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 การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาจิตลักษณะและสถานการณมีความเกี่ยวของ 
และมีอิทธิพลตอความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีมากนอยเพียงใด เพราะ
สาเหตุใดบาง กรอบแนวคิดในการวิจัยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ตลอดจน
ทฤษฎีและหลักการที่ สําคัญทางจิตวิทยาทั้งในประเทศ เชน ทฤษฎีตนไมจริยธรรม และ
ตางประเทศ เชน หลักของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคม และลักษณะชาตินิยม เปน
ตน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีปที่ 3 จํานวน 474 คน แบงเปนนักศึกษาชาย 
172 คน (รอยละ 36.3) และนักศึกษาหญิง 302 คน (รอยละ 63.7) มีอายุเฉล่ีย 21 ป จาก
มหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางและเขตภาคเหนือ ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงข้ันกําหนดโควตา 
 ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบดวย 1) กลุมความฉลาดทางการเมือง 3 ตัวแปร คือ การรู
ปญหาดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน
ฉลาดทางการเมือง 2) กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และลักษณะชาตินิยม 3) กลุมจิตลักษณะเดิม 6 
ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ
วัตถุนิยม 4) กลุมตัวแปรสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ 5) กลุมตัวแปรชีวสังคม
ภูมิหลัง แบบวัดสวนใหญเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคามีคาความเช่ือมั่นระหวาง .63 ถึง 
.92 มีการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 6 ขอ ทั้งในกลุมรวม และ 18 กลุมยอย 
 ผลการวิจัยที่สําคัญ มีดังนี้ประการแรก ตัวทํานายทั้งหมดรวม 12 ตัวแปร สามารถทํานาย 
1) การรูปญหาดานการเมือง ในกลุมรวมทํานายได 10.4% มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การควบคุม
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ตน ลักษณะชาตินิยม และ สุขภาพจิตดี และทํานายไดสูงสุดในกลุมนักศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร 17.4% 2) พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ในกลุมรวมทํานายได 38.1% โดย

มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะชาตินิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเห็นแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว การควบคุมตน การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และลักษณะมุงอนาคต และ

ทํานายไดสูงสุดในกลุมนักศึกษาชาย 48.5% และ 3) พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง ในกลุมรวมทํานายได 57.8% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะชาตินิยม วัตถุนิยม และกลุมนิยม และทํานายไดสูงสุดในกลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย 64.2%  

 ประการที่สอง จากผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนปรากฏวา 1) การรูปญหาดานการเมือง 

ไดรับอิทธิพลทางตรงมาจากการควบคุมตน สุขภาพจิตดี ลักษณะชาตินิยม ลักษณะมุงอนาคต การ

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และการรับรูคุณความดีของแผนดิน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 

.13,.13,.10,.07,.06, และ.06 ตามลําดับ) โดยอธิบายความแปรปรวนได 9%  2) พฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ไดรับอิทธิพลทางตรงจากลักษณะชาตินิยม การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว  การรับรูคุณความดีของแผนดิน การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา การควบคุมตน ลักษณะ

มุงอนาคต และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .18,.16,.16,.14,.12,.11, และ .06 

ตามลําดับ) โดยอธิบายความแปรปรวนได 37% และ 3) พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม 

วัตถุนิยม ลักษณะชาตินิยม ลักษณะมุงอนาคต การรับรูคุณความดีแผนดิน และการควบคุมตน  คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .69,.12,.08,.08,.08,-.06,.06 และ .05 ตามลําดับ) โดยอธิบายความ

แปรปรวนได 57%   

ประการสุดทาย นักศึกษาที่เปนกลุมเสี่ยงเรงดวนที่ควรไดรับการพัฒนา โดยกลุมที่สําคัญ

คือ  นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย นักศึกษาหญิง นักศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร นักศึกษาทางดานสังคมศาสตรที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก นักศึกษาที่แม

มีการศึกษามากที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอยที่แมมี

การศึกษานอย โดยควรไดรับการพัฒนาลักษณะชาตินิยม การควบคุมตน การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ และการรับรูคุณความดีของแผนดิน และงานวิจัยในอนาคตควรเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ 

ที่อาจเกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา เชน เอกลักษณแหงอีโก และความเชื่อ

อํานาจในตนดานการเมือง เปนตน 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Psychosocial Correlates of Optimistic View of Politics    

among University Students  

Author  Miss Pirin   Khadthipong 

Degree  Master of Arts (Social Development) 

Year  2010 
 

 

This study aimed at investigating psychological and situational antecedents, and, their effects 

on smart political involvement of undergraduate students, and why. The conceptual framework of this 

study was based on interactionism model, as well as various important theories and concepts in 

psychology field from Thailand (e,g, the Thai psychological theory of moral and work behavior) and 

from abroad (e.g., need for achievement, social support, and nationalism). Samples in this study were 

474 undergraduate students in junior level from universities in central and northern regions. There were 

172 male students (36.3%) and 302 females (63.7%), with the average age of 21 years.    

