บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย และ ข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครั ง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์หลัก เป็ นการศึกษาอิทธิ พลของความเคร่ งศาสนา และ
ค่านิยมประชาธิปไตย ที่มีต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยมีความรู้ สกึ แปลกแยกเป็ นตัวแปร
สอดแทรกซ้ อนของกลุ่มประชากรที่เป็ นอาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสามารถ
รวบรวมตัวอย่าง (Sample) ที่เป็ นอาจารย์ ได้ จํานวน 218 ตัวอย่าง และ นักศึกษา ได้ จํานวน 396
ตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถามเชิงปริ มาณที่มีคําถามประมาณ 90 ข้ อคําถามในการรวบรวมข้ อมูล
และ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS และ LISREL เป็ นพื ้นฐาน ทังนี
้ ้ ได้ ปรับจํานวนขันตํ
้ ่าสุด
ของจํ า นวนตัว แปรประจัก ษ์ ข องตัว แปรแฝงที่ ต้อ งการศึก ษา ให้ เ หมาะสมกับ การใช้ ง านของ
โปรแกรม LISREL โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และ การให้ ค่าดัชนี R2 สูงสุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ เป็ นสําคัญ (ซึ่งนําเสนอเป็ นส่วนๆแล้ วตามลําดับ) สําหรับความตรงประเด็น (Validity)
และ ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ ใ ช้ ค วามเห็ น ชอบของผู้เ ชี่ ย วชาญใน
สาขาวิ ช า ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทิ น พัน ธ์ นาคะตะ ศาสตราจารย์ ดร. ลิ ขิ ต ธี ร เวคิ น
ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม และ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี ประกอบกับการเคย
ได้ รับการได้ รับการยอมรับนําไปใช้ งานแล้ วในระดับโลก รวมทังพิ
้ จารณาจากค่าดัชนียืนยันทาง
้
ปผลการวิจยั
สถิติ ทังนี
้ ้ ได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังได้ นําเสนอแล้ วใน บทที่ 4 ในขันตอนการสรุ
ผู้วิจยั ขอนําเสนอสรุปผลการวิจยั และ ข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

สรุ ปผลการวิจัย และ อภิปรายผล
ดังได้ นําเสนอแล้ ว ตังแต่
้ บทที่ 1 – 4 ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั โดยแบ่งเป็ นส่วนๆ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ตัวแปรแฝง และ ตัวแปรประจักษ์ พบว่ า
ประเด็ น ที่ 1 ตัว แปรที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ จากการศึ ก ษาทางวิ ช าการ และ ทบทวน
วรรณกรรมแล้ ว ครอบคลุม ตัว แปรที่ ไ ด้ จ ากข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ทัง้ หมด ไม่ว่ า จะจัด กลุ่ม ข้ อ มูล
ขันแรก
้
ด้ วยวิธีการ วิเคราะห์ปัจจัยระดับที่ 1 (Confirmation Factor Analysis level 1 - CFA) หรื อ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factory Analysis - EFA) ซึง่ การวิจยั นี ้ใช้ วิธีการวิเคราะห์
ปั จจัยเชิงสํารวจในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากให้ ผลการวิเคราะห์ที่มีความสอดคล้ อง กลมกลืน
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และ เข้ ากันได้ ดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากที่สดุ (ดังกล่าว ใช้ คา่ Suppress absolute values less
than 0.5 เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา) โดย
ตัว แปรแฝงความรู้ สึก แปลกแยก และ พฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตย ประกอบด้ ว ย
ตัวแปรประจักษ์ เช่นเดียวกัน ทังจากการทบทวนวรรณกรรมในเชิ
้
งทฤษฎี และ ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรแฝงความเคร่ งศาสนา (Religiosity) จากการทบทวนวรรณกรรมเชิงทฤษฎี
ประกอบด้ วย ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ (Intrinsic Religiosity - Intr) และความเคร่งศาสนา
ที่เกิดจากปั จจัยจูงใจทางสังคม และเพื่อตนเอง (Extrinsic Religiosity - Extr) แต่จากข้ อมูล
เชิงประจักษ์ และโดย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ พบว่า มีรูปแบบเป็ นความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึก
ในจิตใจ (Intrinsic Religiosity - Intr) เท่านัน้
ตั ว แปรแฝงค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย จากการทบทวนวรรณกรรมเชิ ง ทฤษฎี
ประกอบด้ วย 7 ตัวแปรประจักษ์ ได้ แก่ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ
มีความเสมอภาค มีความไว้ วางใจซึ่งกัน และ กัน ความเป็ นปั จเจกภาพ อํานาจอธิปไตยเป็ นของ
ปวงชน (ยึดมัน่ เรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่) และ อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่
แตกต่าง แต่จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ พบว่า ประกอบด้ วย 6
ตัวแปร ได้ แก่ ความเป็ นปั จเจกบุคคล มี ความเสมอภาค ยึดมั่น เรื่ องอํ านาจอธิ ปไตยเป็ นของ
ปวงชน (ยึดมัน่ เรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่) อดทน อดกลัน้ ต่อ ความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง
2 ตัวแปร และ เชื่อเรื่ องสิทธิ และเสรี ภาพ
ประเด็นที่ 2 ตัวแปรประจักษ์ ในกลุม่ ตัวแปรแฝงเดียวกัน มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 (ภาคผนวก ข)
ประเด็นที่ 3 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรแฝง
ความรู้ สึกแปลกแยก ความเคร่ งศาสนา และค่านิยมประชาธิ ปไตย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (ภาคผนวก ข)
ประเด็นที่ 4 ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก มีความสัมพันธ์กบั ความเคร่ งศาสนา
