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คํานิยามปฏิบัตกิ าร และ มาตรวัด
ตัวชีว้ ัดของตัวแปรจะถูกนํ ามาสร้ างเป็ นคําถามหลายคําถามใน 1 ตัวชี ว้ ดั พร้ อมทัง้ กํ าหนดค่า
มาตรวัด คํ า ถามทัง้ หมดจะเป็ นคํา ถามให้ ตอบเกี่ ยวกับความรู้ สึก ความเห็ นและพฤติกรรมที่
แสดงออก
ตัวชี ้วัดมีคํานิยามปฏิบตั กิ ารและมาตรวัด ดังต่อไปนี ้

ความเคร่ งศาสนา (RELIGIO)
1. ตัวแปรความเชื่อทางศาสนา (RBEL)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดความศรัทธาเรื่ องเหนือธรรมชาติ (BS) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
1.1 ท่านเชื่อเรื่ องการดูดวงชะตา ราศี
0 – 10
1.2 ท่านเชื่อเรื่ องกรรมดี กรรมชัว่ การเกิดใหม่ ชีวิตหลังความตาย
0 – 10
1.3 ฐานะของบุคคลเป็ นผลจากกรรมแต่ชาติก่อน
0 – 10
ตัวชี ้วัดความศรัทธาหลักการศาสนา (BRP) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
1.4 จากประสบการณ์ ทําให้ ต้องทบทวนใหม่เกี่ยวกับความเชื่อ
0 – 10
ทางศาสนา เนื่องจากพบว่า ยังมีสงิ่ อื่นที่สาํ คัญกว่า
1.5 แนวทางการดําเนินหรื อดํารงชีวิตทังหมดของฉั
้
นมีพื ้นฐาน
0 – 10
บนหลักการของศาสนา
0 – 10
1.6 บางครัง้ จําเป็ นต้ องละทิ ้งความเชื่อทางศาสนาบางประการ
เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สกึ ทางลบของผู้อื่นต่อตนเอง
(Almond & Verba, 1963; Barro & McCleary, 2003; 2002; Bouchard Jr., et. al, 1999;
Chang, 2001; Haworth, Hill & Glidden, 1996; Huber, 2005; Kendler, et. al, 2003;
Lehman, 2002; Miller & Hoffman, 1995; Norris, 2003; Pollack & Pickel, 2000; The Fetzer
Institute, 2003; The Pew Research Center For The People & The Press, 2002; Voas,
2004; World Values Survey, 1990; Worthington, et. al, 2003)
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2. ตัวแปรการประพฤติปฏิบัตทิ างศาสนา (RBEH)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
Extrinsic Religiosity
ตัวชี ้วัดการไปวัด (ECA) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
2.1 ท่านไปวัดเพื่อร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามประเพณีเท่านัน้
2.2 ท่านคิดว่าการไปวัดบ่อยทําให้ น่าเชื่อถือและไว้ วางใจของผู้อื่น
2.3 ฉันชอบไปวัดเพื่อด้ วยเหตุผลทางศาสนามากกว่าทางสังคม
ตัวชี ้วัดการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา (ERAA) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
2.4 ท่านชอบไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องจากทําให้ ร้ ูจกั คน
มากขึ ้น
2.5 ผู้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อย มักได้ รับการยอมรับ
จากสังคม สูง
2.6 ท่านไปสวดมนต์หรื อทําสมาธิที่ศาสนสถาน เนื่องจากมี
เพื่อนมาก ไม่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยว
ตัวชี ้วัดการสวดมนต์ (EPRAY) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
2.7 ท่านสวดมนต์เป็ นประจําเนื่องจากได้ รับการสัง่ สอนมาแต่เด็ก
2.8 ท่านสวดมนต์เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ หมดกังวลและได้ รับ
ความคุ้มครองจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์
2.9 การสวดมนต์ ส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อให้ จิตใจเกิดความสงบ
และมีความสุข
Intrinsic Religiosity
ตัวชี ้วัดการไปวัดด้ วยความตังใจ
้ (ICA) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
2.10 ท่านตังใจไปวั
้
ดเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านัน้
2.11 ท่านไปวัดสมํ่าเสมอเว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นที่สดุ จริงๆที่ทําให้
ไปไม่ได้
ตัวชี ้วัดการประกอบกิจกรรมทางศาสนา (IRAA) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
2.12 ท่านไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้ วยความศรัทธาอย่างยิ่ง
2.13 ไม่วา่ จะมีเพื่อนไปด้ วยหรื อไม่ ท่านยังคงไปร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ

การวัด

0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10

0 – 10
0 – 10
0 – 10

0 – 10
0 – 10

0 – 10
0 – 10
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ตัวชี ้วัดการสวดมนต์เป็ นส่วนตัว (IPRAY) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
2.14 ท่านชอบสวดมนต์เป็ นส่วนตัว
2.15 ปกติท่านชอบฝึ กสมาธิเป็ นส่วนตัว
3. ตัวแปรการเห็นว่าตนเองเป็ นคนเคร่งศาสนา (SRR)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
ตัวชี ้วัดบอกว่าตนเองเป็ นคนเคร่งศาสนา (SR) - ท่านเห็นด้ วยระดับใด
3.1 ไม่วา่ ท่านจะไปวัดหรือไม่ก็ตามท่านคิดว่าท่านเคร่งศาสนา
3.2 ท่านคิดว่า ปั จจุบนั ท่านเคร่งศาสนามากขึ ้นกว่าเดิมมาก
3.3 แม้ วา่ ท่านจะเป็ นคนเคร่งศาสนา แต่ก็จะไม่ยอมให้ ศาสนา
มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตประจําวันมากเกินไป

0 – 10
0 – 10
การวัด
0 – 10
0 – 10
0 – 10

ความรู้ สึกแปลกแยก (Alien)
4. ตัวแปรความรู้สึกโดดเดี่ยว (ISO)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
ตัวชี ้วัดความรู้สกึ โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อน (NF) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
4.1 ท่านรู้จกั เพื่อนบ้ านของท่านเป็ นส่วนใหญ่
4.2 ปกติทา่ นสังสรรค์กบั เพื่อนบ้ านในท้ องถิ่นของท่านบ่อยมาก
ตัวชี ้วัดการแยกตัวจากสังคม (SI) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
4.3 ท่านคิดว่าการดํารงชีวิตอยูค่ นเดียวและมีความสงบสุขทางใจ
ดีกว่าการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
4.4 ท่านชอบอยูอ่ ย่างอิสระ ไม่พงึ่ พาใครและไม่ยงุ่ กับ
สังคมภายนอกให้ มากนัก
4.5 ช่วงมีเวลาว่างเป็ นอิสระ ท่านชอบความเป็ นส่วนตัว
ที่จะกระทําอะไรได้ โดยไม่ถกู รบกวนจากผู้อื่น
ตัวชี ้วัดความสามารถในการปรับตัว (AA) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
4.6 ท่านเห็นว่าท่านมีควมสามารถสูงในการปรับตัวให้ เข้ ากับ
เพื่อนๆหรื อคนรอบข้ าง
4.7 ท่านชอบให้ ผ้ อู ื่นปรับตัวเข้ าหาเพราะแสดงถึงบารมีของท่าน
ที่มีตอ่ สังคมรอบข้ าง

การวัด
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10

0 – 10
0 – 10
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5. ตัวแปรความรู้สึกไม่ เป็ นมิตร (ESTRA)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดปิ ดตนเองปฏิเสธสิง่ ที่แตกต่าง (CM) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
5.1 คนที่มีแนวความคิดไม่ตรงกันไม่ควรสนทนากัน
0 – 10
5.2 เมื่อเกิดการโต้ เถียง เป็ นธรรมดาที่ท่านต้ องหาเหตุผล
0 – 10
เพื่อยืนยันว่าฝ่ ายตรงข้ ามผิดให้ ได้
ตัวชี ้วัดการแบ่งกลุม่ พวกหรื อแยกชนชัน้ (GCS) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
5.3 ท่านชอบอยูร่ ่วมเฉพาะกับกลุม่ ที่มีแนวคิดเดียวกัน
0 – 10
หรื อมีอะไรที่คล้ ายๆกัน ไม่แตกต่างกันมาก
0 – 10
5.4 ท่านคิดว่าศาสนาที่ท่านนับถือต้ องมีหลักการและคําสอน
ลึกซึ ้งและดีกว่าศาสนาอื่น
ตัวชี ้วัดการแสดงพฤติกรรมรุนแรง (VB) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
5.5 ท่านชอบความสงบและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิด
0 – 10
ความขัดแย้ งทุกชนิด
5.6 ชัยชนะที่ได้ จากการโต้ แย้ งเป็ นชัยชนะที่นา่ ยกย่อง
0 – 10
แม้ อาจมีผลให้ ฝ่ายแพ้ เสียใจ
5.7 คนเลวในสังคมควรถูกกําจัดให้ หมดไปไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด
0 – 10
(Almond & Verba, 1963; Hansen & Norenzayan, 2006; World Values Survey, 1999)