Five groups of variables were employed in this study. First group was pessimistic view of 

political activities, morally voting behavior, and peer-inducing behavior for having optimistic view of 

politics. The second group was psychological states consisting of perceived information on politics, 

attitudinal gratefulness to society and nation, and nationalism. The third group was psychological traits 

consisting of future orientation, self control, need for achievement, mental health, collectivism, and 

materialism. The fourth group was situational factors consisting of magnitude of social science learning 

experience, good role model from family, and perceived social norm. The last group was biosocial 

background of the students.  Most of questionnaires were in the form of summated rating scale with 

reliability ranging from .63 to .92. Data were analyzed in total and 24 subsamples in order to test 6 

hypotheses. 
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Results from this study revealed important findings as followed. First, all predictors could 

predict 1) pessimistic view of political activities in total sample with 10.4%. The 

important predictors were self control, nationalism and mental health. The highest predictive percentage 

was found in science major students with 17.4%. 2) morally voting behavior in total sample of 38.1% 

The important predictors were nationalism,  attitudinal gratefulness to society and nation, good role 

model from family, self control, perceived social norm, and future orientation. The highest predictive 

percentage was found in male students with 48.5%. and 3) peer-inducing behavior for having optimistic 

view of politics with 57.8% in total sample. The important predictors were perceived information on 

politics, nee for achievement, nationalism, materialism, and collectivism. The highest predictive 

percentage was found in students with low-educated father with 64.2%. 

Secondly, results from path analysis indicated that 1) pessimistic view of political activities was 

directly influenced by self control, mental health, nationalism, future orientation, perceived social norm, 

and  attitudinal gratefulness to society and nation (path coefficient of .13,.13,.10,.07,.06, and .06 

consecutively) which explained 9% of variance of  this variable. 2) morally voting behavior was directly 

influenced by nationalism, good role model from family, attitudinal gratefulness to society and nation, 

perceived social norm, self control, future orientation and need for achievement (path coefficient of 

.18,.16,.16,.14,.12,.11 and .06 consecutively) which explained variance of  this variable for 37%.  and 3) 

peer-inducing behavior for having optimistic view of politics was directly influenced by perceived 

information on politics, need for achievement, collectivism, nationalism, future orientation, attitudinal 

gratefulness to society and nation, and self control (path coefficient of .69, .12, .08, .08, .08, -.06,.06 and 

.05 consecutively) which explained variance of  this variable for 57% 

The last important finding was at-risk groups, they were, students with less income mother, low 

GPA students, female students, science major students, social science major students with secured 

income mother, students with high-educated mother and secured income father, and students with 

low-educated mother and non-secured income father. These students should be heightened on the 

following psychological and situational antecedents, i.e., nationalism, self control, perceived information 

on politics, and attitudinal gratefulness to society and nation. Future research studies should include 

other important antecedents, such as ego identity, and belief in internal locus of control of reinforcement 

on politics. 



(6) 

  

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา

ปริญญาตรีนี้มีผูอุปการะคุณที่อยูเบื้องหลังของความสําเร็จหลายทาน ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยาง

ยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน อาจารยที่ปรึกษาที่คอยดูแล

เอาใจใส คอยหวงใย ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ สละเวลาคอยชี้แนะแนวทางใหคําปรึกษาตลอดการทํา

วิทยานิพนธ  รวมถึงการหาเอกสารและขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธเลมนี้ต้ังแตตนจนจบ และขอ

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร  โสฬส ที่

ไดใหคําแนะนํา ใหความรูที่เปนประโยชน ตลอดจนการพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใหมีความ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย คณะพัฒนาสังคมทุกทาน ที่ไดประศาสตรวิชาใหความรูแกผูเขียน 

ขอขอบคุณคุณสุรียพร  เชียงนิยม คุณบุษกร อนันทสุข เจาหนาที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมที่ได

ใหการชวยเหลือในการประสานงานตาง ๆ รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณภาวนาบรรณารักษที่ชวยกรุณา

สละเวลาในการตรวจสอบวิทยานิพนธเลมนี้จนเสร็จสมบูรณ และขอขอบพระคุณอาจารยณัฏฐิมา     

มากชู ผูเปนอาจารยในระดับปริญญาตรีของผูเขียนที่คอยใหคําแนะนํา คอยชี้แนะและหวงใยเสมอมา 

ปางะหญิงแกรงแหงคณะพัฒนาสังคมผูซ่ึงทําใหผูเขียนไดมีกําลังทั้งแรงกายและแรงใจตลอดการทํา

วิทยานิพนธเลมนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาพัฒนาสังคมภาคปกติ รุน 42 และพีๆ่ นองรวมคณะทุกคนและ

ขอขอบพระคุณอาจารย วรรณภา ทองแดง คณะอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรีทุกทานที่ไดเสียสละเวลา และอํานวยความสะดวกใหกับผูเขียนระหวางการเก็บขอมูล 

และขอขอบคุณนักศึกษากลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในตอบแบบวัดในครั้งนี้อยางดียิ่ง  

 ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณพอ แม ที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูลูกคนนี้ต้ังแตเล็กจนโต คอย

หวงใย คอยอบรมสั่งสอนจนมาถึงวันนี้ รวมถึงนองสาวของผูเขียนที่ชวยเปนภาระดูแลพอและแมใน

ระหวางการศึกษา และที่ลืมไมไดขอบคุณเชิดพงษ  แผนทอง ผูคอยใหกําลังใจกับผูเขียนเสมอมา 

 

 

ไพรินทร  ขัดธิพงษ 

กันยายน  2553 
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ของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 
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3.6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
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คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองตามระดับ

ของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 
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ลักษณะชาตินิยมที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ตามระดับของตัวแปร
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3.11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุม และ
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3.12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน

ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
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3.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมือง 
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พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 

138 

3.15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) 

และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ตามระดับของตัวแปร

อิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2) 
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3.16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อที่แตกตางกัน ในกลุม

รวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมืองตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว 
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3.17 ผลการทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ โดยใชกลุมตัวแปรจิต

ลักษณะเดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
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3.18  ผลการทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใชกลุมตัวแปรจิต

ลักษณะเดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
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กลุมสถานการณ และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 
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3.21  ผลการทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม โดยใชกลุมตัวแปรจิต
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 

แมวาประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา

สูแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมากกวา 70 

ปแลว แตการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยก็ยังลมลุกคลุกคลาน ไรเสถียรภาพ มีการ

รัฐประหารลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยูเปนระยะๆ โดยไมเปนไปตามกติกาที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญทุกยุคทุกสมัย แมวาหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 เปนตนมา ประเทศไทยจะ

มีการปฏิรูปการเมืองและสรางมาตรการใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครองมากขึ้น 

แตปญหาทางการเมืองตางๆ กลับทวีความรุนแรงขึ้น  

ดังจะเห็นไดจากเหตุการณทางการเมืองใน 3-4 ปที่ผานมาของสังคมตองเผชิญกับความ

บอบช้ําอยางหนัก จากความไมสงบทางการเมืองของประเทศไทย ประชาชนในทุกหนวย แมแต

หนวยที่เล็กที่สุดของสังคม คือ ครอบครัว ก็ยังมีความคิดทางการเมืองที่แบงแยก มีการแบงเปน

กลุมเปนสี ทําใหเกิดความราวฉานในทุกระดับของสังคม ซ่ึงสงผลใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิน และทําลายความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอีกกลุมหนึ่งที่สําคัญที่มักมีบทบาททางการเมืองไม

นอยไปกวากลุมบุคคลอื่นๆ  ดังจะเห็นไดต้ังแตสมัย 14 ตุลาคม 2516 ที่นักศึกษามีการเดินขบวน

เพื่อเรียกรองประชาธิปไตย จนมาถึงในสมัยปจจุบัน นิสิตนักศึกษาก็ยังคงมีบทบาทดานการเมือง

อยูดวย อยางไรก็ตาม นิสิตนักศึกษาในอดีตกับปจจุบัน มีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะความ

แตกตางทางดานแนวความคิดเกี่ยวกับการเมือง ทําใหนิสิตนักศึกษามีการแบงแยกเปนหลายกลุม

หลากสีเชนเดียวกัน และใหการสนับสนุนแนวความคิดของพรรคการเมืองที่ตรงขามกันอยาง

ชัดเจน จนอาจกอใหเกิดความขัดแยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนิสิตนักศึกษาเหลานี้ ถือวาเปนระดับ

ปญญาชน และจะเปนอนาคตของประเทศ ตลอดจนเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในอนาคตที่จะ

เขาแทนที่บุคคลรุนปจจุบัน เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการประเทศในทุกระดับ ไมวาจะเปน
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ระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศในอนาคต ดังนั้นการที่นักศึกษาเหลานี้มีความคิด ความ

เชื่อ และพฤติกรรมทางการเมืองที่ถูกตองเหมาะสม จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดทิศทาง

ของประเทศไทยในอนาคตได 

นอกจากนี้ในปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารที่สามารถเขาถึงตัวนิสิตนักศึกษาไดอยาง

รวดเร็ว ไมวาจะเปนระบบการสื่อสารทั่วไป เชน โทรทัศน หรือวิทยุ ตลอดจนระบบการสื่อสารที่

ทันสมัย ที่ใหขอมูลขาวสารรวดเร็วมาก เชน โทรศัพทมือถือที่มีบริการขาวสาร  และระบบขาวสาร

ทางอินเตอรเน็ต  เปนตน  ซ่ึงโดยสวนใหญแลวนิสิตนักศึกษามักนิยมการรับขาวสารจากระบบ

แบบหลังมากกวา  เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว  แตในบางครั้งก็ยังมีความนาเชื่อถือนอย 

เนื่องจากยังไมผานการตรวจสอบโดยละเอียด จึงมีหลายตอหลายครั้งที่ขาวสารไดรับนั้น

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง จึงอาจทําใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองในปริมาณนอย 

  ทั้งนี้เราจะเห็นวาการที่นิสิตนักศึกษาเหลานี้ขาดความรูความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับ

การเมือง หรืออีกนัยหนึ่งนั้นก็คือ ความฉลาดรอบรู แลวนั้น ยอมนํามาสูปญหาที่เกิดขึ้นไดใน

อนาคต   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความฉลาดทางการเมืองนั้น  เปนพื้นฐานที่สําคัญของนิสิตนักศึกษา

ที่จะเปนอนาคตของชาติ  เพราะถานักศึกษาเหลานี้มีความฉลาดมาก ก็จะสามารถเลือกกลุม

บุคคลหรือคณะบุคคลที่ดีมาบริหารประเทศใหเจริญรุงเรืองตอไปได  แตในทางตรงกันขามถานิสิต

นักศึกษาเหลานี้มีความฉลาดนอย คิดไมเปน ประเทศชาติก็ไมสามารถจะดํารงอยูบนพื้นฐานของ

ความสงบสุขไดเชนกัน 

 ดังนั้น ความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงความ

ฉลาดนี้อาจเกิดจากปจจัยเชิงเหตุไดหลายประเภท อาทิ สถานการณรอบตัวของนิสิตนักศึกษา เชน 

จากการอบรมและเห็นแบบอยางความคิดและพฤติกรรมจากครอบครัว  การรับรูความคิดความ

เชื่อของคนในสังคม ตลอดจนการเรียนวิชาในสถาบันการศึกษา เปนตน  นอกจากนี้ปจจัยเชิงเหตุ