และ ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย อย่ า งไม่ มี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (ความสัม พัน ธ์ ไ ม่ ชั ด เจน) แต่ มี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญระดับ 0.01 กับ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (ภาคผนวก ข)
ประเด็นที่ 5 เมื่อทดลองแยกการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุม่ อาจารย์ จํานวน 218 ตัวอย่าง และ กลุม่ นักศึกษา จํานวน 396 ตัวอย่าง พบว่า โมเดล
ให้ ผลการวิเคราะห์สอดคล้ อง กลมกลืน และ เข้ ากันได้ ดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ 2 กลุม่ แตกต่าง
กันที่ระดับการให้ ความสําคัญต่อตัวแปรประจักษ์ และ คํานิยามปฏิบตั กิ าร (ภาคผนวก ฎ และ ฏ)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงสถิติจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวมได้ สามารถสรุ ปผล
ในส่วนตัวแปรได้ เป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
1. อาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ปั จจุบนั ยังคงมีขอบเขตจํากัดของ
ค่านิยมประชาธิ ปไตยในจิตสํานึกอยู่ในระดับ ปานกลางค่อนข้ างตํ่า และ ยังไม่ครอบคลุมทุก
ค่านิยมที่สําคัญ ของ ระบอบประชาธิปไตย
2. อาจารย์ และ นัก ศึกษามหาวิท ยาลัยของรั ฐ อาจยัง มี ค่า นิ ยมประชาธิ ปไตย
อื่ น ๆในจิ ต สํ า นึ ก แต่ ยั ง มี นํ า้ หนั ก ไม่ ม ากพอ ที่ จ ะได้ รั บ การจั ด ให้ อยู่ ร่ ว มในกลุ่ ม ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตยกลุ่มใหญ่ (โดยวิธีการ Exploratory Factor Analysis – EFA ซึง่ ให้ โมเดลการ
วิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางเลือก สอดคล้ อง กลมกลืน และ เข้ ากันได้ ดีที่สดุ กับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ )
3. เมื่อจัดกลุ่มข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้ วยวิธีการ Confirmation Factor Analysis
ระดับ 1 โดยแยกพิจารณาครัง้ ละ 1 ตัวแปรแฝง พบว่า องค์ประกอบที่ได้ จากข้ อมูลเชิงประจักษ์
สอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กําหนดไว้ ในเชิงทฤษฎี และ การทบทวนวรรณกรรม แต่ไม่สามารถให้
โมเดลการวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางเลือก ที่สอดคล้ อง และ เข้ ากันได้ ดีที่สดุ กับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ได้ (ภาคผนวก ง)
ส่ วนที่ 2 การเลื อกโมเดลโครงสร้ างความสั มพันธ์ ทางเลื อก เพื่อใช้ วิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการ Exploratory Factor Analysis - EFA และ Confirm ด้ วย โปรแกรม
LISREL พบว่า ได้ มาตรวัดตัวแปรแฝง ในระดับ ดี - ดีมาก และ ได้ โมเดลการวิเคราะห์โครงสร้ าง
ความสั ม พั น ธ์ ท างเลื อ ก ในระดั บ ดี ม าก สอดคล้ อง กลมกลื น และ เข้ ากั น ได้ ดี กั บ ข้ อมู ล
เชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีสําคัญ ดีกว่า มาตรฐานที่โปรแกรมกําหนดไว้ ดังนี ้
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 (ตาราง 17 และ ภาคผนวก ง)
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (เชิงสถิต)ิ
ผู้วิจยั สรุปผลการวิเคราะห์เป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้ ดงั นี ้
1. การบรรลุวตั ถุประสงค์
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – เพื่อทราบข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
(การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) ความรู้ สึกแปลกแยก ความเคร่ งศาสนา
และ ค่านิยมประชาธิปไตยของอาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
พบว่า อาจารย์ และ นักศึกษา มีพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตย
(การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) อยู่ในระดับตํ่ามาก โดยมีค่าดัชนี Mean
เท่ากับ 5.0832 และ จะไม่ตอ่ ต้ านคนดีที่เข้ ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตัง้
โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 4.2215 เมื่อพิจารณาเฉพาะแต่ละตัวแปรประจักษ์ พบว่า การมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง มีคา่ ดัชนี mean เท่ากับ 4.5772 การต่อต้ านเผด็จการ 1 มีคา่ ดัชนี mean เท่ากับ
4.3823 และ การต่อต้ านเผด็จการ 2 มีค่าดัชนี mean เท่ากับ 6.2904 (มีคํานิยามปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับ จะร่วมต่อต้ านไม่ให้ เกิดผู้นําที่มีอํานาจเด็ดขาดเหนือผู้อื่น) (ภาคผนวก ก)
เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงตัวแปรประจักษ์ แยกตามกลุ่มอาจารย์ และ นักศึกษา
พบว่า ทังอาจารย์
้
และ นักศึกษาไม่คอ่ ยชอบการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ ไม่ตอ่ ต้ านเผด็จการ
เว้ นแต่จะร่ วมต่อต้ านไม่ให้ เกิดผู้นําที่มีอํานาจเด็ดขาดเหนือผู้อื่น ซึ่งอาจมองในอีกมุมหนึ่งได้ ว่า
หากมีผ้ ทู ํารัฐประหาร และ บริ หารประเทศด้ วยการพยายามขอความร่ วมมือให้ เกิดการบริ หารงาน
แบบมีสว่ นร่วมจากฝ่ ายต่าง ๆ โดยไม่ใช้ อํานาจเด็จขาดในกรบริ หารประเทศ ก็อาจส่งผลให้ ไม่ถกู
ต่อต้ านจากกลุ่มอาจารย์ และ นักศึกษา และเมื่อวิเคราะห์ ลึกลงไปถึงระดับเปรี ยบเที ยบกลุ่ม
อาจารย์ กับ กลุม่ นักศึกษา พบว่า กลุม่ อาจารย์มีแนวโน้ มชอบการมีสว่ นร่วมทางการเมืองเล็กน้ อย
แต่ตรงกันข้ าม กลุ่มนักศึกษากลับมีแนวโน้ มไม่ชอบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองเล็กน้ อย โดยมีค่า