ค่ านิยมประชาธิปไตย (DV)
6. ตัวแปรศรัทธาและเคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ (HDR)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
ตัวชี ้วัดเคารพตนเอง (SR) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
6.1 หลีกเลีย่ งการกระทําสิง่ ที่ผิดจากความตังใจของตนเอง
้
6.2 บางสิง่ แม้ มีเหตุผลแต่ขดั กับความชอบหรื อความรู้สกึ ของตน
ก็จําเป็ นต้ องทําตามใจที่ตนชอบก่อน
6.3 บุคคลสมารถกระทําสิง่ ที่ขดั แย้ งกับความตังใจได้
้
เนื่องจาก
ความหวาดกลัว ความต้ องการบางอย่างและอํานาจภายนอก
ตัวชี ้วัดเคารพผู้อื่น (OR) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด

การวัด
0 – 10
0 – 10
0 – 10
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6.4 ท่านจะรู้สกึ ดีใจด้ วยกับความสําเร็จแม้ กบั คนที่ทา่ นไม่ร้ ูจกั
6.5 ปกติทา่ นเชื่อถือในคํามัน่ สัญญาของตัวท่านมากกว่าผู้อื่น
6.6 การยอมรับความสําเร็จของผู้อื่นเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับท่านมาก
ตัวชี ้วัดมีความรับผิดชอบ (RES) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
6.7 บุคคลต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ได้ กระทํา แม้ ไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ หรื อถูกบังคับ
6.8 ปกติทา่ นรังเกียจคนที่ชอบโยนความรับผิดชอบให้ ผ้ อู ื่น
6.9 แม้ ไม่เต็มใจ ท่านยังคงยินยอมรับผิดร่วมกับผู้อ่ืนที่อยูก่ ลุม่
ที่กระทําการผิดพลาดจากข้ อตกลงร่วม
7. ตัวแปรเชื่อเรื่องสิทธิและเสรี ภาพ (LIB)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
ตัวชี ้วัดเสรี ภาพเรื่ องสิทธิสว่ นบุคคล (PRF) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
7.1 การให้ เสรี ภาพเรื่ องสิทธิการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ โดยไม่จํากัด
อาจเป็ นภัยคุกคามระดับประเทศได้ ในภายหลัง
7.2 บุคคลสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ อย่างไม่มีขีดจํากัด
ตามความสามารถและพยายามภายใต้ กฎหมายเดียวกัน
7.3 บางหน่วยงานของรัฐควรดักฟั งโทรศัพท์ได้ เพื่อ
ความปลอดภัยของรัฐ
ตัวชี ้วัดเสรี ภาพเรื่ องการแสดงออก (FOE) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
7.4 เสรี ภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
เป็ นสิง่ สําคัญมาก
7.5 บางครัง้ รัฐจําเป็ นต้ องควบคุมเสรี ภาพด้ านการแสดงออก
ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
7.6 รัฐควรขัดขวางการแสดงออกที่อาจก่อให้ เกิดความรุนแรง
ตัวชี ้วัดเสรี ภาพทัว่ ๆไป (GF) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
7.7 เมื่อไม่พอใจรัฐบาล ท่านกล้ าแสดงความไม่พอใจ
ให้ สาธารณะชนได้ รับรู้โดยตรง
7.8 เสรี ภาพโดยไม่ถกู ครอบงําจากผู้ใดเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ
สําหรับการเป็ นมนุษย์