ดานจิตใจของนิสิตนักศึกษาก็เปนปจจัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอความฉลาดเชนกัน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุทั้งทางดานจิตใจ และ สถานการณของ

พฤติกรรมฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อใชผลการวิจัยนี้เปนแนวทางในเสนอ

นโยบายและแนวทางการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหเยาวชนเหลานี้เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมือง

ไดในอนาคต อันจะนําไปสูความสงบสุขและความเจริญกาวหนาของประเทศไทยในอนาคตได

ตอไป 
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1.2  จุดประสงคทางการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของ

นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ 4 ประการคือ  

1)  เพื่อศึกษาวาจิตลักษณะตางๆ และหรือสถานการณตางๆ มีความเกี่ยวของกับความ

ฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือไม มากนอยเพียงใดในกลุมนักศึกษาแต

ละประเภท 

2)  เพื่อศึกษาวาจิตลักษณะและสถานการณ จะสามารถทํานาย และมีอิทธิพลตอความ

ฉลาดทางการเมืองไดมากนอยเพียงใด และมีลําดับตัวทํานายอยางไรในกลุมนักศึกษาแตละ

ประเภท 

3)  เพื่อบงชี้กลุมนักศึกษาที่มีความฉลาดทางการเมืองนอย รวมทั้งแสวงหาปจจัยปกปอง 

 
1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 

 จากการศึกษาครั้งนี้จะไดรับประโยชนดังนี้ 

 1)   ผลจากงานวิจัยเรื่องนี้สามารถที่จะชวยเพิ่มพูนองคความรูทางวิชาการ ในการคนหา

ปจจัยทางดานสถานการณ และจิตลักษณะประเภทตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทาง

การเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2)   ผลจากงานวิจัยเรื่องนี้จะเปนพื้นฐานทางการวิจัยในการเสนอปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญ

ของความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สามารถนําไปใชในการทําวิจัยตอไป

ในอนาคตทั้งในเชิงการวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบ และการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพิสูจน

ประสิทธิผลของชุดฝกอบรมพัฒนาปจจัยเชิงเหตุที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยนี้  

 3)   ผลการวิจัยสามารถสรุปและนําเสนอเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และแนวทาง

การจัดการพัฒนาเพื่อสงเสริมความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาตอไป 

 

1.4  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 

ในการวิจัยในครั้งนี้ไดแบงหัวขอในการประมวลเอกสารออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปน

การประมวลเพื่อกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองในกลุมนักศึกษาระดับปริญญา
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ตรี ตลอดจนการประมวลเพื่อกําหนดนิยามของตัวแปรตามที่จะศึกษาและสวนที่ 2 เปนการ

ประมวลทฤษฎีและผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุของความ

ฉลาดทางการเมือง ซ่ึงประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานจิตลักษณะเดิม 2) ปจจัยดาน

สถานการณ และ3) ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ ทั้งนี้เพื่อจุดมุงหมายของการกําหนด

ตัวแปรนิยามปฏิบัติการและสมมติฐานของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 1.4.1  ความฉลาดทางการเมือง: ความหมาย ตัวแปร และวิธีการวัด 

มนุษยทุกผูทุกนามไมวาจะชอบการเมืองหรือไมก็ตาม เขาก็ไมอาจหลีกหนีการเมืองไปได

เพราะวา การเมืองเปนเรื่องที่แทรกอยูในความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมตางๆ ในสังคมทุก

ระดับไมวาจะเปนการเมืองในองคการ สถาบันการเมืองระดับชาติ หรือการเมืองระหวางประเทศ 

ความสัมพันธระหวางมนุษยยิ่งมีความสลับซับซอนมากขึ้นเทาใดยอมนําไปสูปญหาใน

ความสัมพันธนั้นๆ มากขึ้น และหากปญหาใดมีผลกระทบตอสาธารณชนแลวก็เปนภารกิจของ

การเมืองที่จะตองเขาไปเกี่ยวของ และการที่จะเขาใจวาปญหาทางการเมืองมีลักษณะอยางไรนั้น 

ก็คือ การทําความเขาใจถึงความแตกตางพื้นฐานความขัดแยงทางสังคมกับความขัดแยง

สาธารณะ ดังเชนในสถานการณปจจุบันนี้มีความขัดแยงทางสังคมเปนจํานวนมากที่เกิดขึ้นซึ่งอาจ

เปนเรื่องระหวางปจเจกชน ซ่ึงเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคมหรือระหวางกลุมตางๆ ในสังคม หาก

วาความขัดแยงดังกลาวนี้มีขอบเขตจํากัดทั้งในดานบุคคลที่มีสวนรวมในความขัดแยง หรือเปน

การปฏิบัติหนาที่ประจําของเจาหนาที่ราชการในอันที่จะแกปญหาความขัดแยงนั้น เราก็ถือวา

ความขัดแยงดังกลาวเปนเพียงความขัดแยงทางสังคม แตหากวาความขัดแยงทางสังคมได

ขยายตัวกวางขวางออกไปสูสมาชิกสังคมที่มีจํานวนมากขึ้นจนกลายเปนเรื่องสาธารณะและ

เกี่ยวของกับภารกิจของนักการเมืองภายใตกระบวนการทางการเมือง ความขัดแยงนั้นก็จะ

กลายเปนปญหาทางการเมืองที่จะตองไดรับการแกไข (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533: 