ดัชนี Mean เท่ากับ 5.0561 และ 4.3578 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฎ และ ฏ)
มีความเคร่งศาสนา ในระดับตํ่า โดยมีค่าดัชนี Mean เท่ากับ 5.6979 และ เมื่อ
พิจารณาต่อไปถึงตัวแปรประจักษ์ พบว่า ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกภายในจิตใจ 1 (มีคํานิยาม
ปฏิบตั ิการ ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามหลักการของศาสนา การดํารงชีวิตมีพื ้นฐานบนหลักการศาสนา
แม้ ถูกต่อต้ านก็ไม่ทิ ้งหลักการศาสนา ไปร่ วมกิจกรรมทางศาสนาด้ วยความศรัทธาอย่างยิ่ง และ
เห็นว่าศาสนาสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวัน อย่างมาก) มีคา่ สูงสุด โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ
6.4408 แต่ ความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 3 (มีคํานิยามปฏิบตั ิการ ได้ แก่ ไปร่ วมกิจกรรมทาง
ศาสนาสมํ่าเสมอ แม้ ไม่มีเพื่อน ไม่วา่ จะไปวัดหรื อไม่ ท่านคิดว่าเคร่งศาสนา และ ปั จจุบนั ท่านเคร่ ง
ศาสนามากขึ ้นกว่าเดิม) มีคา่ ตํ่าสุด และ มีแนวโน้ มในทางลบ โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 4.8927
(ค่ากลาง คือ รู้สกึ เฉย ๆ เท่ากับ 5)
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เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงตัวแปรประจักษ์ แยกตามกลุ่มอาจารย์ และ นักศึกษา
จะพบว่า กลุ่มอาจารย์ มีความเคร่ งศาสนาที่ ฝัง ลึกในจิตใจ โดยเฉลี่ ย มากกว่านักศึกษา และ
โดยเฉพาะกลุม่ อาจารย์แนวโน้ มมีความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ 3 เป็ นบวกเล็กน้ อย โดยมีค่า
ดัชนี Mean เท่ากับ 5.3364 แต่กลุม่ นักศึกษากลับตรงกันข้ าม แนวโน้ มมีความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึก
ในจิตใจ 3 เป็ นลบเล็กน้ อย โดยมีคา่ ดัชนี Mean เพียง 4.6471 (ค่ากลาง คือ รู้สกึ เฉย ๆ เท่ากับ 5)
(ภาคผนวก ฎ)
มีแนวโน้ มค่านิยมประชาธิปไตย ปานกลาง โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 7.4386
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปรประจักษ์ พบว่า ให้ ความสําคัญต่อตัวแปรประจักษ์ ความเป็ นปั จเจกบุคคล
อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 1 ความเสมอภาค อํานาจอธิปไตยเป็ น
ของปวงชน (ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่) อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง 2
และ เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ มากน้ อยตามลําดับ ซึง่ แสดงว่า โดยรวม อาจารย์ และ นักศึกษา
ให้ ความสําคัญ ต่อ ค่านิยมเรื่ องความเป็ นปั จเจกบุคคลมากที่สดุ โดยมีค่าดัชนี Mean เท่ากับ
7.5269 และ ให้ ความสําคัญต่อค่านิยมความเชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ น้ อยที่สดุ โดยมีค่าดัชนี
Mean เท่ากับ 7.2738 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบค่าดัชนี Mean ของทุกตัวแปรประจักษ์
พบว่า อาจารย์ และ นักศึกษามีแนวโน้ มให้ ความสําคัญต่อตัวแปรประจักษ์ ค่านิยมประชาธิปไตย
ค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน และ มีระดับปานกลางค่อนข้ างน้ อย โดยมีค่าดัชนี Mean ระหว่าง 7.2737 ถึง
7.5269 (ภาคผนวก ก)
เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงตัวแปรประจักษ์ แยกตามกลุ่มอาจารย์ และ นักศึกษา
จะพบว่ า กลุ่ม อาจารย์ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ เรื่ อ งความเป็ นส่ ว นตัว มากที่ สุด โดยตัว แปรประจัก ษ์
ความเป็ นปั จเจกบุคคล มีค่าดัชนี Mean มากที่สดุ เท่ากับ 7.9514 ขณะที่ กลุ่มนักศึกษาให้
ความสําคัญเรื่ องความเสมอภาคมากที่สดุ โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 7.3786 กลุ่มอาจารย์ให้
ความสําคัญเรื่ องการยอมรับความแตกต่าง 2 น้ อยที่สดุ โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 7.3043 ซึง่ สื่อ
ถึงความหมายว่า กลุม่ อาจารย์คอ่ นข้ างมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง ไม่คอ่ ยยอมรับฟั ง หรื อ ยอมรับ
สิ่งต่างๆที่ต่างไปจากสิ่งที่ตนยึดมัน่ หรื อ คิด ขณะที่กลุ่มนักศึกษาให้ นํ ้าหนักเรื่ องอํานาจอธิปไตย
เป็ นของปวงชน (ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่) น้ อยที่สดุ โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 7.1929 ซึง่ อาจ
สื่อความหมายได้ ว่า การเลือกตังในปั
้ จจุบนั ยังมีองค์ประกอบด้ านการซื ้อสิทธิขายเสียงอยู่อย่าง
แพร่หลาย ไม่สามารถควบคุมได้ สําเร็ จอย่างจริ งจัง จึงยังคงไม่ให้ ความสําคัญในระดับต้ น อย่างไร
ก็ตาม ข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มนักศึกษาให้ ความสําคัญต่อตัว
แปรประจักษ์ คา่ นิยมประชาธิปไตยในระดับที่แตกต่างกัน (ภาคผนวก ฎ)
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เนื่องจากมีการปรับตัวเลขสถิติของตัวแปรประจักษ์ ของความรู้ สึกแปลกแยก
เพื่อให้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ไม่เกิดค่า Error variance เป็ นลบ จึงต้ องอ่านค่าสถิติ
ในทิศทางตรงข้ ามกับตัวเลขข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า กลุ่มอาจารย์ และ
นักศึกษาไม่มีความรู้ สึกแปลกแยก โดยมีค่าดัชนี Mean เท่ากับ 5.7553 เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ตัวแปรประจักษ์ พบว่า มีความรู้สกึ ไม่โดดเดี่ยวค่อนข้ างน้ อย โดยมีคา่ ดัชนี Mean เท่ากับ 5.4891
และ มีความรู้สกึ ไม่เป็ นปฏิปักษ์ 1 มากที่สดุ แต่ยงั คงมีคา่ ดัชนี Mean เพียงเท่ากับ 5.9088 ซึง่ สรุป