0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10

การวัด
0 – 10
0 – 10
0 – 10

0 – 10
0 – 10
0 - 10
0 – 10
0 – 10
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7.9 เด็กๆควรมีสทิ ธิและเสรี ภาพในการตัดสินใจด้ วยตนเอง
0 – 10
ภายในครอบครัวของเขา
(Alkire, 2005; Almond & Verba, 1963; Hansen & Norenzayan, 2006; Hobbes, 1651; Karb,
Tobin & Weinberg, 2004; Locke, 1960; Morlino, 2002; Shahin, 2005; Swan, 2003;
Wagner, 2002; World Values Survey, 1999 – 2003)
8. ตัวแปรความเสมอภาค (EQUA)
ตัวชี ้วัดความเสมอภาคด้ านโอกาส (EO) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
8.1 ผู้ชายควรมีสทิ ธิได้ งานก่อนผู้หญิงหรื อเด็ก เนื่องจากแข็งแรง
0 – 10
เนื่องจากแข็งแรงกว่าจึงให้ ผลผลิตได้ มากและเร็วกว่า
8.2 เนื่องจากสภาพความพิการ จึงควรได้ งานโดยไม่ต้องแข่งขัน
0 – 10
กับคนร่างกายสมบูรณ์
8.3 เราไม่ควรให้ สทิ ธิเสมอภาคแก่ทกุ คน เพราะเกิดมาไม่เท่า
0 – 10
เทียมกันตังแต่
้ ต้น
ตัวชี ้วัดความเสมอภาคทางสังคมและการมือง (SAPE) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
0 – 10
8.4 การทํางานนอกบ้ านเป็ นสิง่ ดี แต่ผ้ หู ญิงเหมาะกับงานบ้ าน
จึงควรทํางานอยูท่ ี่บ้านเท่านัน้
8.5 การแสดงออกทางการเมืองควรเป็ นบทบาทเฉพาะ
0 – 10
ของผู้ได้ รับการศึกษาสูงเท่านัน้
8.6 ผู้หญิงสมควรมีบตุ รโดยไม่ต้องการแต่งงานกับผู้ใด
0 – 10
ตัวชี ้วัดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (EE) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
8.7 ควรมีขีดจํากัดด้ านความสําเร็ จหรื อความรํ่ ารวยของบุคคล
0 – 10
8.8 ความเสมอภาคของผลลัพธ์จะช่วยขจัดการแก่งแย่งให้ ลดลง
0 – 10
8.9 ความสําเร็จด้ านฐานะควรถูกจํากัดให้ อยูร่ ะดับหนึง่ เท่านัน้
0 – 10
เพื่อให้ เกิดการเฉลี่ยทรัพยากรอย่างทัว่ ถึง
(Almond & Verba, 1963; Locke, 1690; Teehankee, 2005; World Values Survey, 1999 –
2002; 1990)
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9. ตัวแปรความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน (MT)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดความไว้ วางใจระหว่างบุคคล (INTT) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
9.1 คนส่วนใหญ่ไว้ วางใจได้ ไม่โกงแม้ มีโอกาส
0 – 10
9.2 แม้ ไม่ทราบความคิดของผู้อื่นแต่ก็บอกเรื่ องส่วนตัวกับเขา
0 – 10
0 – 10
9.3 ถ้ าท่านไม่ระวังตัว คนอื่นอาจฉวยโอกาสจากท่าน
ตัวชีวดั ความไว้ วางใจสถาบัน (INST) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
9.4 นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ
0 – 10
และพวกพ้ อง
9.5 นักการเมืองอาสาเข้ ามาเป็ นตัวแทนประชาชน เพื่อทํา
0 – 10
ประโยชน์ให้ สงั คมที่ตนสังกัดอยูเ่ ท่านัน้
0 – 10
9.6 เราต้ องเชื่อมัน่ ว่ารัฐบาลจะทําเพื่อประชาชนเสมอ
(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2515; Almond & Verba, 1963; Kidder, n.d; Rampel, Holmes & Zanna,
1985; The Fetzer Institute, 2003; Uslaner, 2005; World Values Survey, 1999 – 2002;
1990; 1981 – 1983)
10. ตัวแปรความเป็ นปั จเจกภาพ (INDI)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดความเชื่อมัน่ และพึง่ พาตนเอง (SC) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
10.1 ท่านชอบพึง่ ตนเองมากกว่าผู้อื่น
0 – 10
0 – 10
10.2 ท่านเชื่อมัน่ ในตนเองมากกว่าผู้อื่นเสมอ
10.3 ความเป็ นตัวของตัวเองสําคัญมากสําหรับท่าน
0 – 10
ตัวชี ้วัดความเป็ นตัวของตัวเอง(SFAIN) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
10.4 ท่านไม่ชอบให้ ใครครอบงําความคิด