17) 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนเยาวชนตอนปลายและผูใหญตอนตนที่เริ่มมีความคิดริเริ่ม

และความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนา  บุคคลในวัยนี้มีกําลังวังชาและความ

มุงมั่นตั้งใจมากกลุมหนึ่ง กลุมการทํางานที่นักศึกษามีการขับเคลื่อนประการหนึ่งคือทางดาน

การเมือง  ดังนั้นความฉลาดทางดานการเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักศึกษาไมตกเปน

เครื่องมือทางการเมือง และสามารถพัฒนาการเมืองเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม 
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 ความฉลาดทางดานการเมืองของนักศึกษานั้น อาจมีหลายแงมุม ต้ังอยูบนพื้นฐานของ

การรูทันปญหาในการทํางานของบุคคลที่ทําหนาที่บริหารราชการ โดยอาจตั้งขอสังเกตทางดาน

การบริหารงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต ความ

โปรงใส ตรวจสอบไดที่ผูบริหารจะตองแสดงถึงการเห็นประโยชนขององคกรมากกวาผลประโยชน

ของตนเอง นอกจากนี้เรื่องความฉลาดทางดานการเมืองที่ประชาชนควรมีนั้น ไมใชเพียงแคการ

รับทราบและสามารถตรวจสอบการใชอํานาจของผูบริหารแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตรวมถึงการ

ที่นักศึกษาตระหนักถึงการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ คือจะตองทราบถึงฐานของอํานาจวามา

จากที่ไหน และแหลงที่จะใชอํานาจในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพวาอยูที่ใด ทั้งจากการใชอํานาจของเราเองและการใชอํานาจของผูอ่ืน (ชัยเสฏฐ  

พรหมศรี, 2548) 

 สติปญญา หรือความเฉลียวฉลาด เปนลักษณะที่จําเปนตอความอยูรอดทั้งของมนุษย

และสัตว การที่มนุษยเปนผูครองโลก สาเหตุที่สําคัญที่สุดคือ การที่มนุษยสวนใหญเปนผูที่มี

สติปญญาในระดับสูงกวาสัตวตางๆ มาก การที่สติปญญามีความสําคัญ ตอการดําเนินชีวิตของ

มนุษยได ความสามารถทางสมองจะตองเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิผล

สูง กิจกรรมที่สําคัญและจําเปนตอการอยูรอด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คือการเปนผูที่มี

จริยธรรมสูงและการทํางานอยางมีประสิทธิผลสูงไปพรอมกัน ซ่ึงก็หมายถึง การเปนคนดีและเกง

(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ก)  

 นอกจากนี้สติปญญาตามความหมายของนักจิตวิทยาในตางประเทศ หมายถึง 

ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตอบคําตอบที่ถูกตอง หรือเปนความ

จริง ความสามารถในการเรียนรูที่จะปรับตนเองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ และกลุมกระบวนการทางสมอง ซ่ึงรวมทั้งการรับรู การรับ

สัมผัส ความจํา ความเชื่อมโยง การจําแนก การตัดสินใจและใชเหตุผล (Rybash et al., 1991:  

149-150)   

Alfred Binet (อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2544: 130-131) นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสยังได

ใหความหมายของสติปญญาวา สติปญญาเปนแนวความคิดหรือทิศทางของความคิดและ

ความสามารถในการปฏิบัติตามความคิดนั้น หรือหมายถึงสมรรถภาพในการที่จะปรับตัวใหเขากับ

ส่ิงแวดลอมหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน ตลอดจนการมีความคิดริเริ่มกระทําสิ่ง

ใหมๆ  สวนทางดาน David  Wechsler (อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2544:  130-131) ไดนิยาม

ความหมายของสติปญญาไววา เปนสมรรถภาพที่ทําใหบุคคลสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ได
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อยางมีจุดมุงหมาย สามารถคิดอยางมีเหตุผล และอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527:  49)นักจิตวิทยาชาวไทย ไดใหความหมายของสติปญญาหรือเชาวน

ปญญา หมายถึง สมรรถภาพของสมองที่แสดงความสามารถดวยการจํา การคิด (คิดอยางมี

เหตุผล คิดเปนนามธรรม คิดสรางสรรค) การตัดสินใจ การแกปญหา (โดยเฉพาะปญหาเฉพาะ

หนา) และการปรับตัวของบุคคลตอสถานการณหรือสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  

สวนสติปญญาหรือพัฒนาการทางการรูการคิดตามความหมายของเพียเจท (Piaget)  

ประกอบดวย 4 ข้ันดวยกัน ไดแก ข้ันแรกในชวงแรกเกิดจนถึง 2 ปจะเปนพัฒนาการทางดาน

ประสาทสัมผัสตาง ๆ และการเคลื่อนไหวสัมผัส  สวนขั้นที่สองเปนขั้นของการเตรียมการคิด โดย

จะยึดตัวเองเปนศูนยกลางของความสนใจและความรูสึกนึกคิด โดยจะเริ่มตั้งแตอายุ 2-7 ป 

นอกจากนี้ในขั้นที่สามจะอยูในชวงอายุระหวาง 7–11 ปเปนการคิดอยางใชเหตุผลเชิงรูปธรรม โดย

เด็กสามารถจะใชเหตุผลกับสิ่งที่มองเห็น หรือจับตองได ซ่ึงในชวงระยะนี้เปนชวงของ

ความสามารถทางสมองในการจัดลําดับ และโยงประสบการณในอดีต และขั้นสุดทายเปนขั้นของ

การคิดอยางใชเหตุผลที่เปนนามธรรม ซ่ึงอยูในชวงอายุ 12 ปข้ึนไป ในขั้นที่ส่ีนี้ถือวาเปนขั้นที่มี