ได้ วา่ กลุม่ อาจารย์ และ นักศึกษาไม่มีความรู้สกึ โดดเดี่ยว และ ไม่คอ่ ยมีความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ อีก
นัยหนึง่ โดยรวม ไม่มีความรู้สกึ แปลกแยก
เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงตัวแปรประจักษ์ แยกตามกลุ่มอาจารย์ และ นักศึกษา
จะพบว่า กลุ่มอาจารย์มีความรู้ สึกโดดเดี่ยว มากกว่า นักศึกษา โดยมีค่าดัชนี Mean เท่ากับ
5.3272 และ 5.5783 ตามลําดับ ขณะเดียวกัน กลุ่มอาจารย์ก็มีแนวโน้ มความรู้ สึกเชิงมิตรภาพ
มากกว่า กลุม่ นักศึกษา (ภาคผนวก ฏ)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 – เพื่อ วิเคราะห์อิทธิพลของความเคร่งศาสนา ความรู้สกึ แปลกแยก
และ ค่านิยมแบบประชาธิ ปไตยต่อพฤติกรรมทางการเมือง (การมีส่วนร่ วมทางการเมื อง และ
การต่อต้ านเผด็จการ) ของ อาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า
1. ความเคร่งศาสนา (ในระดับธรรมดา) มีอิทธิพลต่อค่านิยมประชาธิปไตย และ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยในเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่านํ ้าหนัหองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Standardized loading) เท่ากับ 0.19 และ 0.16 ตามลําดับ และ จากสมการลดรูป ความ
เคร่ งศาสนาอธิบายความผันแปรของค่านิยมประชาธิปไตย ได้ ร้อยละ 3.9 และ อธิบายความผัน
แปรของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีสว่ นร่ วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) ได้
ร้ อยละ 7.6 กล่าวได้ ว่า ความเคร่ งศาสนามีอิทธิ พลค่อนข้ างน้ อย (แต่มีนยั สําคัญทางสถิติ) และ
เมื่อเปรี ยบเทียบอิทธิพลของความเคร่งศาสนา ที่มีตอ่ ค่านิยมประชาธิปไตย กับ ที่มีตอ่ พฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย ข้ อมูลประจักษ์ เชิงสถิติแสดงให้ เห็นว่า ความเคร่ งศาสนามีอิทธิพลต่อ ค่านิยม
ประชาธิปไตย มากกว่ามีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (ภาคผนวก ง)
2. ความรู้ สึกแปลกแยก มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยในเชิงบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แม้ ความรู้ สึกแปลกแยกนันมี
้ แนวโน้ มไม่ใช่ผลจากความเคร่ งศาสนา
(เนื่องจาก ความเคร่งศาสนามีอิทธิพลต่อความรู้สกึ แปลกแยกอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และ มี
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ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Solution) เท่ากับ – 0.10 นอกจากนี ้ ความเคร่ ง
ศาสนาสามารถอธิบายความผันแปรของความรู้สกึ แปลกแยก ได้ เพียงร้ อยละ 1.1 เท่านัน)
้
ด้ วยโปรแกรม LISREL ไม่สามารถให้ คา่ ดัชนีที่สามารถอธิบายความผันแปรของ
ตัวแปรตามได้ โดยวิเคราะห์จากสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ รวมทุกตัวแปร ผู้วิจยั จึงแยกการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ครัง้ ละ 2 ตัวแปร โดยแยกเป็ นอิสระจากตัวแปรอื่น ซึง่ พบผลลัพธ์
ทํานองเดียวกับที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น โดยความรู้ สึกแปลกแยกมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระดั บ 0.01 ต่ อ พฤติ ก รรมแบบประชาธิ ป ไตย โดยมี ค่ า นํ า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน
(Standardized loading) เท่ากับ 0.23 และ สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตยได้ เพียงร้ อยละ 5.1 เท่านัน้ กล่าวได้ ว่า ความรู้สกึ แปลกแยกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตยค่อนข้ างน้ อย แต่ มีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.01 (ภาคผนวก ฉ)
3. ค่านิยมประชาธิปไตย มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ในเชิงบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ภาคผนวก ง)
ด้ วยโปรแกรม LISREL ไม่สามารถให้ คา่ ดัชนีที่สามารถอธิบายความผันแปรของ
ตัวแปรตามได้ เมื่อวิเคราะห์ จากสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ รวมทุกตัวแปร ผู้วิจยั จึงแยกการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ครัง้ ละ 2 ตัวแปร โดยแยกเป็ นอิสระจากตัวแปรอื่น ซึง่ พบผลลัพธ์
ทํานองเดียวกับที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น โดยค่านิยมประชาธิปไตยมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระดั บ 0.01 ต่ อ พฤติ ก รรมแบบประชาธิ ป ไตย โดยมี ค่ า นํ า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน
(Standardized loading) เท่ากับ 0.50 และ สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบ
ประชาธิ ปไตยได้ ร้อยละ 25 กล่าวได้ ว่า ค่านิยมประชาธิ ปไตยมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ปานกลาง แต่มีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.01 (ภาคผนวก ฉ)
4. ความรู้ สึกแปลกแยก มีอิทธิพลเชิงบวกต่อค่านิยมประชาธิปไตย อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ อาจกล่าวในเชิงสถิตไิ ด้ วา่ มีอิทธิพลไม่ชดั เจนต่อค่านิยมประชาธิปไตย
2. การทดสอบสมมุตฐิ าน และ วิเคราะห์
จากการนําข้ อมูลเชิงประจักษ์ มาวิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรม LISREL และ นําผล
ั ้ พบว่า
การวิเคราะห์ที่ได้ ยืนยันกับสมมุตฐิ านที่ตงไว้
สมมุติฐาน 1. พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ
การต่อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากความเคร่งศาสนา
