักศึกษา และ อาจารย์ มีความรู้สกึ แปลกแยกแตกต่างกันเป็ น 2
ส่วน กล่าวคือ ไม่คอ่ ยมีความรู้สกึ โดดเดี่ยว และมีแนวโน้ มความรู้สกึ ในทางเป็ นมิตรกับผู้อื่นปานกลาง
ค่อนข้ างน้ อย (ภาคผนวก ก.)
2. ตัวแปรประจักษ์ ของความรู้สกึ แปลกแยกทัง้ 3 ตัวแปร มีการกระจายตัวดี เบ้ ซ้าย
ยกเว้ น Isolation เบ้ ขวาเล็กน้ อย และ ค่อนข้ างป้าน (ภาคผนวก ญ)
3. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์ซงึ่ กัน และ กันน้ อยถึงปานกลาง ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน และ อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติระดับ 0.01
โดยค่า สหสัม พัน ธ์ ระหว่า ง
Estrangement 1 กับ Estrangement 2 เท่ากับ 0.455 แต่ Isolation มีค่าสหสัมพันธ์ กบั
Estrangement 1, 2 เพียง 0.155 และ 0.151 ตามลําดับ (ภาคผนวก ข) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
ความรู้สกึ โดดเดียว แนวโน้ มก่อให้ เกิด ความรู้สกึ เชิงปฏิปักษ์ ค่อนข้ างน้ อย
4. จากตาราง 12 ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร มีความตรงต่อการวัด (Validity)
้ 0.681 – 0.922 โดยมีค่า
ค่อนข้ างสูง พิจารณาจาก Factor Loading มีคา่ ค่อนข้ างสูง ตังแต่
Suppress absolute value less than 0.5
3. ตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนา (Religiosity)
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรประจักษ์
SD.
ลําดับ องค์ประกอบ
Mean
1.
Intr1
6.4408
1.95019
2.
Intr2
5.7603
2.58887
3.
Intr3
4.8927
2.26114
ตาราง 14 ดัชนีทดสอบความตรง ของ โมเดลการวัด หรื อ มาตรวัด
Factor Loading
Sig.
ลําดับ
องค์ประกอบ
1.
Intr1
0.597 – 0.850
0.000
2.
Intr2
0.786 – 0.879
0.000
3.
Intr3
0.507 – 0.812
0.000
จากตาราง 13 และ 14 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น ของตัวแปรแฝงความเคร่ ง
ศาสนาได้ ดังนี ้
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1. จากตาราง 13 ความเคร่งศาสนาของอาจารย์ และ นักศึกษามีลกั ษณะเป็ น ความ
เคร่ งศาสนาที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจทัง้ หมด มีความเชื่อ และ การปฏิบตั ิทางศาสนาอยู่ในระดับ
ปานกลางค่อนข้ างน้ อย และ คิดว่าตนเป็ นคนไม่ค่อยเคร่ งศาสนา โดยมีระดับค่า mean เท่ากับ
4.7834 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72808 (ภาคผนวก ก)
2. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปรมีการกระจายตัวดี โดยมีลกั ษณะเบ้ ซ้ายไม่มาก และ
มีความโด่งเล็กน้ อยถึงปานกลาง (ภาคผนวก ญ)
3. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์ซงึ่ กัน และ กันปานกลาง และ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01 (ภาคผนวก ข)
4. จากตาราง 14 ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปรมีความตรงของการวัด (Validity)
ค่อนข้ างสูง พิจารณาจาก Factor Loading มีค่าค่อนข้ างสูง ตังแต่
้ 0.507 – 0.879 โดยมีค่า
Suppress absolute value less than 0.5
4. ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Values)
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรประจักษ์
ลําดับ
องค์ประกอบ
Mean
SD.
1.
Ind
7.5269
1.66891
2.
Equ
7.4428
1.73858
3.
Popso
7.4375
2.16266
4.
Toler1
7.5111
1.84309
5.
Toler2
7.2990
1.86134
6.
Lib
7.2738
1.87900
ตาราง 16 ดัชนีทดสอบความตรง ของ โมเดลการวัด
Factor Loading
ลําดับ
องค์ประกอบ
1.
Ind
0.602 – 0.788
2.
Equ
0.530 – 0.715
3.
Popso
0.828 – 0.890
4.
Toler1
0.765 – 0.828
5.
Toler2
0.578 – 0.783
6.
Lib
0.595 – 0.677

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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จากตาราง 15 และ 16 สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรแฝงค่านิยม
ประชาธิปไตย ได้ ดงั นี ้
1. จากตาราง 15 นักศึกษา และ อาจารย์ มีคา่ นิยมประชาธิปไตยโดยรวมปานกลาง
ค่อนข้ างสูงทัง้ 6 ตัวแปร ได้ แก่ ความเป็ นปั จเจกบุคคล ยึดมัน่ เรื่ องความเสมอภาค อํานาจอธิปไตย
เป็ นของปวงชน (ยึ ด มั่น เรื่ อ งประชาชนต้ อ งเป็ นใหญ่ ) อดทน อดกลัน้ ต่ อ ความคิ ด เห็ น และ
พฤติกรรมที่แตกต่าง 1, 2 และ เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (ภาคผนวก ก)
2. ตัวแปรประจักษ์ คา่ นิยมประชาธิปไตยทัง้ 6 ตัวแปร มีการกระจายตัวดี มีลกั ษณะ
เบ้ ซ้ายค่อนข้ างมาก มี ความโด่ง ค่อนข้ างมากสําหรั บตัวแปรประจักษ์ ความเป็ นปั จเจกบุคคล
(Individuality) (ภาคผนวก ญ)
3. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 7 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์ซงึ่ กัน และ กันปานกลางค่อนไปทาง
สูง ในทิศทางเดียวกัน และ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01 (ภาคผนวก ข)
4. จากตาราง 16 ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 6 ตัวแปร มีความตรงต่อการวัด (Validity)
ปานกลาง ถึง ค่อนข้ างสูง พิจารณาจากค่า Factor Loading มีค่าปานกลาง และ ค่อนข้ างสูง
ตังแต่
้ 0.530 – 0.890 โดยมีคา่ Suppress absolute value less than 0.5

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น จาก อาจารย์ และ นักศึกษา
ตัวแปรประจักษ์ ทกุ ตัวมีการกระจายตัวดี การแจกแจงมีลกั ษณะเบ้ ซ้าย ตัวแปรประจักษ์
ที่อยู่ในกลุ่มตัวแปรแฝงเดียวกันมีสหสัมพันธ์ กนั ปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.01
และ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้ นตัวแปรประจักษ์ ความเคร่ งศาสนา มีสหสัมพันธ์ กนั ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง และ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.01 มีข้อสังเกตว่าตัวแปรประจักษ์ ความรู้ สึก
แปลกแยก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรอื่นทุกตัวแปร

โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางเลือก และ การปรับโมเดล ที่เริ่มจากการวิเคราะห์
ปั จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis - EFA)
ในชัน้ แรก ผู้วิจัยเลือกโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยวิธีเปรี ยบเทียบ ความสอดคล้ อง และ กลมกลืน ระหว่าง ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้
กับ โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงทฤษฎี ระหว่าง ตัวแปร ที่ได้ จากการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงยืนยัน
ระดับ 1 (Confirmatory Factor Analysis Level 1 – CFA1) กับ ความสอดคล้ อง และ กลมกลืน
ระหว่าง ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ กับ โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือก ระหว่าง ตัวแปร ที่
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ได้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis - EFA) พบว่า โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางเลือก มีคา่ ดัชนีที่แสดงถึงความสอดคล้ อง และ กลมกลืน กับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ดีกว่า ผู้วิจยั จึงพิจารณาใช้ วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis EFA) เป็ นแนวทางเบื ้องต้ นในการพิจารณาจัดกลุม่ ตัวแปรประจักษ์ ที่เหมาะสมตังแต่
้ เริ่ มแรก จาก
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ โดยกําหนดค่า Suppress absolute value less than 0.5 และ นํา
กลุ่มตัวแปรประจักษ์ และ ตัวแปรแฝง ไปศึกษาหาความสอดคล้ อง และ กลมกลืน กับ ข้ อมูลเชิง
ประจัก ษ์ จากนัน้ จะทํ า การปรั บโมเดลให้ สอดคล้ อง กับ ข้ อมูลเชิ งประจัก ษ์ ให้ มากที่ สุด เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้ อง และ กลมกลืน กับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ อีกครัง้ หนึง่ (ภาคผนวก จ.)
จากการนํ าข้ อมูลเชิงประจักษ์ มาวิเคราะห์ ด้ วย วิธีวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(EFA) ก่อน แล้ วจึงนํามาวิเคราะห์ แบ่งกลุ่มองค์ประกอบ ของ ตัวแปรแฝง ด้ วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) อีกครัง้ หนึ่ง โดยกําหนดค่า Suppress absolute value less than
0.5 เพื่อ จัดกลุ่มข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ กําหนดเป็ นตัวแปรประจักษ์ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้ อง และ กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ถูกจัดกลุ่มเป็ น
ตัว แปรแฝงแตกต่ า งจากเดิ ม เล็ ก น้ อย แต่ ยัง อยู่ ใ นขอบเขตที่ ไ ด้ ศึ ก ษาแล้ ว จากการทบทวน
วรรณกรรม ดังนี ้
1. ตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (DEMB) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร
ประจักษ์ ได้ แก่ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Polpar) และ การต่อต้ านเผด็จการ 2 ตัวแปร (Andr1
และ Andr2)
2. ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก (ALIEN) มีองค์ประกอบ ของ ตัวแปรประจักษ์
เช่นเดิม ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isol) และ ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 2 ตัว
แปร (Est1 และ Est2)
3. ตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนา (RELIGIO) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปรประจักษ์ ที่เป็ น
ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกภายในจิตใจเพียงอย่างเดียว (Intr1, Intr2 และ Intr3)
4. ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย (DEMV) ประกอบด้ วย 6 ตัวแปรประจักษ์
ได้ แก่ ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Ind) มีความเสมอภาค (Equ) อํานาจอธิปไตย เป็ นของ ปวงชน
(ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่) (Popso) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 2 ตัว
แปร ได้ แก่ การยอมรับความแตกต่างที่เกิดจากความชอบของตนเอง และ การยอมรับความแตกต่าง
อื่น ๆ (Toler1 และ Toler2) และ สุดท้ าย เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Lib)
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5. ตัวแปรประจักษ์ ที่ไม่อยู่ในกลุม่ ความสัมพันธ์ ระดับ Suppress absolute value
less than 0.5 ได้ แก่ เคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ (Hdr) และ ความไว้ วางใจซึง่ กัน และ กัน (Mt)
ซึง่ อาจมีความเป็ นไปได้ ว่า อาจารย์ และ นักศึกษา ให้ ความสําคัญตัวแปรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ (Hdr) และ ความไว้ วางใจซึง่ กัน และ กัน (Mt) ในระดับที่ ค่า Suppress absolute value
เป็ นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 0.5 เช่น 0.4 หรื อ น้ อยกว่า
จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL พบว่า โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางเลือกก่อน
ปรับโมเดลมีความสัมพันธ์ทางด้ านโครงสร้ าง และ ค่าดัชนีสําคัญ ๆ ดังนี ้
ก่อนปรับโมเดล (Non - modified)

Standardized loading

ภาพ 3 โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือก ก่อนปรับโมเดล
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t-value

ภาพ 4 โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือก ก่อนปรับโมเดล
Chi-Square = 271.04, df = 84, Relative Chi-Square (Chi-Square / df) = 3.2267,
RMSEA = 0.060, P-value = 0.00000, NCP = 187.04, NFI = 0.94, NNFI = 0.95, PNFI =
0.75, CFI = 0.96, IFI = 0.96, RFI = 0.93, RMR = 0.20, Standardized RMR = 0.047, GFI =
0.94, AGFI = 0.92, PGFI = 0.66, CN = 277.26 (ภาคผนวก ง)
พิจารณาจาก ข้ อมูลของโมเดลทางเลือกที่ยงั ไม่ปรับโมเดล พบว่า ค่าดัชนีทุกค่าอยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐานเป็ นส่วนใหญ่ แสดงว่า โมเดลมีแนวโน้ มสอดคล้ อง และ กลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ คอ่ นข้ างมากอยู่แล้ ว ยกเว้ นดัชนี RMSEA, NCP, ECVI, AIC, CAIC (ภาคผนวก ง) และ
ดัชนี Relative Chi-Square มากกว่า 2 บ่งบอกว่าโมเดลยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
เล็กน้ อย ซึง่ มีความหมายว่าเมทริ กความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมที่ประมาณได้ จากโมเดล
ที่ผ้ วู ิจยั กําหนดยังต่างจากเมทริ กความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่ วมที่คํานวณได้ จากตัวแปร
สังเกตได้ หรื อ ข้ อมูลดิบในระดับหนึ่ง ผู้วิจยั จึงพิจารณาปรับโมเดล (Model modification) เพื่อหา
ความสอดคล้ อ ง กับ ข้ อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ ที่ ร วบรวมได้ โ ดยพิจ ารณาตัว แปรประจัก ษ์ ที่ มี ค่า MI
(Modification Index) ที่มีค่ามากกว่า 3.84 ประกอบกับค่า EPC (Expected parameter
change) ที่มีคา่ ดัชนีสงู และ พิจารณาถึงความเหมาะสม และ เป็ นไปได้ ทางทฤษฎีประกอบ โดย
พิจารณาปรับครัง้ ละ 1 พารามิเตอร์
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จากการปรั บ โมเดล พบว่ า โครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ท างเลื อ กหลัง ปรั บ โมเดลมี
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้ าง และ มีคา่ ดัชนีสําคัญๆ ดังนี ้
หลังปรับโมเดล (Modified)