ความสําคัญที่สุดเพราะจะทําใหเกิดการเรียนรูการคิดที่กอใหเกิดสติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด

ที่ดีที่สุด อาทิเชนสามารถที่จะคิดและเชื่อมโยงเหตุการณหรือสถานการณตาง ๆทางการเมืองที่

เกิดขึ้นไมวาจะในอดีตหรือปจจุบันนั้นวาเปนอยางไรบาง เกิดจากสาเหตุอะไรและกอใหเกิด

ประโยชน ผลเสียหรือผลกระทบอยางไรบางกับสังคมและตัวของเขาเอง ทั้งนี้ความสามารถในการ

คิดของเขาเหลานั้นยอมเปนการคิดอยางมีระบบแบบแผน รูจักการตั้งสมมติฐาน เชื่อมโยงกับเหตุ

และผลได  

 โดยสรุปความหมายของสติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถในการ

คิด การจํา การแกไขปญหาโดยใชเหตุและผลอยางเปนระบบ สามารถนําเหตุผลมาอธิบายถึง

สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได รูจักที่จะใชประสบการณในอดีตใหเชื่อมโยงกับปจจุบันและ

วางแผนในอนาคตได นอกจากนี้ยังมีความคิดสรางสรรค มีการตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนา 

รวมถึงความสามารถในการเรียนรูในการปรับตัวของบุคคลตอสภาวการณ หรือสิ่งแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในสวนของ “การเมือง” (Politics) นักวิชาการตางประเทศไดกลาวถึง ลักษณะของ

การเมือง โดยสรุปไดวา การเมืองเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางมนุษยที่เกี่ยวของกับการ

ปกครอง ซ่ึงการเมืองมีลักษณะของการเปนระบบ มีโครงสราง (Dahl, 1970; Dillion et al., 1958) 



 7 

จึงมีการจัดสรรหนาที่และอํานาจระหวางบุคคลหรือกลุมคน (Weber,  1958) ดังนั้น การเมืองจึงมี

ความเกี่ยวของกับการแสวงหาและจัดสรรผลประโยชนของกลุมบุคคลหรือกลุมคน (Lasswell, 

1970; Wolin, 1960) ตลอดจนเปนเรื่องของการกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย (Easton, 

1965)  โดยสรุป การเมือง หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองและการ

บริหารราชการแผนดิน อันไดแก การจัดตั้งรัฐบาล โดยผานพรรคการเมือง ตลอดจนการกําหนด

นโยบายและการดําเนินนโยบายโดยฝายนักการเมือง 

ความฉลาดทางการเมือง จึงอาจสรุปไดวา เปนความสามารถของบุคคลในการคิดอยาง

เปนระบบ โดยการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุและผลของการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองของ

ผูบริหารประเทศในเชิงนโยบาย แผนการดําเนินงาน หรือโครงการตางๆ ดังนั้น ผูที่มีความเฉลียว

ฉลาดทางดานนี้  ยอมเปนผูที่สามารถคิดวิเคราะหถึงความจําเปนและหรือความเปนไปไดของ

นโยบาย แผนการดําเนินงาน และหรือโครงการตางๆ จากที่ฝายภาครัฐกําหนดและบังคับใช  วา

เปนการเอื้อประโยชนตอคนสวนรวมหรือสังคมมากนอยเพียงใด   

นอกจากนี้ บุคคลที่มีความฉลาดทางการเมืองยอมรูหนาที่ของตนในฐานะที่เปนคนไทย

นั้นมีอะไรบาง โดยเฉพาะหนาที่ที่เกี่ยวของกับการไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง   โดยเขาใจถึงจุดประสงคของ

การเลือกต้ัง  และสามารถที่จะเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเขาไปทําหนาที่บริหารประเทศ ทั้งนี้

เกิดจากการคิดอยางมีเหตุและผลเชื่อมโยงกับเหตุการณหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตไดวา

ควรจะเลือกคนอยางไรถึงจะทําใหประเทศชาติหรือทองถิ่นของเขาเหลานั้นเกิดการพัฒนาและเปน

คนดีทํางานไดจริงมาบริหาร  

รวมทั้งผูที่มีความฉลาดทางการเมือง มักเปนบุคคลที่จะสามารถชวยใหคนรอบขางมี

ความรูความเขาที่ถูกตองทางการเมือง โดยการสนับสนุนใหความรูและมีความเขาใจในเรื่องที่

เกี่ยวของกับการเมืองได เพื่อสามารถทําใหเพื่อนของตนเองนั้นมีความเฉลียวฉลาดเชนเดียวกัน ซ่ึง

นั้นก็คือ การมีวิญญาณของการเปนนักพัฒนานั้นเอง  

ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงไดศึกษาความฉลาดทางการเมือง ซ่ึงประกอบดวย 3 ตัวแปรตาม 

ไดแก การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และพฤติกรรมการ

สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

1.4.1.1  การรูปญหาดานการเมือง: ความหมายและวิธีวัด 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ

ตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา

และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอ
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โลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน อันจะนําไปสูความสงบสุข และความอยูดีมีสุข  ทั้งนี้จะตอง

อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการความรูตาง ๆ มา

ใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีจิตสํานึกใน

คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ

เพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได  

  ดังนั้นการที่เราจะรูปญหาดานการเมืองไดอยางถูกตองนั้นตองอาศัยหลักตาม

แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบดวย  ความรอบรู คือ มีความรูที่เกี่ยวของ

กับเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน รอบคอบ คือ ความสามารถที่จะวิเคราะห

ความรูหรือขอมูลที่ไดรับมานั้นโดยอาศัยเหตุและผล และความระมัดระวัง คือ ความมีสติที่จะนํา

ความรูหรือขอมูลที่ไดรับมาใช โดยอาศัยความมีสติใหรูเทาทันตอเหตุการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ไป และอาจรวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมกํากับดวย เพื่อจะไดมีความรูที่ถูกตองเหมาะสม ไม

เปนมิจฉาทิฐิ 

บุคคลจึงควรยึดหลักในการวิเคราะหปญหาทางการเมืองเพื่อที่จะไดทราบถึง

ปญหาที่แทจริง  หลักธรรมาภิบาลเปนหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ใชในการปกครองบานเมือง เปน

หลักของการอยูรวมกันของบุคคลหลายกลุมหลายฝายในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข 

สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความ

ยั่งยืน สํานักงาน กพ. (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., 2545) ไดกําหนดหลัก

ธรรมาภิบาลที่สําคัญในการบริหารบานเมือง 6 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก 1) หลักนิติธรรม เปน

การตรากฎหมายหรือออกกฎระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหมีความ ทันสมัย ดวยความเปน

ธรรม และเปนที่ยอมรับของประชาชนและสังคม 2) หลักคุณธรรม เปนการยึดถือและเชื่อมั่นใน

ความถูกตองดีงาม โดยการเสริมสรางคานิยมที่ดีงาม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ 

ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย 3) หลักความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหแกประชาชนอยางครบถวน ไมมีการปดบัง ดวยความสะดวก  การมีระบบหรือ

กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกันและ

ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 4) หลักความมีสวนรวม เปนการใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
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เสนอขอคิดเห็นในความตองการของประชาชน ตลอดจนมีสวนชวยในการตัดสินใจในกิจกรรม

สําคัญ ๆ ของภาครัฐ 5) หลักความรับผิดชอบ เปนการรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่ที่

ตนเองไดปฏิบัติไปและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที และ 6) หลักความคุมคา ผูนํารัฐบาล

หรือนักการเมืองผูซ่ึงถือวาไดเปนนักบริหารและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรตางๆ ของประเทศยอม

ตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยูเพื่อใหเกิดการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาศัย

หลักของความประหยัดและความคุมคาเปนสําคัญ ซ่ึงการที่นักการเมืองจะสามารถบริหารประเทศ

ไดดีมากนอยเพียงใดยอมตองอาศัยองคประกอบทั้ง 6 ประการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนี้การรูปญหาดานการเมืองนั้นยังไมมีผูใดไดทําการนิยามความหมาย

หรือไดทําการศึกษาในเรื่องนี้มากอน แตยังมีนักวิชาการสนใจไดทําการศึกษาที่เกี่ยวของกับการ

รูเทาทันสื่อมาแลวบาง โดยนักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของการรูเทาทันสื่อวา 

หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจและใชการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ (Baran, 

2002) นอกจากนี้ Silverblatt (1995) ไดใหความหมาย การรูเทาทันสื่อไววาเปนความสามารถของ

บุคคลที่จะเขาถึงและวิเคราะหขาวสารที่ไดรับ เชนเดียวกับ Rubin (อางถึงใน Baran, 2002) ไดให

ความหมายถึง ความสามารถในการเขาถึงสื่อ และความเขาใจขอจํากัดทางดานวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีในการสราง การผลิตและการถายทอดขอมูลขาวสาร ตลอดจน

ความสามารถในการวิเคราะหและประเมินเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อในสังคม เพื่อเปาหมายใน

การเขาใจสารที่ถูกผลิตออกมาเหลานั้น (อมรรัตน  ทิพยเลิศ, 2550) รวมถึงนักวิชาการในประเทศ

ไทยไดใหความหมายของการรูเทาทันสื่อวา หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถของผูรับสารในการ

ทําความเขาใจ ตีความ สามารถวิเคราะห วินิจฉัย และประเมินสื่อประเภทตาง ๆ ได (กาญจนา  

แกวเทพ, 2544: 14–15) 

ดังนั้นจากการประมวลเอกสารขางตน สามารถสรุปไดวา การรูปญหาดาน

การเมืองจึง หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาที่จะคิดวิเคราะห และตีความเรื่องราวตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศ 

วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ เชน มีความ

เปนธรรม  มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนที่ยอมรับของประชาชน เปนตน และ2) การมีสวน

รวมของประชาชนและความคุมคา เชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน ไดเขาไปมีสวนรวมทั้งในเชิง

ของการใหความคิดเห็น การรวมแขงขัน หรือการรวมตรวจสอบการดําเนินงานหรือประเมินผลงาน 

รวมถึง ความคุมคาในภาษีอากรของประชาชนในโครงการกอสรางตางๆ เปนตน วัดโดยแบบวัด
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ชนิดมาตรประเมินรวมคาที่สรางโดยผูวิจัย มีจํานวน 15 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย

ประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”   

1.4.1.2  พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม: ความหมายและวิธีวัด 

  การเลือกตั้งเปนกลไกการใชอํานาจอธิปไตยหรือการมีสวนรวมทางการเมือง                

(Political Participation) ของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยการไปใชสิทธิเลือกตั้ง