0 – 10
10.5 ท่านจะต่อต้ านทันทีที่มีผ้ ใู ดมาขัดขวางการแสดงออก
0 – 10
ของท่านหรื อผู้หนึง่ ผู้ใด
0 – 10
10.6 กลุม่ ที่ท่านสังกัดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่าน
ตัวชี ้วัดความเป็ นส่วนตัว (PER) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
10.7 การเปิ ดเผยเรื่องส่วนตัวต่อผู้อื่นเป็ นเรื่ องธรรมดา
0 – 10
10.8 หัวหน้ าไม่ควรถามคําถามที่เป็ นเรื่ องส่วนตัวของลูกน้ อง
0 – 10
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10.9 ท่านชอบความเป็ นส่วนตัว
0 – 10
(Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002; Shulruf, Hattie & Dixon, 2003; Snider & Styles,
n.d; Triandis & Gelfand, 1998)
11. ตัวแปรอํานาจอธิปไตย ต้ อง เป็ นของ ปวงชน (POPSO)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดการเลือกตังตั
้ วแทนประชาชน (VOT) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
11.1 มีการเลือกตังที
้ ่บริสทุ ธิ์และยุตธิ รรม
0 – 10
0 – 10
11.2 การหาเสียงเลือกตังต้
้ องปราศจากการครอบงําจากอํานาจ
อื่นใด
11.3 ยอมรับได้ กบั ผู้ที่มาโดยวิธีการแต่งตัง้ แต่ดี
0 – 10
ตัวชี ้วัดการออกกฎหมาย (LIP) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
11.4 กฎหมายทุกฉบับต้ องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร
0 – 10
11.5 คําสัง่ ที่มาจากการรัฐประหารต้ องยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัติ
0 – 10
เมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตัง้
ตัวชี ้วัดการควบคุมกองทัพ (AC) - ท่านเห็นด้ วยระดับใด
11.6 นักการเมืองไม่ควรเข้ าไปก้ าวก่ายเรื่ องของกองทัพ
0 – 10
11.7 กองทัพต้ องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมหรื อสัง่ การจากรัฐบาล
0 – 10
ที ้มาจากการเลือกตัง้
11.8 ควรแยกการบริหารกองทัพ ระบบราชการพลเรื อนออกจาก
0 – 10
ระบบการเมือง (ไม่ให้ การเมืองครอบงํา)
12. ตัวแปรอดทนอดกลัน้ ต่ อความคิดเห็นและพฤติกรรมแตกต่ าง (TOLER)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดต้ องการเห็นสิง่ ที่แตกต่างและพัฒนาจากเดิม (CFDD) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
12.1 บุคลควรพยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ แม้ ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับ
0 – 10
จากสังคมปั จจุบนั
12.2 ท่านชอบคําถามที่สามารถตอบได้ หลายคําตอบ เนื่องจาก
0 – 10
ท้ าทายความคิดมาก
12.3 ท่านชอบฟั งและศึกษาแนวความคิดใหม่ๆ
0 – 10
ตัวชี ้วัดความรู้สกึ เชิงสร้ างสรรค์ (CR) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
12.4 ท่านชอบการสร้ างสรรค์แนวคิดหรื อสิง่ ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
0 – 10
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12.5 ไม่ควรเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันมากไปในสังคม
0 – 10
12.6 ไม่วา่ ความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมืองของบุคคลหนึง่
0 – 10
จะเป็ นเช่นไร เขาควรได้ รับโอกาสได้ พดู แสดงออกมา
ตัวชี ้วัดมองโลกในแง่ดี (GV) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
0 – 10
12.7 ความคิดเห็นแตกต่าง มักนําไปสูก่ ารสร้ างสรรค์สงิ่ ที่ดีกว่า
12.8 ปกติบคุ คลพร้ อมที่จะเป้นมิตรกับผู้อื่น
0 – 10
12.9 ที่จริงกระบวนการประชาธิปไตยทําให้ สงั คมอบอุน่ และ
0 – 10
ไม่แตกแยกกันรุนแรงเกินไป
(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2515; Almond & Verba, 1963; Johnson, 2006; John & Srivastava, 1999;
Saroglou, 2002; The Work Values Inventory, n.d)

พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
13. ตัวแปรการมีส่วนร่ วมทางการเมือง (POLPAR)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
ตัวชี ้วัดสนใจติดตามข่าวสารการเมือง (PNI) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
13.1 ท่านสนทนาการเมืองกับเพื่อนบ่อยมาก
13.2 ท่านสนใจการเมืองมากกว่าเรื่ องอื่นๆ
13.3 ท่านอุทิศเวลามากเพื่อติดตามข่าวสารการเมืองในทุกช่องทาง
ตัวชี ้วัดการเข้ าร่วมกิจกรรมการเมือง (PAP) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
13.4 การเลือกตังเป็
้ นสิง่ ที่สําคัญมาก
13.5 ท่านชอบและตังใจแสดงความคิ
้
ดเห็นทางการเมือง
อย่างเปิ ดเผยเสมอเมื่อมีโอกาส
13.6 ท่านชอบให้ มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในสถาบันการศึกษา
ตัวชี ้วัดการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (PE) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
13.7 ท่านชอบการวิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางการเมืองกับทุกคน
13.8 ท่านชอบวิจารณ์ทางการเมืองอย่างเปิ ดเผย
13.9 ท่านรู้สกึ สะดวกใจเสมอที่จะพูดคุยถึงปั ญหาการเมือง
กับผู้อื่น

การวัด
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10

0 – 10
0 – 10
0 – 10
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(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2515; Almond & Verba, 1963; Altman, 2004; Afrometer, 2002; British
Election Study, 2001; Dator, 1992; World Values Survey, 1999-2002)
14. ตัวแปรการต่ อต้ านเผด็จการ (Andr)
ลําดับข้ อ
สาระข้ อความ
การวัด
ตัวชี ้วัดปฏิเสธสิง่ ที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้ (DEU) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
14.1 บุคคลควรสนับสนุนคนดีให้ เป็ นผู้นํา แม้ ไม่ได้ มาตามวิถีทาง
0 – 10
ประชาธิปไตย
14.2 รัฐบาลที่แต่งตังจากคณะรั
้
ฐประหารหากทําดีก็เยอมรับ
0 – 10
ให้ บริ หารงานต่อไปได้
14.3 พลเรื อนควรเป็ นผู้ควบคุมทหารสูงสุด
0 – 10
ตัวชี ้วัดปฏิเสธการใช้ อํานาจเด็ดขาดของผู้นํา (DHA) – ท่านเห็นด้ วยระดับใด
0 – 10
14.4 ท่านชอบอยูใ่ นตําแหน่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
แต่เพียงผู้เดียว
14.5 ยามฉุกเฉิน ผู้นําควรมีอํานาจเด็จขาดทําอะไรได้ ที่จําเป็ น
0 – 10
แม้ ต้องบังคับ
14.6 เมื่อเชื่อว่าถูกต้ องแน่นอน ท่านจะทําทุกอย่างให้ ผ้ อู ื่น
0 – 10
คล้ อยตามท่านและห้ ามโต้ แย้ งใดๆ
14.7 พลเมืองทุกคนต้ องมีโอกาสเท่ากันในการมีอิทธิพลต่อ
0 – 10
การกําหนดนโยบายของรัฐ
(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2515; Kohn, 1972; The Work Values Inventory, n.d; Values Inventiry,
2003; World Values Survey, 1990)