Standardized loading

ภาพ 5 โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือกหลังปรับโมเดล

t-value

ภาพ 6 โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือกหลังปรับโมเดล
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Chi-square = 131.45, df = 73, Relative Chi-Square (Chi-Square / df) = 1.8007, RMSEA =
0.036, P-value = 0.00003, NCP = 58.45, NFI = 0.97, NNFI = 0.98, PNFI = 0.67, CFI =
0.99, IFI = 0.99, RFI = 0.96, RMR = 0.16, Standardized RMR = 0.037, GFI = 0.97, AGFI
= 0.95, PGFI = 0.59, CN = 483.10 (ภาคผนวก ง.)
เมื่อนําค่าดัชนี ทัง้ 2 ชุดมาเปรี ยบเทียบ กับ ดัชนีมาตรฐาน สรุปผลการเปรี ยบเทียบได้
ดังนี ้
ตาราง 17 เปรี ยบเทียบผลลัพธ์คา่ ดัชนี ที่ได้ จาก แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเลือก ที่ยงั
ไม่ได้ ปรับโมเดล กับ ที่ปรับโมเดลแล้ ว และกับ ดัชนีมาตรฐานที่ดี
แบบจําลอง
แบบจําลองทางเลือก
รายการ
ค่าสถิติ
มาตรฐานที่ดี
ยังไม่ปรับโมเดล ปรับโมเดลแล้ ว
1.
Chi-Square
271.04
131.45
2.
df
84
73
3.
P-value
﹥0
0.00000
0.00003
4. Relative Chi-Square Chi-Square/df =﹤2
3.2267
1.8007
5. RMSEA
﹤ 0.05
0.060
0.036
6. NFI
﹥0.9
0.94
0.97
7. NNFI
﹥0.9
0.95
0.98
8. PNFI
ตํ่า แต่ ﹥0.5
0.75
0.67
9. CFI
﹥0.9
0.96
0.99
10. IFI
﹥0.9
0.96
0.99
11. RFI
﹥0.9
0.93
0.96
12. Standardized RMR
﹤ 0.05
0.047
0.038
13. GFI
﹥ 0.9
0.94
0.97
14. AGFI
﹥ 0.9
0.92
0.95
15. PGFI
ตํ่า แต่ ﹥ 0.5
0.66
0.59
16. NCP
เข้ าใกล้ 0
187.04
58.45
17. CN
﹥200
274.65
483.10
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จากตาราง 17 และ ภาคผนวก ง พบว่า โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางเลือกที่ปรับโมเดล
แล้ วมีค่าดัชนีสําคัญๆ ที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีมาตรฐานแล้ วแสดงความสอดคล้ อง และ กลมกลืน
กับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าที่ยงั ไม่ได้ ปรับโมเดล โดยค่าดัชนีสําคัญๆอีกหลายตัวที่บ่งบอกว่า
โมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดีมาก ได้ แก่ Relative Chi-Square น้ อยกว่า 2 และ ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ, RMSEA น้ อยกว่า 2, Standardized RMR น้ อยกว่า 0.05, NCP = 58.45,
ECVI น้ อยกว่า ECVI for Saturated model และ น้ อยกว่า ECVI for Independence model,
Model AIC น้ อยกว่า Saturated AIC และ น้ อยกว่า Independence AIC และ Model CAIC น้ อยกว่า
Saturated CAIC และ น้ อยกว่า Independence CAIC
ดังกล่าว จึงพิจารณาเลือกแบบจําลองทางเลือกที่วิเคราะห์ องค์ประกอบของข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึง่ เริ่ มต้ นด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
แยกตามกลุ่มตัวแปรแฝง เพื่อเลือกกลุ่มตัวแปรที่สอดคล้ องที่สดุ เป็ นกลุ่มเดียวกัน 1 กลุ่ม และ
ตามด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับ 2 (Confirmatory Factor Analysis level 2)
แยกกลุ่มตัวแปรให้ เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคล้ องเชิงทฤษฎี และ ข้ อกําหนดการใช้ งาน
ของโปรแกรม LISRELเป็ นแบบจําลองที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการพิจารณาจากข้ อมูลดัชนีที่ยืนยันความสอดคล้ อง กลมกลืน และ เข้ ากันได้ ดี กับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ จึงพิจารณาเลือก แบบจําลองทางเลือก
ซึ่ง ริ่ มต้ นด้ วยการเลือกข้ อมูล โดยวิธีการ EFA เป็ นแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ในการ
ศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ในขันตอนวิ
้
เคราะห์ ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจยั จะนําเสนอการวิเคราะห์ อย่างชัดเจน
ตามลําดับ ดังนี ้
1.วิเคราะห์ แบบจําลองมาตรวัด (Measurement Model Analysis)
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อยืนยันความถูกต้ อง (validity) และ ความเชื่อถือได้ หรื อ ความเที่ยง
(reliability) ของมาตรวัดที่ใช้ วดั ค่าตัวแปรแฝง (Latent Variables) ผ่านตัวแปรประจักษ์
(Manifest Variables) โดยวิเคราะห์จากค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Standardized loading - λ)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized error – θ) และ ค่า R2 (ความสามารถในการอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปร ได้ ) ซึ่งพิจารณาจากสมการเส้ นทางความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรแฝง
กับ ตัวแปรประจักษ์ ทังนี
้ ้พิจารณาโดยใช้ เกณฑ์คา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ (Standardized loading)
ตังแต่
้ 0.30 ขึ ้นไปถือว่าดีมาก กําหนดให้ มาตรวัดตัวแปรแฝงมีหน่วยการวัดเท่ากับ 1 และ ค่า
ความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระ (Kim & Mueller, 1985, อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ทังนี
้ ้จะ
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เริ่ ม จากการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า ง ตัวแปรประจัก ษ์ ทุก ตัว กับ ตัวแปรแฝงที่ ตัวแปร
ประจักษ์ นนสั
ั ้ งกัดอยู่ จากนันจึ
้ งเริ่มวิเคราะห์มาตรวัดของตัวแปรแฝง ตามลําดับ
จาก ตาราง 7 ภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์ ของ
ทุกตัวแปรแฝงมีค่า ทังบวก
้
และ ลบ ทังมี
้ นยั สําคัญทางสถิติ และ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมี
รายละเอียดสรุปเป็ นประเด็นได้ ดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ ภายในกลุม่ ตัวแปรแฝงเดียวกัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01
2. กลุ่มตัวแปรประจักษ์ ของพฤติกรรมประชาธิ ปไตย ความเคร่ งศาสนา และ
ค่านิยมประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ
งบวก และ ลบกับกลุ่มตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงความรู้ สกึ
0.01 แต่มีความสัมพันธ์ ทงในเชิ
ั้
แปลกแยก แต่อย่างไม่มีนยั สําคัญ
3. กลุ่มตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงความรู้ สกึ แปลกแยก มีความสัมพันธ์ทงใน
ั้
เชิงบวก และ เชิงลบ กับ กลุ่มตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิ ปไตย อย่างไม่มี
นัยสําคัญ และ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตยในเชิงลบ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01
ซึง่ มีผลการวิเคราะห์มาตรวัด ตามลําดับ ดังนี ้
1.1 มาตรวัดตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic Behavior DEMB) – การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Polpar) และ การต่อต้ านเผด็จการ (Andr)
จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองมาตรวัด ประกอบด้ วย องค์ประกอบ
(ตัวแปรประจักษ์ ) 3 กลุ่ม ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง (Polpar) การต่อต้ านเผด็จการ 1
(Andr1) และ การต่อต้ านเผด็จการ 2 (Andr2)
ตาราง 18 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ระดับ 2 แบบจําลองมาตรวัด
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ตัวแปรประจักษ์ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อน t-value
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Polpar
0.57
0.67
12.17
Andr1
0.70
0.51
14.03
Andr2
0.66
0.57
13.50
Measurement Equations

R2
0.33
0.49
0.43
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POLPAR = 1.28*DEMB, Errorvar. = 3.42, R2= 0.33
(0.11)
(0.26)
12.17
13.32
ANDR1 = 1.61*DEMB, Errorvar. = 2.72, R2= 0.49
(0.11)
(0.30)
14.03
8.96
ANDR2 = 1.82*DEMB, Errorvar = 4.32, R2= 0.43
(0.14)