ผลการวิเคราะห์ ให้ ข้อสรุป ยืนยันสมมุตฐิ าน 1
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แสดงว่า ความเคร่ งศาสนา มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรม
แบบประชาธิ ปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) และ เมื่อวิเคราะห์
รายละเอียด พบว่า มีอิทธิ พลเชิงบวกทางตรง และ อิทธิ พลเชิงบวกทางอ้ อมต่อพฤติกรรมแบบ
ประชาธิ ป ไตย อย่ า งไรก็ ต าม ความเคร่ ง ศาสนาอธิ บ ายความผัน แปรของพฤติ ก รรมแบบ
ประชาธิปไตยได้ เพียงร้ อยละ 7.6 เท่านัน้ แต่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ แสดงว่าการส่งเสริ มให้ คน
เคร่ งศาสนามากขึ ้น (แต่ ต้ องไม่มากจนกลายเป็ นความเคร่ งศาสนาแบบสุดโต่ง ซึง่ จะส่งอิทธิพล
ในเชิงลบ ต่อ ระบอบประชาธิปไตย) ในรู ปแบบที่เป็ น intrinsic มีแนวโน้ มเป็ นผลดีต่อพัฒนาการ
ของ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
จากการทบทวนวรรณกรรม ความเคร่ ง ศาสนามี อิ ท ธิ พ ล ต่อ ค่า นิ ย ม และ
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งระดั บ บุ ค คล แตกต่ า งกั น ออกไป ทั ง้ เชิ ง บวก และ เชิ ง ลบ ตาม
สภาพแวดล้ อมทางการเมือง หรื อ สังคม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2540; ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546;
Almond & Verba, 1963; Appleby, 2000 and Dow, 2005; Weber, 1930) และพบว่า อิทธิพล
ในเชิงลบ ต่อ ค่านิยม และ พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย จะเกิดในผู้ที่เคร่ งศาสนามากเกินไป
(Afkhami, 2006; Alkire, 2004; Altemeyer, 2006; Altemeyer & Hunsberger, 1992; Appleby,
2000; Brennen, 2004; Canetti-Nisim, 2005; Canetti-Nisim, 2003; Huber, 2005;
Hunsberger & Jackson, 2005; Maddi, 2004; McCullough, Tsang & Brion, 2002; Pelz,
2004; Salouglou, 2006; 2003; Saroglou, 2003; Saroglou, Delpierre & Dernell, 2003)
แต่จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิจยั พบว่า อาจารย์ และ นักศึกษา มีความเคร่ ง
ศาสนาประเภทฝั งลึกในจิตใจเพียงในระดับปานกลาง เท่านัน้ อิทธิพลที่มีตอ่ ค่านิยมประชาธิปไตย
และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย จึงแตกต่างออกไปในอีกด้ านหนึง่ กล่าวคือ มีอิทธิพลในเชิงบวก
ซึง่ มีข้อค้ นพบสนับสนุนจากนักวิชาการหลายท่าน (Bridges & Moore, 2002; Curry, Koch &
Chalfant, 2004; Huntley & Peetera, 2005; McCullough, Tsang & Brion, 2002; Paul, 2005;
Soeling & Voland, 2002; Worthington Jr., et. al, 2003)
กล่ า วโดยสรุ ป ความเคร่ ง ศาสนาของอาจารย์ และ นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ โดยมีระดับความเคร่งไม่มากนัก ซึง่ จะมีอิทธิพลใน
เชิงบวก และ มีแนวโน้ มสนับสนุนให้ อาจารย์ และ นักศึกษา มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
จากข้ อ สรุ ป แสดงว่ า อาจารย์ และ นัก ศึ ก ษา ควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความเคร่ งศาสนาเพิ่มมากขึ ้นในถึงระดับปานกลางระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรเคร่ งมากเกินไป เพราะ
อาจส่ ง ผลให้ แ สดงพฤติ ก รรมเป็ นเชิ ง ลบต่ อ ระบอบประชาธิ ป ไตย และ มัก เป็ นผู้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
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ความรุ นแรง รวมทังแบ่
้ งแยกชนชัน้ (Alkire, 2004; Appleby, 2000; Canetti - Nisim, 2005;
Cavanaugh, 2004; Hansen & Norenzayan, 2006; Saroglou, Delpierre & Dernelle, 2004)
สมมุติฐาน 2. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ
การต่อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากค่านิยมประชาธิปไตย
ผลการวิเคราะห์ ให้ ข้อสรุป ยืนยันสมมุตฐิ าน 2
แสดงว่ า ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยมี อิ ท ธิ พ ล อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ต่ อ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย และ เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า เป็ นอิทธิพลเชิงบวก อย่างไร
ก็ตาม ด้ วยโครงสร้ างความสัมพันธ์โดยรวม โปรแกรม LISREL ไม่สามารถแสดงค่าดัชนี ที่คา่ นิยม
ประชาธิปไตยสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ผู้วิจยั จึงนําข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ชดุ เดียวกันเข้ าวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL แต่วิเคราะห์เพียง 2 ตัวแปรเท่านัน้ พบว่า
ค่านิยมประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ
สามารถอธิ บายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตยได้ ร้อยละ 31
ซึ่งถื อได้ ว่า
ค่อนข้ างมาก ซึง่ แสดงว่าการส่งเสริ มให้ เกิดค่านิยมประชาธิปไตยมากขึ ้น มีแนวโน้ มเป็ นผลดีอย่าง
มากต่อพัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ค่านิยมจะสะท้ อนออกมาเป็ นพฤติกรรมที่
สอดคล้ องในทุกระดับของสังคม (Boyatzis, R. E., Murphy, A. J., & Wheeler, J. V., 2000;
Charon, 1992; Duriez & Soenens, 2003a; Duriez & Hutsebaut, 2003a; Duriez, Luyten,
Snauwaert & Hutsebaut, 2002; Duriez, Fontaine & Luyten, 2001; Rokeach, 1996)
วัฒนธรรม และ ประเพณีอนั มีศาสนาเป็ นพื ้นฐานจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมที่ฝังลึกอยู่ในจิตสํานึก
ของบุค คล และ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแสดงพฤติก รรมทางการเมื อ งที่ สอดคล้ อ งออกมา (ดวงเดือ น