(0.42)
13.50
10.38
(ภาคผนวก ค)
จากตาราง 7, 18 และ สมการการวัด พบว่า
1. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์ ปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (ภาคผนวก ข) สามารถเป็ นตัวแทนของตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย (DEMB) ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีนํ ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Standard loading) ค่อนข้ างสูง ระหว่าง 0.56 – 0.71 และ มีคา่ t-value มากกว่า
|2.58 |
2. ตัวแปรประจักษ์ Andr1, Andr2 และ Polpar มีอิทธิพลมากต่อ DEMB
ตามลําดับ โดย มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) เท่ากับ 0.70, 0.66
และ 0.57 ตามลําดับ ซึง่ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยในเชิงสถิติ DEMB ซึง่ เป็ นผลรวม ของ Andr1,
Andr2 และ Polpar อธิบายความผันแปร ของ Andr1, Andr2 และ Polpar ได้ ร้อยละ 49, 43 และ
33 ตามลําดับ
กล่าวได้ ว่า Andr1, Andr2 และ Polpar แสดงแนวโน้ มเป็ นมาตรวัดของตัวแปรแฝง
DEMB ระดับดีมาก
1.2 มาตรวัดตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก (Alienation – ALIEN)
จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองมาตรวัด ประกอบด้ วยองค์ประกอบ (ตัวแปร
ประจักษ์ ) 3 กลุม่ ได้ แก่ ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isol) ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 1 (Est1) และ ความรู้สกึ
เป็ นปฏิปักษ์ 2 (Est2)
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ตาราง 19 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ระดับ 2 แบบจําลองมาตรวัด
ความรู้สกึ แปลกแยก
ตัวแปรประจักษ์ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อน t-value
R2
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Isol
0.23
0.95
4.48
0.051
Est 1
0.68
0.53
6.84
0.47
Est 2
0.67
0.56
6.81
0.44
Measurement Equations
ISOL = 0.43*alien, Errorvar. = 3.44, R2 = 0.051
(0.096)
(0.20)
4.48
16.95
EST1 = 1.17*alien, Errorvar. = 1.57, R2 = 0.47
(0.17)
(0.39)
6.84
4.05
EST2 = 1.00*alien, Errorvar. = 1.26, R2 = 0.44
(0.15)
(0.28)
6.81
4.46
(ภาคผนวก ค)
จากตาราง 7, 19 และ สมการการวัด พบว่า
1. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isol), ความรู้สกึ เป็ น
ปฏิปักษ์ 1 (Est1) และ ความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ 2 (Est2) มีสหสัมพันธ์กนั น้ อย ถึง ปานกลาง อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดย ตัวแปรความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isol) มีสหสัมพันธ์ กับ ตัวแปร
ประจักษ์ Est1 และ Est2 น้ อยที่สดุ โดยมีคา่ ดัชนีสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.155 และ 0.151 ตามลําดับ
(ภาคผนวก ข) ซึง่ แสดงแนวโน้ มว่า ความรู้สกึ โดดเดี่ยว มีแนวโน้ มให้ เกิดความรู้สกึ ในเชิงปฏิปักษ์
ค่อนข้ างน้ อยมาก อย่างไรก็ตาม โดย Est1, Est2 มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized
loading) ค่อนข้ างสูง ระหว่าง 0.68 – 0.67 และ มีค่า t- value มากกว่า |2.58| ยกเว้ น ตัวแปร
ประจักษ์ Isol มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้ อยที่สดุ เท่ากับ 0.23 ซึง่ ตํ่ากว่าเกณฑ์ดีมาก
เล็กน้ อย แต่ยงั คงมีคา่ t-value มากกว่า |2.58| กล่าวได้ ว่า สามารถเป็ นตัวแทน ของ ตัวแปรแฝง
ความรู้สกึ แปลกแยก (ALIEN) ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
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2. ตัวแปรประจักษ์ Est1, Est2 และ Isol มีอิทธิพลมากต่อ ตัวแปรแฝง ALIEN
ตามลําดับ โดย มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.68, 0.67 และ 0.23 ตามลําดับ ซึง่ จัด
อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก 2 ตัวแปร ได้ แก่ Est1, Est2 และ อยู่ในเกณฑ์ดี 1 ตัวแปร ได้ แก่ Isol โดยในเชิง
สถิติ ALIEN ซึง่ เป็ นผลรวม ของ Est1, Est2 และ Isol อธิบายความผันแปร ของ Est1, Est2 และ
Isol ได้ ร้อยละ 47, 44 และ 5.1 ตามลําดับ
กล่าวได้ ว่า Est1 และ Est2 แสดงแนวโน้ มเป็ นมาตรวัด ของ ตัวแปรแฝงALIEN
ระดับดีมาก ส่วน Isol แสดงแนวโน้ มเป็ นมาตรวัดระดับดี
1.3 มาตรวัดตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนา (Religiosity)
จากข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า แบบจํ า ลองมาตรวั ด ความเคร่ ง ศาสนา
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ (ตัวแปรประจักษ์ ) 3 กลุ่ม ได้ แก่ ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ
1(Intr1) ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 2 (Intr2) และ ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 3
้
(Intr3) ทัง้ 3 กลุม่ เป็ น ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจทังหมด
ตาราง 20 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ระดับ 2 แบบจําลองมาตรวัด ความเคร่งศาสนา
ตัวแปรประจักษ์ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อน
t-value
R2
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Intr1
0.70
0.51
16.85
0.49
Intr2
0.59
0.66
14.24
0.34
Intr3
0.92
0.15
21.76
0.85
Measurement Equations
INTR1 = 1.36*RELIGIO, Errorvar. = 1.93, R2 = 0.49
(0.081)
(0.16)
16.85
11.93
INTR2 = 1.52*RELIGIO, Errorvar. = 4.38, R2 = 0.34
(0.11)
(0.29)
14.24
15.10
INTR3 = 2.08*RELIGIO, Errorvar. = 0.75, R2 = 0.85
(0.096)
(0.28)
21.76
2.70
(ภาคผนวก ค)
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จากตาราง 7, 20 และ สมการการวัด พบว่า
1. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์ กนั ปานกลางค่อนข้ างสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (ภาคผนวก ข) สามารถเป็ นตัวแทนของตัวแปรแฝงความเคร่ ง
ศาสนา (REIGIO) ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดย มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(Standardized loading) ค่อนข้ างสูง ระหว่าง 0.59 – 0.92 และ ค่า t-value มากกว่า |2.58|
2. ตัวแปรประจักษ์ Intr3, Intr1 และ Intr2 มีอิทธิพลมาก ต่อตัวแปรแฝง
ความเคร่ งศาสนา (RELIGIO) ตามลําดับ โดย มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized
loading) เท่ากับ 0.92, 0.70 และ 0.59 ตามลําดับ ซึง่ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยในเชิงสถิติ
RELIGIO ซึง่ เป็ นผลรวมของ Intr3, Intr1 และ Intr2 อธิบายความผันแปรของ Intr3, Intr1 และ
Intr2 ได้ ร้อยละ 85, 49 และ 34 ตามลําดับ
กล่าวได้ ว่า Intr1, Intr2 และ Intr3 แสดงแนวโน้ มเป็ นมาตรวัดของตัวแปรแฝง
RELIGIO ระดับ ดีมาก
1.4 มาตรวัดตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value – DEMV)
จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองมาตรวัด ฃประกอบด้ วยองค์ประกอบ (ตัว
แปรประจักษ์ ) 6 กลุ่ม ได้ แก่ ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Ind) มีความเสมอภาค (Equ) อํานาจ
อธิปไตยเป็ นของปวงชน (Popso) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 1, 2
(Toler1, 2) และ มีความเชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Lib)
ตาราง 21 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ระดับ 2 แบบจําลองมาตรวัด
ค่านิยมประชาธิปไตย
ตัวแปรประจักษ์ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อน t-value
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Ind
0.68
0.54
17.06
Equ
0.71
0.50
17.44
Popso
0.60
0.64
14.98
Toler1
0.75
0.43
19.05
Toler2
0.74
0.46
18.53
Lib
0.69
0.53
17.39
Measurement Equations

R2
0.46
0.50
0.36
0.57
0.54
0.47
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IND = 1.13*DEMV, Errorvar. = 1.50, R2 = 0.46
(0.066)
(0.11)
17.07
13.84
EQU = 1.21*DEMV, Errorvar. = 1.49, R2 = 0.50
(0.070)
(0.12)
17.44
12.56
POPSO = 1.30*DEMV, Errorvar. = 2.97, R2 = 0.36
(0.087)
(0.19)
14.97
15.37
TOLER1 = 1.39*DEMV, Errorvar. = 1.48, R2 = 0.57
(0.073)
(0.13)
19.07
11.19
TOLER2 = 1.37*DEMV, Errorvar. = 1.57, R2 = 0.54
(0.074)
(0.14)
18.52
11.59
LIB = 1.29*DEMV, Errorvar. = 1.85, R2 = 0.47
(0.074)
(0.14)
17.40
13.59
(ภาคผนวก ค)
จากตาราง 7, 21 และ สมการการวัด พบว่า
1. ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 6 ตัวแปร มีสหสัมพันธ์กนั ปานกลางค่อนข้ างมาก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (ภาคผนวก ข.) สามารถเป็ นตัวแทนของตัวแปรแฝงค่านิยม
ประชาธิปไตย (DEMV) ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีนํ ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานโดยรวมค่อนข้ างสูง ระหว่าง 0.60 – 0.75 และ มีคา่ t-value มากกว่า |2.58 |
2. ตัวแปรประจักษ์ Toler1, Toler2, Equ, Lib, Ind และ Popso มีอิทธิพลมาก
ต่อ ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย (DEMV) โดยมีนํ ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.75, 0.74,
0.71, 0.69, 0.68 และ 0.60 ตามลําดับ ซึง่ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยในเชิงสถิติ DEMV ซึง่ เป็ น
ผลรวม ของ Toler1, Toler2, Equ, Lib, Ind และ Popso สามารถอธิบายความผันแปรของ Toler1,
Toler2, Equ, Lib, Ind และ Popso ได้ ร้อยละ 57, 54, 50, 47,46 และ 36
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กล่าวได้ ว่า Toler1, Toler2, Equ, Lib, Ind และ Popso แสดงแนวโน้ มเป็ น
มาตรวัด ของ DEMV ได้ ดีมาก
กล่าวโดยสรุ ป จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ พบว่า มาตรวัดตัวแปรแฝงทัง้ 4
ตัวแปร ที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ใน
และ จัดกลุ่มตัวแปรตามทฤษฎีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดย
ขันตอนแรก
้
กําหนดจํานวนกลุม่ ที่สอดคล้ องเชิงทฤษฎี และ ข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าสุดที่ควรเป็ น สําหรับการใช้ โมเดล
LISREL ในการวิเคราะห์ เป็ นมาตรวัดที่มีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.01 ทุกมาตรวัด และ นํ ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรประจักษ์ ค่อนข้ างสูงอยู่ในเกณฑ์ดีมากตามมาตรฐาน สามารถนําไปเป็ น
ตัวแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ ดี
2. วิเคราะห์ ความเที่ยง ของ การวัด (Reliability)
ความเที่ยงของการวัด (Reliability) หมายถึง ความคงเส้ นคงวาของการวัด หรื อ
ระดับ ที่ ตัว แปรปราศจากความคลาดเคลื่ อ น โดยพิ จ ารณาจากความเที่ ย งของตัว แปรแฝง
(construct reliability, ρc) ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานดีมาก ρv﹥0.5 และ ค่าเฉลี่ยของ
ความแปรปรวนที่ถกู สกัดได้ (average variance extracted, ρv) ซึง่ ตามเกณฑ์มาตรฐานดีมาก
ρc﹥ 0.6
ทังนี
้ ้ พิจารณาค่าดัชนี λ และ θ ที่ได้ จากความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรประจักษ์
กับ ตัวแปรแฝง จากโมเดลการวัด (ภาคผนวก ค.) ซึ่งวิเคราะห์ความเที่ยงของการวัดตามลําดับ
ดังนี ้
2.1 ตัวแปรพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (DEMB)
ตาราง 22 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจําลองมาตรวัด พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ตัวแปรประจักษ์ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
ค่าความคลาดเคลื่อน
t-value
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Polpar
0.57
0.67
12.17
Andr1
0.70
0.51
14.03
Andr2
0.66
0.57
13.50
ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปรมีความเที่ยงของการวัด กล่าวคือ ความคงเส้ นคงวา
ของการวัด หรื อ ระดับที่ ตัวแปรปราศจากความคลาดเคลื่อน อยู่ในระดับปานกลางถึง ดี โดย
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พิจารณาจากการคํานวณค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance
extracted, ρv) และ ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability, ρc) จากตาราง
ดัชนี 22 ดังนี ้
ρv = (∈λ 2) / ［(∈λ 2) + ∈(θ)］
ρc = (∈λ)2 / ［(∈λ)2 + ∈(θ)］
คํานวณค่าได้ ดังนี ้
ρv = 0.4168 ﹤ 0.5
ρc = 0.6804 ﹥0.6
จากค่า ρv และ ρc ที่คํานวณได้ แสดงว่า ตัวแปรมีความเที่ยงของการวัด อยู่ใน
เกณฑ์ ปานกลาง ถึง ดี โดย แม้ ว่าดัชนี ρv ﹤ 0.5 แต่ ไม่มากนัก โดยมีค่าดัชนี เท่ากับ
0.4168 แต่ ดัชนีρc﹥0.6
2.2 ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก (ALIEN)
ตาราง 23 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจําลองมาตรวัด ความรู้สกึ แปลกแยก
ตัวแปรประจักษ์
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อน
t-value
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Isol
0.23
0.95
4.49
Est 1
0.68
0.53
6.84
Est 2
0.67
0.56
6.81
เมื่อนําค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) และ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(θ) ของ ทุกตัวแปรประจักษ์ มาพิจารณา พบว่า ให้ ค่าความเที่ยงของการวัดไม่ดีนัก โดยจาก
สมการ
ρv = (∈λ 2) / ［(∈λ 2) + ∈(θ)］
ρc = (∈λ)2 / ［(∈λ)2 + ∈(θ)］
คํานวณค่า
ρv = 0.3210 ﹤0.5
ρc = 0.5503 ﹤0.5
แต่ จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์ และ ตัวแปรแฝง (ภาคผนวก ค)
ค่า R2 ของตัวแปรประจักษ์ Isol น้ อยมาก เพียง ร้ อยละ 5.1 โดยเฉพาะค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของความรู้สกึ โดดเดี่ยวมีคา่ มากถึง 0.95 และ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้ อย เพียง
0.23 ซึง่ แสดงว่าไม่ค่อยมีความสําคัญ และ อาจส่งผลให้ การวัดมีความเที่ยงน้ อยลงมาก จึงไม่
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นํามาพิจารณาร่ วมกับตัวแปรอื่นๆในการพิจารณาความเที่ยงของการวัด และ นํามาพิจารณาร่วม
ดังกล่าว จึงใช้ คา่ λ และ θ จาก Est1 และ Est2 เท่านัน้ ในการพิจารณาความเที่ยงของการวัด
และคํานวณค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถกู สกัดได้ (Average variance extracted, ρv) และ
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability, ρc) จากตารางดัชนี 23 ได้ ดงั นี ้
ρv = (∈λ 2) / ［(∈λ 2) + ∈(θ)］
ρc = (∈λ)2 / ［(∈λ)2 + ∈(θ)］
ρv = 0.4695 ﹤0.5
ρc = 0.6390 ﹥ 0.6
จากค่า ρv และ ρc ที่คํานวณได้ แสดงว่า ความเที่ยงของการวัด อยูใ่ นเกณฑ์
ปานกลาง ถึง ดี โดยแม้ วา่ ρv ﹤0.5 แต่ไม่มากนัก โดยมีคา่ ดัชนี เท่ากับ 0.4695 และ ρc
﹥ 0.6
2.3 ตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนา (RELIGIO)
ตาราง 24 การวิเคราะห์ความเที่ยงของการวัด ความเคร่งศาสนา
ตัวแปรประจักษ์
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
ค่าความคลาดเคลื่อน
t-value
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Intr1
0.70
0.51
16.85
Intr2
0.59
0.66
14.24
Intr3
0.92
0.15
21.76
ตัวแปรประจักษ์ ทงั ้ 3 ตัวแปรมีความเที่ยงของการวัด กล่าวคือ ความคงเส้ นคงวา
ของการวั ด หรื อ ระดั บ ที่ ตั ว แปรปราศจากความคลาดเคลื่ อ น ดี ม าก โดยพิ จ ารณาจาก
การคํานวณค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถกู สกัดได้ (Average variance extracted, ρv) และ
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability, ρc) จากตารางดัชนี 24 ดังนี ้
ρv = (∈λ 2) / ［(∈λ 2) + ∈(θ)］
ρc = (∈λ)2 / ［(∈λ)2 + ∈(θ)］
คํานวณค่าได้ ดังนี ้
ρv = 0.5607 ﹥0.5
ρc = 0.7870 ﹥0.6
จากค่า ρv และ ρc ที่คํานวณได้ แสดงว่า ความเที่ยงของการวัด อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
มาก โดย ρv﹥0.5 และ ρc ﹥0.6
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2.4 ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย (DEMV)
ตาราง 25 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจําลองมาตรวัด ค่านิยมประชาธิปไตย
ตัวแปรประจักษ์ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อน
t-value
มาตรฐาน (λ)
มาตรฐาน (θ)
Ind
0.68
0.54
17.07
Equ
0.71
0.50
17.44
Popso
0.60
0.64
14.97
Toler1
0.75
0.43
19.07
Toler2
0.74
0.46
18.52
Lib
0.69
0.53
17.40
จากสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรประจักษ์ และ ตัวแปรแฝง แม้ ไม่ระบุค่า
t-value ของตัวแปรประจักษ์ Ind แต่นํามาพิจารณาร่ วมกับตัวแปรอื่น ๆ ในการพิจารณาความเที่ยง
ของการวัด เนื่องจาก ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน และ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมี
ค่าค่อนข้ างมาก ซึ่งแสดงถึงความสําคัญของตัวแปร ดังกล่าว จึงได้ ผลความเที่ยงของการวัดตัว
แปรแฝงค่า นิ ย มประชาธิ ป ไตย กล่า วคื อ ความคงเส้ น คงวาของการวัด หรื อ ระดับ ที่ ตัว แปร
ปราศจากความคลาดเคลื่อน ดีมาก โดยพิจารณาจาก การคํานวณ ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ (Average variance extracted, ρv)และ ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct
reliability, ρc) จากตารางดัชนี 25 ดังนี ้
ρv = (∈λ 2) / ［(∈λ 2) + ∈(θ)］
ρc = (∈λ)2 / ［(∈λ)2 + ∈(θ)］
คํานวณค่าได้ ดังนี ้
ρv = 0.4845 ﹤0.5
ρc = 0.8487 ﹥0.6
จากค่า ρv และ ρc ที่คํานวณได้ แสดงว่า ตัวแปรมีความเที่ยงของการวัด อยู่
ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก โดยมีคา่ ดัชนี ρv เท่ากับ 0.4845 ซึง่ ใกล้ เคียง 0.5 และ ค่าดัชนี ρc
เท่ากับ 0.8487 ซึง่ มากกว่า 0.5 ค่อนข้ างมาก
กล่าวโดยสรุ ป ความเที่ยงของการวัดที่ได้ ปรับโมเดลแล้ วอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก
2 ตัวแปร ได้ แก่ ความเคร่ งศาสนา ค่านิยมประชาธิปไตย และ อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ถึง ดี 2 ตัวแปร
ได้ แก่ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย และ ความรู้สกึ แปลกแยก กล่าวได้ ว่า มาตรวัดทัง้ 4 มาตรวัด
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มีความตรง และ ความเที่ยง ของ การวัดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ ในการศึกษาวิจยั ได้ อย่างดี
และ น่าจะให้ ผลสรุปการวิจยั ที่อยูใ่ นเกณฑ์ดีเช่นกัน
3.วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ – อิทธิพล เชิงโครงสร้ าง ระหว่ าง ตัวแปรแฝง กับ ตัว
แปรแฝง
เป็ นการวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรแฝงภายนอก กับ ตัวแปรแฝง
ภายใน ซึ่งจะแสดงให้ เห็นถึงอิทธิ พลของตัวแปรแฝงภายนอกที่มีต่อตัวแปรแฝงภายใน รวมทัง้
ขนาดของอิทธิพล ว่า มากน้ อยเพียงใด
โดยโปรแกรม LISREL ได้ สมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ และ สมการลดรูป ดังนี ้
Structural Equations
ALIEN = - 0.095* RELIGIO, Errorvar. = 0.82, R2 = 0.011
(0.054)
(0.39)
-1.77
2.10
DEMV = - 0.042*ALIEN + 0.19* RELIGIO, Errorvar. = 0.89, R2 = 0.041
(0.059)
(0.046)
(0.10)
- 0.71
4.07
8.56
DEMB = -0.20*ALIEN+0.62*DEMV +0.20*RELIGIO, Errorvar. = 0.97, R2 = 0.34
(0.080)
(0.070)
(0.052)
(0.19)
-2.52
8.81
3.76
5.01
Reduced Form Equations
alien = - 0.095*religio, Errorvar. = 0.82, R2 = 0.011
(0.054)
-1.77
demv = 0.19*religio, Errorvar. = 0.89, R2 = 0.039
(0.046)
4.18
demb = 0.33*religio, Errorvar. = 1.35, R2 = 0.076
(0.058)
5.75
(ภาคผนวก ง)