พันธุมนาวิน, 2546; ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต ธีรเวคิน, 2546; Almond & Verba, 1963;
Pye, 1966; Thomas, Jr., 1986) ซึง่ ค่านิยมประชาธิปไตยจะแสดงถึงวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
กล่าวคือ มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย (Talisse, 2003)
กล่ า วโดยสรุ ป ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยของอาจารย์ และ นัก ศึ ก ษามี ร ะดับ
ปานกลาง มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ต่ อ พฤติ ก รรมแบบประชาธิ ป ไตย
เช่นเดียวกับที่ได้ ทบทวนวรรณกรรม ไว้ แล้ ว โดยค่านิยมที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ตามลําดับ ได้ แก่ การ
ยอมรับความแตกต่าง ความเสมอภาค ยึดมัน่ เรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ ความเป็ นปั จเจกบุคคล และ
ยึดมัน่ เรื่ องอธิปไตยเป็ นของปวงชน
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จากข้ อสรุ ป แสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ และ นักศึกษา ยังไม่ให้ ความสําคัญมาก
นักต่อเรื่ องอํานาจอธิ ปไตยต้ องเป็ นของปวงชน หรื ออีกนัยหนึ่ง ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่ โดยมี
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) น้ อยที่สดุ เท่ากับ 0.63 ซึง่ แสดงว่า
แม้ จะมี ค่าดัชนี Mean
อยู่ลําดับที่ 3 แต่มีอิทธิ พลน้ อยที่ สุดต่อการกํ าหนดพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตย ใน กลุ่มตัวแปรประจักษ์ ค่านิยมประชาธิ ปไตยทัง้ 6 ตัวแปร ซึ่งอาจส่งผลให้ ไม่
ต่อต้ านอํานาจทางการเมืองที่ไม่ได้ มีที่มาจากปวงชนอย่างแท้ จริ ง และ อาจสะท้ อนต่อไปถึงการ
ยอมรับได้ ต่อการทํารัฐประหารเมื่อกลุ่มเผด็จการนันมี
้ ข้ออ้ างที่พอฟั งได้ และ นําเสนอการบริ หาร
ประเทศแบบมีสว่ นร่วมจากกลุม่ ที่ตนกําหนดไว้ แล้ ว
สมมุติฐาน 3. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง กับ
การต่อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากความรู้สกึ แปลกแยก
ผลการวิเคราะห์ ให้ ข้อสรุป ยืนยันสมมุตฐิ าน 3
แสดงว่า ความรู้ สกึ แปลกแยกมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อพฤติกรรม
แบบประชาธิ ปไตย กล่าวคือ เมื่อมีความรู้ สึกแปลกแยกน้ อย หรื อ ไม่มีความรู้ สึกแปลกแยกก็จะมี
แนวโน้ มไม่ค่อยเข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมือง และ ต่อต้ านเผด็จการ แต่ตรงข้ าม หากมีความรู้ สึก
แปลกแยกมากขึ ้น กลับมีแนวโน้ มจะชอบเข้ ามีสว่ นร่วมทางการเมือง และ ต่อต้ านเผด็จการ อย่างไรก็
ตาม เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า เป็ นอิทธิพลเชิงบวก แต่มีข้อสังเกตว่าเป็ นอิทธิพลที่แสดง
แนวโน้ ม ไม่ ชัด เจนว่า เป็ นผลทางอ้ อ มจากความเคร่ ง ศาสนา เนื่ อ งจาก ความเคร่ ง ศาสนามี
ความสัมพันธ์ กับความรู้ สึกแปลกแยก อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
และ ด้ วยโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์โดยรวม โปรแกรม LISREL ไม่สามารถแสดงค่าดัชนีที่ความรู้สกึ แปลกแยกสามารถ
อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ได้ ผู้วิจยั จึงนําข้ อมูลชุดเดิม ไปวิเคราะห์
ด้ วยโปรแกรม LISREL แต่วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เฉพาะ 2 ตัวแปร เท่านัน้ พบว่า ยังคงยืนยัน
ตามผลการศึ ก ษาเดิ ม ทัง้ นี ้ ความรู้ สึก แปลกแยก อธิ บ ายความผัน แปรของพฤติ ก รรมแบบ
ประชาธิ ปไตย ได้ เพียงร้ อยละ 5.1 กล่าวได้ ว่า ความรู้ สึกแปลกแยกที่มากขึ ้น มีอิทธิ พลให้ มี
แนวโน้ มเข้ ามีสว่ นร่วมทางการเมือง และ ต่อต้ านเผด็จการ (เล็กน้ อย) แต่ ในทางตรงกันข้ าม เมื่อไม่มี
ความรู้ สกึ แปลกแยก หรื อ มีความรู้ สกึ แปลกแยกน้ อยลง กลับไม่ค่อยชอบเข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมือง
และ ต่อต้ านเผด็จการ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความรู้ สึกแปลกแยกทางการเมืองระดับ
บุคคลจะให้ ผลลัพธ์ทงบวก
ั้
และ ลบ ผลลัพธ์ในทางลบ ได้ แก่ อาจก่อให้ เกิดความกดดันกลายเป็ น
ไม่ให้ ความสนใจ หรื อ ถอยห่างจากการเข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมือง (Almond & Verba, 1963;
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Macke, 1979) โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า บางศาสนามีพฒ
ั นาการจากหลักการที่เกี่ยวข้ องกับ
ความรุ นแรง เช่น การบูชายันต์ หรื อ การเข้ าร่ วมทําสงครามในบางยุค (Ariarajah, 2003) ซึ่ง
แตกต่างจากหลักการของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในประเทศไทย ที่เน้ นหลักเมตตาธรรม ส่วน
ผลลัพธ์ในทางบวก ได้ แก่ เข้ ามีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างจริ งจัง ด้ วยความกลัวต่อความรู้สกึ โดด
เดี่ยว (Alkire, 2004; Almond & Verba, 1963; Robson, 2003; Saroglou, 2002)
กล่าวโดยสรุป ความรู้สกึ แปลกแยกของอาจารย์ และ นักศึกษามีอิทธิพลส่งผลดี
ให้ เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ ต่อต้ านเผด็จการมากขึ ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ
0.01 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าปั จจุบนั อาจารย์ และ นักศึกษาไม่มีความรู้สกึ แปลกแยก แต่เป็ น
มิตรไม่มากนัก โดยมีค่าดัชนี Mean เท่ากับ 5.7553 อย่างไรก็ตาม ในระยะช่วงการปฏิวตั ิ 19
กันยายน 2549 จากการติดตามข่าวสารทางสื่อ และ สิ่งพิมพ์ต่างๆ แม้ จะไม่มีหลักฐานที่ชดั เจน
ยืนยัน แต่ก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามีกลุม่ อาจารย์ และ นักศึกษาบางกลุม่ แสดงความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์
ต่อรัฐบาลที่ถกู ปฏิวตั ิ และ แสดงพฤติกรรมเข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมืองในเชิงต่อต้ าน และ ขัดขืน
อํานาจที่ถกู กล่าวอ้ างว่า เป็ นเผด็จการทางรัฐสภาอย่างชัดเจน แต่ต่อมาก็แสดงความเป็ นมิตรกับ
รัฐบาลที่มีที่มาจากคณะรัฐประหาร และ แสดงพฤติกรรมไม่เข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมือง และ ไม่
แสดงพฤติกรรมต่อต้ านเผด็จการรัฐประหาร แต่อย่างใด
จากข้ อสรุป แสดงให้ เห็นว่าปั จจุบนั อาจารย์ และ นักศึกษา โดยรวมไม่มีความรู้สกึ
แปลกแยกต่อเรื่ องราวต่างๆในสังคม ทําให้ ไม่มีความรู้ สึกอยากเข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมือง และ
การต่อต้ านเผด็จการ จะเห็นได้ อย่างชัดเจนจากการแสดงออกทางการเมืองของอาจารย์ และ
นักศึกษาในปั จจุบนั ว่า น้ อยลงจากเมื่อช่วงเวลา 14 ตุลาคม 2516 ถึง 16 ตุลาคม 2519 ซึง่ มี
บทบาททางการเมือง โดยแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรม หรื อ นโยบาย ต่างๆของรัฐบาล และ
ร่ วมมือกันเป็ นพลังนักศึกษาในเรื่ องการเข้ ามีส่วนร่ วมทางการเมือง และ ต่อต้ านรัฐประหาร หรื อ
อํานาจเผด็จการอย่างจริ งจัง ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลโดยตรงจากการไม่ได้ รับทราบข้ อมูล หรื อ ข่าวสาร
ทางการเมืองที่เป็ นข้ อเท็จ-จริ งอย่างจริงจัง ทําให้ ไม่เกิดความรู้สกึ อยากเข้ ามีสว่ นร่วมทางการเมือง
หรื อ แสดงพฤติกรรมทางการเมืองในทางใดทางหนึง่

ข้ อเสนอแนะ จาก ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ตัวแปรที่ศกึ ษาวิจยั มีความสัมพันธ์กนั ทังเชิ
้ งบวก และ เชิงลบ ทัง้
มีนยั สําคัญ และ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ รวมทังได้
้ พบข้ อค้ นพบ 4 ข้ อ ดังได้ กล่าวถึงแล้ วใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ มีข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1. ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งสิ ท ธิ และ เสรี ภ าพในการนับ ถื อ ศาสนาในสัง คมไทยอย่ า ง
กว้ างขวางให้ เป็ นไปแบบธรรมชาติคอ่ ยเป็ น ค่อยไป ไม่เน้ นศาสนาใดศาสนาหนึง่ เป็ นการเฉพาะ ซึง่
อาจก่อให้ เกิ ดสภาพความรู้ สึกไม่เป็ นมิตร และ ต่อต้ านกันในสังคม รวมทัง้ สนับสนุนให้ บุคลมี
โอกาสเข้ าถึงแก่นแท้ ของศาสนามากขึ ้น เพื่อให้ เกิดความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจมากขึ ้น ทังใน
้
ด้ านความเชื่อ และ การปฏิบตั ิด้วยความศรัทธาทางศาสนา ซึ่งจะส่งจะส่งเชิงบวกผลต่อเนื่องถึง
ค่านิยมประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเน้ นส่งเสริ มให้ มาก
เกินไปจนสังคมมีความเคร่ งศาสนาโดยรวมแบบสุดโต่ง ซึ่งอาจส่งผลในทางตรงข้ ามต่อค่านิยม
ประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
2. จัดโครงการให้ ความรู้ และ ถ่ายทอดค่านิยมประชาธิปไตย พร้ อมกับสนับสนุน
ให้ แพร่ ห ลาย และ เป็ นที่ ยอมรั บ ตัง้ แต่ระดับเป็ นเด็ก อย่างต่อเนื่ องจนเป็ นผู้ใหญ่ แลที่ สําคัญ
จะต้ องประกอบไปพร้ อมกับการสนับสนุนด้ านการนําไปปฏิบตั ิจริ งให้ เกิดประสบการณ์ จนกระทัง่
สังคมยอมรับเป็ นค่านิยมของสังคม และ เกิดเป็ นจิตสํานึกประชาธิปไตยขึ ้นในบุคคล ทังนี
้ ้พบว่า
การให้ ค วามรู้ โดยวิ ธี ก ารอบรม สั่ง สอนแต่เ พี ย งอย่า งเดี ย วไม่สามารถนํ า ไปสู่พ ฤติก รรมแบบ
ประชาธิปไตยได้ เนื่องจากมีอิทธิพลน้ อย วิธีชกั นําให้ เกิดทัศนคติ และ ค่านิยมประชาธิปไตยที่มี
พลังจะต้ องมีองค์ประกอบของประสบการณ์จริงในทางปฏิบตั ดิ ้ วย (Levinger, n.d)
3. แม้ จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่านิยมประชาธิปไตยที่มีในตัวอาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ครบทุกประเด็น แต่การถ่ายทอดให้ เกิดค่านิยมแบบประชาธิ ปไตยใน
จิตสํานึกเพื่อส่งผลถึงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้ อง ควรเน้ นกระทําทุกตัวแปร
4. ส่งเสริ มให้ สื่อต่างๆมีเสรี ภาพอย่างเต็มที่ ในการนําเสนอข้ อมูลด้ านต่างๆต่อ
ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสได้ รับข่าวสาร และ ข้ อมูลที่ เป็ นความจริ งต่างๆ ซึ่งจะมีผล
ต่อเนื่ องไปถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล ที่จะแสดงออก ทัง้ ในเชิ งบวก และ เชิงลบต่อเรื่ องราว
ทางการเมือง
5. ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสิทธิ และ เสรี ภาพอย่างเต็มที่ที่จะเข้ าถึงข้ อมูล และ
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสในการแสดงออกอย่างเสรี ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงพฤติกรรม
ส่วนบุคคลที่จะแสดงออก
6. ในส่วน ของ ศาสนา กับ การเมือง ต้ องแยกศาสนาออกจากการเมืองอย่าง
ชัดเจน ให้ ตา่ งปฏิบตั หิ น้ าของตนโดยอิสระตามบทบาทของตน ซึง่ จะส่งผลให้ บคุ คลไม่มีความรู้สกึ
เชิง bias ต่อศาสนา ทังในเชิ
้
งบวก หรื อ เชิงลบ ทําให้ ศาสนาสามารถแสดงบทบาทในด้ านการ
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พัฒนาคุณธรรม และ จริ ยธรรมให้ กับสังคมได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็ นฐานสําคัญประการหนึ่งของ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
โดยสรุป วัฒนธรรมทางศาสนายังคงแสดงให้ เห็นแนวโน้ มมีความสําคัญ ต่อ พัฒนาการ