97

จากสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ และ ภาคผนวก ง สร้ างตารางแสดงผลการวิเคราะห์
เส้ นทางความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ทางตรง (DE) ความสัมพันธ์ทางอ้ อม (IE) และ
ความสัมพันธ์รวม (TE) ของ โครงสร้ างความสัมพันธ์แบบจําลองทางเลือก เฉพาะ
เส้ นทางที่มีนยั สําคัญ
R2 ความสัมพันธ์
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
R2
(สมการลดรูป) (สมการเต็ม)
Religio Alien DEMV DEMB
Alien
0.011
0.011
DE
N/A
N/A N/A
IE
N/A
N/A N/A
TE
N/A
N/A N/A
DEMV 0.039
0.041
DE
0.19
N/A
N/A
IE
N/A
N/A
N/A
TE
0.19
N/A
N/A
DEMB 0.076
0.34
DE
0.16
- 0.15 0.49
IE
0.0931 N/A N/A
TE
0.2531 - 0.15 0.49
Chi-square = 131.45, df = 73, Relative Chi-Square (Chi-Square / df) = 1.8007, RMSEA =
0.036, P-value = 0.00003, NCP = 58.45, NFI = 0.97, NNFI = 0.98, PNFI = 0.67, CFI =
0.99, IFI = 0.99, RFI = 0.96, RMR = 0.16, Standardized RMR = 0.037, GFI = 0.97, AGFI
= 0.95, PGFI = 0.59, CN = 483.10
จากตาราง 26 และ รูปภาพ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า
1. ตัวแปรประจักษ์ ของแต่ละตัวแปรแฝงเป็ นตัวชี ้วัดจริ งตามกรอบแนวความคิดใน
การทําวิจยั และ สอดคล้ องกับแบบจําลองมาตรวัด ในหัวข้ อ 4.4.1 และ 4.4.2
2. เมื่อพิจารณาเส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ พบว่า มีเส้ นทางความสัมพันธ์ ทงั ้
ในเชิ ง บวก และ เชิ ง ลบ ทัง้ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (ความสัม พัน ธ์ ชัดเจน) และ อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (ความสัมพันธ์ไม่ชดั เจน)
3. ความเคร่ งศาสนา มีอิทธิ พลเชิงบวกทางตรง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ
0.01 ต่อค่านิยมประชาธิปไตย โดยมีคา่ ดัชนี Standardized loading = 0.19, t-value = 4.07
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และ ต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยมีคา่ ดัชนี Standardized loading = 0.16, t-value =
3.76 กล่าวได้ วา่ ความเคร่งศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อค่านิยมประชาธิปไตย มากกว่า พฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย
4. ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติในระดับ 0.01 ต่อ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย โดยมีค่าดัชนี Standardized
loading = 0.49 ในขณะที่ ความเคร่ งศาสนา มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทัง้
ทางตรง และ ทางอ้ อม ผ่านค่านิยมประชาธิปไตยต่อตัวแปรพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยมีคา่
ดัชนี Standardized loading = 0.2531 กล่าวได้ วา่ ความเคร่งศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อค่านิยม
ประชาธิปไตยโดยรวม มากกว่า พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยมีคา่ Standardized loading =
0.19 และ 0.16 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ค่านิยมประชาธิปไตยยังคงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย มากกว่า อิทธิพล จาก ความเคร่งศาสนา
5. ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก มีอิทธิพลทางตรงค่อนข้ างน้ อยเชิงบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.01 ต่อพฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย โดยมีค่าดัชนี Standardized
loading = – 0.15 ซึง่ แสดงว่าเมื่อมีความรู้ สึกแปลกแยกมากขึ ้นก็จะมีพฤติกรรมชอบเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมือง และ ต่อต้ านพฤติกรรมเผด็จการมากขึ ้นตามไปด้ วย ขณะเดียวกันก็มี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกเล็ก น้ อย อย่า งไม่มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ กล่า วคือ มี อิท ธิ พลอย่า งไม่ชัด เจนต่อ
ค่านิยมประชาธิปไตย โดยมีคา่ ดัชนี Standardized loading เพียงเท่ากับ – 0.04 (รูปภาพ 5)
6. เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบอิทธิพลของความรู้สกึ แปลกแยก (ALIEN) ความเคร่ ง
ศาสนา (RELIGIO) และ ค่านิยมประชาธิ ปไตย (DEMV) เฉพาะที่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(ความสัมพันธ์ชดั เจน) ที่มีตอ่ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (DEMB) พบว่า ค่านิยมประชาธิปไตย
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยมากที่สดุ โดยมีคา่ Standardized loading มาก
ที่สดุ = 0.49 รองลงมาเป็ นความเคร่งศาสนา = 0.16 และ น้ อยที่สดุ ได้ แก่ ความรู้สกึ แปลกแยก มีคา่
Standardized loading = – 0.15
7. พิจารณาอิทธิพลของความเคร่ งศาสนาทางอ้ อมถึงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ผ่านความรู้ สึกแปลกแยก และ ค่านิยมประชาธิ ปไตย พบว่า ตัวแปรแฝงความเคร่ งศาสนาส่ง
อิทธิ พลทางลบซ้ อน แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ จึงสรุ ปได้ ว่า แม้ อิทธิ พลทางอ้ อมของความเคร่ ง
ศาสนา ถึง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยมีค่าดัชนีโดยรวมเป็ นบวก แต่ยงั คงไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ มีอิทธิพลไม่ชดั เจนเช่นเดิม
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8. เมื่อพิจารณาเฉพาะผลลัพธ์ ที่เป็ น Total Effect พบว่า ตัวแปรแฝงความรู้ สึก
แปลกแยก ความเคร่งศาสนาแบบฝั งลึกในจิตใจ และ ค่านิยมประชาธิปไตย ต่างมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยมีคา่ ดัชนี Standardized loading = - 0.15, 0.2531 และ
0.49 ตามลําดับ และ จากสมการโครงสร้ าง พบว่า ทัง้ 3 ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความผันแปร
ของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ รวม ร้ อยละ 34
พิจารณาค่าดัชนี R2 (ความสามารถในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ ) จาก
สมการโครงสร้ างเต็มรูป และ สมการโครงสร้ างลดรูป (ภาคผนวก ง) พบว่า
1. จากสมการเต็มรูป ความเคร่งศาสนา และ ความรู้สกึ แปลกแยกอธิบายความผันแปร
ของค่านิยมประชาธิปไตย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ ร้อยละ 4.1
แต่จากสมการลดรู ป ความเคร่ งศาสนาอธิ บายความผันแปรของค่านิยมประชาธิ ปไตย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ได้ ร้อยละ 3.9
2. จากสมการลดรูป และ สมการเต็มรูป ความเคร่งศาสนาอธิบายความผันแปรของ
ความรู้สกึ แปลกแยก อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ เพียงร้ อยละ 1.1
3. จากสมการลดรู ป ความเคร่ งศาสนาอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ได้ ร้อยละ 7.6
4. จากสมการเต็มรู ป ความเคร่ งศาสนา ค่านิยมประชาธิปไตย และ ความรู้ สึก
แปลกแยกอธิ บายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้
ร้ อยละ 34
5. พิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ความรู้สกึ
แปลกแยก และ ค่านิ ยมประชาธิ ปไตย เฉพาะที่ มี ความสัม พัน ธ์ อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ได้
สมการความสัมพันธ์ ดังนี ้ (ภาคผนวก ฉ.)
5.1 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง ระหว่าง ค่านิยมประชาธิปไตย กับ พฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย ได้ สมการความสัมพันธ์
Structural Equations
DEMB = 0.65*DEMV, Errorvar. = 1.30, R2= 0.25
(0.068)
(0.29)
9.60
4.50
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พบว่า ค่านิยมประชาธิปไตย มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ
0.01 โดยมีคา่ Standardized loading = 0.50 และ อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ได้ ร้อยละ 25 (ภาคผนวก ฉ)
5.2 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง ระหว่าง ความเคร่งศาสนา กับ พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ได้ สมการความสัมพันธ์
Structural Equations
DEMB = 0.32*RELIGIO, Errorvar. = 0.90, R2= 0.10
(0.055)
(0.14)
5.85
6.30
พบว่า ความเคร่ งศาสนามี อิทธิ พลเชิ งบวกอย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ระดับ
0.01 โดยมีคา่ Standardized loading = 0.32 และ อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ได้ ร้อยละ 10 (ภาคผนวก ฉ)
5.3 ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง ระหว่าง ความรู้ สึกแปลกแยก กับพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย ได้ สมการความสัมพันธ์
Structural Equations
DEMB = - 0.23*ALIEN, Errorvar. = 0.95, R2= 0.051
(0.063)
(0.16)
-3.60
6.11
พบว่า ความรู้สกึ แปลกแยก มีอทิ ธิพลเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ
0.01 โดยมีคา่ Standardized loading = - 0.23 และ อธิบายความผันแปร ของ พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ได้ ร้ อยละ 5.1
เชิงเปรี ยบเทียบ สรุปได้ วา่ ค่านิยมประชาธิปไตยมีอทิ ธิพลในเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.01 ต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย มากกว่า อิทธิพลที่มาจาก
ความเคร่งศาสนา หรื อ ความรู้สกึ แปลกแยก อย่างไรก็ตาม ความเคร่งศาสนายังคงมีอิทธิพล อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ างตรงต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
และ
ทางอ้ อมผ่านค่านิยม
ประชาธิปไตย
จากข้ อสรุปข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงทดสอบโดยวิธีการนําเฉพาะปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อกัน
อย่างมีนยั สําคัญเท่านันมาวิ
้ เคราะห์อีกครัง้ หนึง่ ด้ วยโปรแกรม LISREL (ภาคผนวก จ) โดยมี
ข้ อกําหนดจากความสัมพันธ์ที่ได้ วิเคราะห์แล้ ว ดังนี ้
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1. ตัว แปรแฝงภายนอกที่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน ได้ แ ก่ ความเคร่ ง ศาสนา และ
ความรู้สกึ แปลกแยก
2. ตัว แปรแฝงภายใน ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย และ พฤติ ก รรมแบบ
ประชาธิปไตย
3. ความรู้สกึ แปลกแยกมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย เท่านัน้
4. ตัว แปรแฝงความเคร่ ง ศาสนามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่า นิ ย มประชาธิ ป ไตย และ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
5. ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
เท่านัน้
ดังกล่าว พบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง และ สมการความสัมพันธ์ ดังนี ้
Structural Equations
DEMV = 0.19*RELIGIO, Errorvar. = 0.93, R2 = 0.037
(0.047)
(0.11)
4.02
8.58
DEMB = 0.61*DEMV + 0.18*RELIGIO - 0.17*ALIEN, Errorvar. = 0.61, R2= 0.45
(0.072)
(0.051)
(0.055)
(0.14)
8.46
3.59
-3.10
4.27
Reduced Form Equations
DEMV = 0.19*RELIGIO + 0.0*ALIEN, Errorvar. = 0.93, R2= 0.037
(0.047)
4.02
DEMB = 0.30*RELIGIO - 0.17*ALIEN, Errorvar. = 0.96, R2= 0.13
(0.057)
(0.055)
5.29
-3.10
(ภาคผนวก จ)
จากการแยกวิเคราะห์เฉพาะตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ระดับ 0.01 พบว่า ผลลัพธ์สอดคล้ องกับที่ได้ ทําการวิเคราะห์ไว้ แล้ วแต่ต้น เว้ นแต่ตวั เลขดัชนี
ความสัมพันธ์ตา่ งๆที่ได้ แตกต่างจากเดิมเล็กน้ อย เนื่องจากการวิเคราะห์เดิมได้ รับอิทธิพลจากตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ด้ วย
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4. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ – อิทธิพลเชิงโครงสร้ างระหว่ างตัวแปรประจักษ์ ท่ มี ีต่อ
ตัวแปรแฝง ในรายละเอียด
จากข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์แล้ วแต่ต้น พบว่า ตัวแปรแฝงที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย อย่างมีนยั สําคัญ แบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่วน ซึง่ จะวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร
ประจักษ์ ที่มีตอ่ ตัวแปรแฝง เป็ นส่วนๆ ดังนี ้
4.1
อิทธิพลของตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนาต่อค่านิยม
ประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
จากตาราง 20 รูปภาพ 5 และ 6 Intr3 มีอิทธิพลต่อ ความเคร่งศาสนา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ เท่ากับ 0.92 กล่าว
ได้ วา่ สามารถเป็ นตัวแทนที่อธิบายความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจได้ ดีที่สดุ ของตัวแปรประจักษ์
ความเคร่งศาสนา 3 ตัวแปร โดยมีคํานิยามปฏิบตั กิ ารของ Intr3 ประกอบด้ วย การไปร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาแม้ ไม่มีเพื่อน การรู้สกึ ว่าตนเองเคร่งศาสนาไม่วา่ จะไปวัด โบสถ์ หรื อ สุเหร่าหรื อไม่
และ การเห็นว่าตนเองเคร่งศาสนามากขึ ้นกว่าเดิม
ตัวแปรประจักษ์ Intr1 และ Intr2 มีอิทธิพลต่อความเคร่ งศาสนาน้ อยลงมา
ตามลําดับ โดย Intr1 และ Intr2 มีคํานิยามปฏิบตั กิ ารเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิทางศาสนาที่เกิดจาก
ความรู้ สึก ภายในจิ ตใจ ได้ แก่ การปฏิบัติตามหลัก การของศาสนาสํา คัญกว่าเรื่ อ งอื่ น ทัง้ หมด
การดํารงชีวิตมีพื ้นฐานบนหลักการศาสนา แม้ ถกู ต่อต้ านก็จะไม่ทิ ้งความศรัทธาทางศาสนา ไปร่วม
กิจกรรมทางศาสนาด้ วยความศรัทธาอย่างยิ่ง ศาสนาสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมาก
และ สวดมนต์ด้วยความศรัทธาทางศาสนา ชอบสวดมนต์เป็ นส่วนตัว ชอบฝึ กสมาธิ เป็ นส่วนตัว
ทังนี
้ ้ Intr1 มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.70 Intr2 มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่กล่าวข้ างต้ น แสดงว่า ตัวแปรประจักษ์ ทัง้ 3
ตัวแปรมีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ามลําดับ (Intr3, Intr1 และ Intr2) ต่อ ค่านิยม
ประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
4.2 อิทธิพล ของ ตัวแปรประจักษ์ ของ ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก ต่อ
ค่านิยมประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
จากตาราง 19 ภาพ 5 และ ภาพ 6 Est 1 มีอิทธิพลอย่างต่อความรู้สกึ แปลกแยก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โด มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ เท่ากับ 0.68
กล่า วได้ ว่า สามารถเป็ นตัว แทนที่ อธิ บ ายความรู้ สึก แปลกแยกได้ ดี ที่ สุด ของตัว แปรประจัก ษ์
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ความรู้สกึ แปลกแยก 3 ตัวแปร โดยมีคํานิยามปฏิบตั ิการของ Est1 ประกอบด้ วย เมื่อโต้ เถียง จะ
พยายามหาเหตุผลว่าฝ่ ายตรงข้ ามผิดให้ ได้ และ ชอบอยูร่ ่วมเฉพาะกับกลุม่ ที่มีอะไรที่คล้ าย ๆ กัน
ตัวแปรประจักษ์ Est2 และ Isol มีอิทธิพลน้ อยลงมาตามลําดับ โดย Est2 มี
คํานิยามปฏิบตั กิ าร เกี่ยวกับ การให้ ความสําคัญกับชัยชนะที่ได้ จากการโต้ แย้ ง แม้ จะทําให้ ฝ่ายแพ้
เสียใจ การชอบเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ งเสมอ และ Isol มีคํานิยามปฏิบตั ิการ
้
่อย่างอิสระไม่
เกี่ยวกับ การไม่ค่อยติดต่อสังสรรค์กบั ผู้อื่น ชอบการอยู่คนเดียว รวมทังชอบการอยู
พึ่งพาใคร ทังนี
้ ้ Est2 มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และ Isol มีนํ ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.23
ความสัมพันธ์ที่กล่าวข้ างต้ น แสดงว่า ตัวแปรประจักษ์ ทัง้ 3 ตัวแปร มีอทิ ธิพลเชิงบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ามลําดับ (Est1, Est2 และ Isol) และ จากการวิเคราะห์ พบว่า
ความรู้สกึ ในเชิงปฏิปักษ์ มีความสําคัญต่อการมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
มากกว่า ความรู้สกึ โดดเดี่ยว
4.3 อิทธิ พลของตัวแปรประจักษ์ ของตัวแปรแฝงค่านิ ยมประชาธิ ปไตยต่อ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
จากตาราง 21 รูปภาพ 5 และ 6 Toler1 มีอิทธิพลต่อค่านิยมประชาธิปไตย อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ เท่ากับ 0.75
กล่าวได้ วา่ สามารถเป็ นตัวแทนที่อธิบายค่านิยมประชาธิปไตยได้ ดีที่สดุ ของ กลุม่ ตัวแปรประจักษ์
ค่านิยมประชาธิปไตย 6 ตัวแปร โดยมีคาํ นิยามปฏิบตั กิ ารของ Toler1 ประกอบด้ วย การชอบฟั ง
และ ศึกษาแนวคิดใหม่ ๆ ที่ตา่ งจากเดิม การชอบการสร้ างสรรค์แนวคิด หรื อ สิง่ ใหม่ที่ตา่ งจากเดิม
และ แม้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากในสังคม แต่ก็เป็ นสิง่ ดี
ตัวแปรประจักษ์ Toler2, Equ, Lib, Ind และ Popso มีอิทธิพลน้ อยลงมา
ตามลําดับ โดย Toler2 มีคํานิยามปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ การได้ รับโอกาสแสดงความคิดเห็น หรื อ
ความเชื่อทางการเมือง เห็นว่าความคิดเห็นแตกต่าง มักนําไปสูก่ ารสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า เห็นว่าแม้
บุคคลแตกต่างทางความคิดก็พร้ อมเป็ นมิตรกับผู้อื่นเสมอ Equ มีคํานิยามปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ สิทธิ
เสมอภาค แม้ เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน ความเสมอภาคทางการเมือง การทํางาน และ การอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมาย ไม่ควรจํ ากัดความสําเร็ จ และ ความรํ่ ารวยของบุคคล Lib มีคํานิยาม
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ ความสําเร็ จขึ ้นกับความสามารถ เสรี ภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น
การไม่ถกู ครอบงํา หรื อ แม้ เป็ นเด็กก็ควรมีสิทธิ และ เสรี ภาพ เท่าเทียมผู้ใหญ่ Ind มีคํานิยาม
ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับ พึง่ ตนเอง เชื่อมัน่ ตนเอง ไม่ชอบให้ ใครครอบงําความคิด ชอบความเป็ นส่วนตัว
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และ Popso มีคํานิยามปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับ การเห็นความสําคัญ และ ต้ องไปเลือกตังอย่
้ างแน่นอน
ทังนี
้ ้ Toler2, Toler1, Equ, Lib, Ind และ Popso มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(Standardized loading) เท่ากับ 0.75, 0.74, 0.71, 0.69, 0.66 และ 0.60 ตามลําดับ
จากความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรแฝงที่กล่าวถึงแล้ วข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่า ตัวแปร
ประจักษ์ อดทน อดกลัน้ ต่อ ความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง และ ความเสมอภาค ของ
ค่านิยมประชาธิปไตย มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างมาก ต่อ พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย แต่พบว่า อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน ได้ รับการพิจารณาให้ มีอิทธิพลน้ อยที่สดุ
ทัง้ นี อ้ าจเป็ นผลจากการไม่ให้ ความสําคัญต่ออํ านาจอธิ ปไตยของประชาชน หรื อ อาจเห็ นว่า
ปั จ จุบัน อํ า นาจ อธิ ป ไตยของประชาชนไม่ มี ความหมาย เพราะถูก ครอบงํ า อย่า งสมบูร ณ์ ไ ด้
ตลอดเวลาด้ วยอํานาจอื่นที่ไม่เป็ นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมุติฐาน 1. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ
การต่ อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพล จาก ความเคร่ งศาสนา