ของระบอบประชาธิปไตยในด้ านการเสริ มสร้ างคุณธรรม และ จริ ยธรรมให้ กบั สังคม และ ส่งผล
กระทบเชิงบวกไปถึงค่านิยมประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ยังคง
สมควรแยกบทบาทของศาสนาให้ มี เ สรี ภ าพ และ เป็ นอิ ส ระจากการเมื อ ง มี ข อบเขตในการ
สร้ างสรรค์คุณธรรม และ จริ ยธรรมให้ กับสังคมโดยรวมอย่างจริ งจัง เท่านัน้ ในส่วนของค่านิยม
ประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย แสดงให้ เห็นแนวโน้ มว่า ต้ องส่งเสริ มให้ เกิดการ
ถ่ายทอดค่านิยมประชาธิ ปไตยพร้ อมกับการส่งเสริ มให้ เกิดการนําไปปฏิบตั ิจริ งในทุกระดับของ
สังคม และท้ ายสุด การต่อต้ านระบอบเผด็จการรั ฐประหาร แสดงแนวโน้ มให้ เห็นว่ายังคงต้ อง
ส่งเสริ มให้ อาจารย์ และ นักศึกษาดํารงจิตวิญญาณของการเข้ ามีส่วนร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
อย่างจริ งจัง (Public mind) ทังส่
้ งเสริ มการเข้ าร่วมพัฒนาท้ องถิ่น หรื อ สังคมที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อให้
เกิดเป็ นพลังนักศึกษา และ อาจารย์ ดังเช่นเมื่อครัง้ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519

ข้ อเสนอแนะ การวิจยั ในอนาคต
จากที่ได้ ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ข้อคิดต่างๆหลายประการ ที่น่าสนใจนําเสนอเพื่อ
การปรับปรุงการวิจยั ในอนาคตต่อไป ดังต่อไปนี ้
1. จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย คาดว่ า ปั จจุ บั น น่ า จะมี ปั จจั ย อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การส่งเสริ ม หรื อ ขัดแย้ งต่อจิตสํานึกประชาธิปไตย เช่น ปั จจัยจูงใจทางสังคมสมัยใหม่ หรื อ ปั จจัย
เกี่ ย วความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ก ารติ ด ต่อ สื่ อ สาร หรื อ การเดิ น ทาง เป็ นต้ น ผู้วิ จัย
เสนอแนะให้ ศกึ ษาลงลึก เพื่อทราบว่า ปั จจัยใดอื่นใดมีอิทธิพลต่อการสนับสนุน หรื อ ไม่สนับสนุน
ต่อการพัฒนาของระบอบประชาธิ ปไตยไทย หรื อ แม้ กระทัง่ การทราบว่า แท้ จริ งแล้ ว รู ปแบบ
การปกครองใดมีความเหมาะสมต่อแนวโน้ มของค่านิยม และ วัฒนธรรมของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม
พึงระลึกไว้ เสมอว่า แม้ ในปั จจุบนั อาจได้ ชื่อว่าเป็ นปั จจัยจูงใจทางสังคม แต่เมื่อได้ รับการยอมรับ
เป็ นเวลานานก็จะกลายเป็ นวัฒนธรรมของสังคมนันๆได้
้
ในท้ ายที่สดุ
2. ผู้วิจัยเห็นว่า ตัวแปรต้ นที่น่าสนใจ และ ควรศึกษาเพิ่ม ได้ แก่ ระดับการศึกษา
ความเคร่ งศาสนาแบบสุดโต่ง ความแตกต่างของสถานภาพทางเศรษฐกิจ รวมทังปั
้ จจัยจูงใจทาง
สังคมอื่ น ๆ เป็ นต้ น ว่ามี อิทธิ พ ลอย่างไร หรื อไม่กับค่านิ ย ม และ พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย
เนื่องจากการศึกษาวิจยั นี ้จัดเป็ น Pilot Project แต่ได้ แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลเชิงเปรี ยบเทียบ
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ระหว่าง ตัวแปรแฝง และ ตัวแปรประจักษ์ ซึง่ จะนําร่ องให้ เกิดการศึกษาวิจยั อื่นให้ ละเอียด ลงลึกขึ ้น
และ ชัดเจนขึ ้น และ เป็ นประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อไป
3. ควรจัดทําผลงานวิจยั เกี่ยวกับ ตัวชี ้วัดของตัวแปรต่างๆในทุกระดับของงานวิจยั
โดยพิจารณาสังคมไทยเป็ นเป้าหมาย เนื่องจากตัวชี ้วัดที่ใช้ ในงานวิจยั ปั จจุบนั ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก
ผลงานวิจยั หรื อ ผลงานวิชาการจากต่างประเทศเป็ นหลัก
4. จัดทํา Inventory สรุ ปผลการทบทวนวรรณกรรม หรื อ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร Socio Economic Status (SES) กับ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ทัว่ ๆ ไป
5. จัดทํา Inventory คําถามการวิจัยของสาขาวิชาการต่างๆที่ผ่านการทดสอบ
ความเชื่อถือได้ แลความเที่ยงตรงแล้ ว
6. การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมในงานวิ จัย ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า ควรมี ผ้ ูร้ ู ที่ แ ท้ จ ริ ง ใน
เชิ ง สถิ ติ นั น้ เป็ นผู้ ให้ ความรู้ ร่ ว มในงานวิ จั ย หรื อ เป็ นที่ ป รึ ก ษา ทั ง้ นี เ้ พื่ อ สามารถกํ า หนด
กรอบแนวความคิดด้ านตัวแปรแฝง หรื อ ตัวแปรประจักษ์ ได้ อย่างถูกต้ องตังแต่
้ เริ่ มแรก ซึง่ ดังกล่าว
จะส่ ง ผลย้ อนกลั บ ไปถึ ง การทบทวนวรรณกรรม และ การกํ า หนดสมมุ ติ ฐ านที่ จ ะศึ ก ษา
เนื่ อ งจากโปรแกรมวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ อาจมี ข้ อ กํ า หนดบางประการที่ ทํ า ให้ จํ า เป็ นต้ อ งสร้ าง
กรอบแนวความคิดที่สอดคล้ องแต่เริ่ มแรก ซึ่งนักวิจัยที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางสถิติเฉพาะด้ าน
เพียงพออาจไม่มีความรู้ ลึกซึง้ พอ และ อาจส่งผลให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ หรื อ ต้ องปรั บปรุ ง
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีหลังจากดําเนินการวิจยั แล้ ว หรื อ อาจส่งผลให้ โปรแกรมการวิเคราะห์
ไม่สามารถรายงานดัชนีบางดัชนีที่ต้องการ และ มีความสําคัญในการวิเคราะห์ผลได้
7. การให้ การสนับสนุนการวิจยั ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ชดั เจน คอยให้ คําแนะนํา
หรื อ กระทัง่ ช่วยดําเนินการในการจัดหาทุนหรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้ องอย่างจริ งจัง ในกรณีที่พิจารณาแล้ ว
เห็ น ว่ า งานวิ จัย นัน้ คู่ค วรกับ การศึ ก ษาวิ จัย และ น่ า จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพัฒ นาใน
ระดับประเทศ