ความเคร่งศาสนา

พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย

ภาพ 7 ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ตามสมมุตฐิ าน 1
Structural Equations
DEMB = - 0.20*ALIEN + 0.62*DEMV + 0.20*RELIGIO, Errorvar. = 0.97, R2 = 0.34
(0.080)
(0.070)
(0.052)
(0.19)
-2.52
8.81
3.76
5.01
Reduced Form Equations
DEMB = 0.33*RELIGIO, Errorvar. = 1.35, R2 = 0.076
(0.058)
5.75
(ภาคผนวก ง)
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พิจารณาเฉพาะ 2 ตัวแปร ได้ ความสัมพันธ์ ดังนี ้
Structural Equations
DEMB = 0.32*RELIGIO, Errorvar. = 0.90, R2= 0.10
(0.055)
(0.14)
5.85
6.30
(ภาคผนวก ฉ)
ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของอาจารย์ และ นักศึกษา ได้ รับ
อิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากความเคร่ งศาสนา ทังทางตรง
้
และ
ทางอ้ อม โดยทางตรง จากสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ ลดรู ป (Reduced Form Equations)
ความเคร่ งศาสนา อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ ร้อยละ 7.6 และ มีคา่
นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) = 0.17 และ ทางอ้ อมผ่านค่านิยม
ประชาธิปไตย โดยมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) เท่ากับ 0.0931
(ตาราง 26 และ ภาพ 5, 6) และ เมื่อแยกวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ เฉพาะ 2 ตัวแปรเท่านัน้
(ภาคผนวก ฉ) ยังคงได้ ผลลัพธ์ทํานองเดียวกัน แต่ ความเคร่งศาสนาสามารถอธิบายความผันแปร
ของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 10
สําหรับอิทธิ พลทางอ้ อมเชิงบวกของความเคร่ งศาสนาผ่านความรู้ สึกแปลกแยก เป็ น
อิทธิพลที่ไม่มีความชัดเจน (ไม่มีนยั สําคัญทางสถิต)ิ
ผลการวิเคราะห์ ให้ ข้อสรุปว่า ยืนยัน สมมุตฐิ าน 1
สมมุติฐาน 2. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ
การต่ อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากค่ านิยมประชาธิปไตย

ค่านิยมประชาธิปไตย

ภาพ 8 ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร ตามสมมุตฐิ าน 2

พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย
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Structural Equation
DEMB = - 0.20*ALIEN + 0.62*DEMV + 0.20*RELIGIO, Errorvar. = 0.97, R2 = 0.34
(0.080)
(0.070)
(0.052)
(0.19)
-2.52
8.81
3.76
5.01
(ภาคผนวก ง)
พิจารณาเฉพาะ 2 ตัวแปร
Structural Equations
DEMB = 0.65*DEMV, Errorvar. = 1.30, R2 = 0.25
(0.068)
(0.29)
9.60
4.50
(ภาคผนวก ฉ)
ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของอาจารย์ และ นักศึกษา ได้ รับ
อิทธิพลเชิงบวกจากค่านิยมประชาธิปไตย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เฉพาะทางตรง
เท่านัน้ โดยมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) = 0.49 (ตาราง 26 และ
้ ้โปรแกรม LISREL ไม่สามารถให้ คา่ ดัชนี R2 ระหว่าง ค่านิยมประชาธิปไตย กับ
รูปภาพ 5, 6) ทังนี
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ จึงได้ นําข้ อมูลเฉพาะ 2 ตัวแปร (ภาคผนวก ฉ.) วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม LISREL ผลลัพธ์ ที่ได้ ยงั คงยืนยันตามผลการศึกษารวม โดยมีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Standardized loading) เพิ่มขึ ้นเป็ น 0.50 และ สามารถอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ ร้อยละ 25
ผลการวิเคราะห์ ให้ ข้อสรุปว่า ยืนยันสมมุตฐิ าน 2
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สมมุติฐาน 3. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ
การต่ อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพล จาก ความรู้สึกแปลกแยก

ความรู้สกึ
แปลกแยก

พฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย

ภาพ 9 ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร ตามสมมุตฐิ าน 3
Structural Equations
DEMB = - 0.20*ALIEN + 0.62*DEMV + 0.20*RELIGIO, Errorvar. = 0.97, R2 = 0.34
(0.080)
(0.070)
(0.052)
(0.19)
-2.52
8.81
3.76
5.01
(ภาคผนวก ง)
พิจารณาเฉพาะ 2 ตัวแปร
Structural Equations
DEMB = - 0.23*ALIEN, Errorvar. = 0.95, R2= 0.051
(0.063)
(0.16)
-3.60
6.11
(ภาคผนวก ฉ)
ด้ วยในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ได้ กลับค่าตัวเลขคําตอบเป็ นตรงกันข้ าม ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลี่ยง
ค่า Error variance เป็ นลบ ในการอ่านค่าสถิตทิ ี่ได้ จงึ ต้ องอ่านผลกลับเป็ นตรงข้ าม
ผลการวิจยั พบว่า ความรู้สกึ แปลกแยกมีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ต่อ
พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) ที่ระดับ
0.01 เฉพาะทางตรงเท่านัน้ โดยมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) = –
0.15 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า อิทธิพลทางอ้ อมที่มาจากความรู้ สกึ แปลกแยก ผ่าน ค่านิยม
ประชาธิปไตย เป็ นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ความสัมพันธ์ ไม่ชดั เจน) เนื่องจากความรู้สกึ
แปลกแยกมีความสัมพันธ์กบั ค่านิยมประชาธิปไตย อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ รวมทังอิ
้ ทธิพลที่
ชัดเจน (มีนยั สําคัญทางสถิติ)ของความรู้ สกึ แปลกแยกที่มีผลต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ไม่
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ชัดเจนว่า ส่วนหนึ่งเป็ นผลทางอ้ อมจากความเคร่ งศาสนา เนื่องจากความเคร่ งศาสนามีอิทธิ พล
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ความสัมพันธ์ ไม่ชดั เจน) ต่อความรู้ สกึ แปลกแยก (ตาราง 26 และ
ภาพ 5, 6)
ทังนี
้ ้ โปรแกรม LISREL ไม่สามารถให้ ค่าดัชนี R2 ระหว่าง ความรู้ สึกแปลกแยก กับ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ 2 ตัวแปร (ภาคผนวก ฉ) ก็ยงั คง
ยืนยันผลการศึกษาเดิม โดยมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) เพิ่มขึ ้น
เป็ น - 0.23 และ สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยได้ ร้อยละ 5.1
ผลการวิเคราะห์ ให้ ข้อสรุป ยืนยัน สมมุตฐิ าน 3