เลือกผูแทนที่มีนโยบายตรงกับความตองการของตนเอง ใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนดวย

ความชอบธรรม เพื่อลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแยง หรือการสืบตออํานาจและเปน

กลไกที่จะควบคุมใหผูแทนที่ดํารงตําแหนงจากการเลือกตั้งตระหนักอยูเสมอวาตองมีความ

รับผิดชอบตอประชาชน เพราะประชาชนเปนผูกําหนดอนาคตทางการเมืองของตน ดวยการเลือก

หรือไมเลือกตนกลับมาทําหนาที่ผูแทนอีก ดังนั้นการเลือกตั้งจึงมีผลตอการพัฒนาทางการเมือง 

โดยประชาชนจะสํานึกถึงความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่พลเมืองซึ่งตองมีสวนรวมในการเลือก

ผูแทนเลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบและวิธีดําเนินการปกครอง เลือกนโยบายสาธารณะ เลือกระบบ

เศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้จะเอื้อตอการธํารงไวและบูรณาการทางการเมืองที่พึงปรารถนา 

และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

  การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการทางการเมืองที่สําคัญยิ่งตอการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนและบรรลุ

วัตถุประสงคของแตละประเทศจึงตองพัฒนาปรับปรุงหรือปฏิรูประบบและกระบวนการเลือกตั้งให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในปจจุบัน (วัชรา  ไชยสาร, 2544: 

11-12) 

  การเลือกตั้งตามความหมายของ ณัชชาภัทร  อุนตรงจิตร (2547:  171) หมายถึง 

วิธีการคัดสรรคนเพื่อเขามาทํากิจกรรมทางการเมือง การเลือกตั้งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยทางออม หรือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (Representative  Democracy) เพราะ

เปนกระบวนการจัดสรรตัวบุคคลที่จะไปทําหนาที่แทนบุคคลทั่วประเทศในสถาบันนิติบัญญัติและ

บริหาร เปนตน สวนสยาม  ดําปรีดา (2547:  199) ไดใหความหมายของ การเลือกตั้ง หมายถึง 

กิจกรรมทางการเมืองการปกครองที่ประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไปแสดงตนใชสิทธิ์ออก

เสียงเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลจากคนหลาย ๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีหนึ่งจากหลาย ๆ บัญชี เพื่อใหกระทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งทางการเมือง

เพื่อการปกครองแทนตน ซ่ึงสอดคลองกับ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2549: 213) ที่ไดกลาววา การ

เลือกตั้ง หมายถึง การแสดงการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่งของประเทศที่มีการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยและเปนกระบวนการทางการเมืองที่สําคัญ เปนการใหประชาชนมีอํานาจใน

การตัดสินใจเลือกผูปกครองเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารประเทศ นอกจากนี้ พรศักดิ์  ผองแผว 

และธีรภัทร  เสรีรังสรรค (2539:  16-17) ยังไดกลาววา การเลือกตั้งเปนกิจกรรมที่ประชาชน

แสวงหาทางเลือกในการปกครองและสนองความตองการของตนเอง เชน รัฐบาลที่มีอุดมการณ

และนโยบายอนุรักษนิยมหรือรัฐบาลที่มีอุดมการณ และนโยบายกาวหนาตามแนวทางสังคม

ประชาธิปไตยหรือเสรีประชาธิปไตยไปเปนแมบทในการตัดสินใจกําหนดนโยบายและ

วิธีดําเนินการในการปกครอง เปนตน จากการประมวลความหมายของการเลือกตั้งทั้งหมด

สามารถสรุปไดวา การเลือกต้ัง หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง

ในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่ในการบริหารและปกครอง 

การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสําคัญตอคนไทยทุกคนที่ตองไปทําหนาที่เพื่อมอบ

อํานาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผูแทนไปทําหนาที่ในการปกปองผลประโยชนและดูแลทุกขสุข

ของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติถึงปละหนึ่งลานลานบาท ดังนั้น การ

เลือกผูแทนที่เปน “คนดี” มีความซื่อสัตย เห็นแกประโยชนสวนรวมของประชาชนใหเขาไปทํางาน

ทางการเมืองแทนเราจะทําใหสามารถใชงบประมาณทุกบาททุกสตางคที่มาจากเงินภาษีของ

ประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติไดอยางเต็มที่ 

การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสําคัญตอคนไทยทุกคนที่ตองไปทําหนาที่  โดยผูมีสิทธิ์

ไปเลือกตั้งตองมีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวา 5 ป อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ 

มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวัน

เลือกต้ัง  

   การไปเลือกตั้งของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น อาจไปเพราะเหตุผลที่

หลากหลาย ซ่ึงมีต้ังแตเห็นผลที่เกี่ยวกับสวนตัวและพวกพอง จนกระทั่งเปนเหตุผลที่เกี่ยวกับ

สวนรวมและสังคม  การใหเหตุผลในลักษณะนี้ มีความสอดคลองกับการใหเหตุผลของการกระทํา

ตามทฤษฎีพัฒนาการดานเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg  (1976) ซ่ึงกลาววา เหตุผลเชิง

จริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรม

อยางใดอยางหนึ่ง เหตุผลที่กลาวถึงนี้จะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจ หรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการ

กระทําตางๆ ของบุคคล ซ่ึงโคลเบอรกไดแบงขั้นจริยธรรมออกเปน 6 ขั้นดังนี้คือ ขั้นแรก เปนการ

ใหเหตุผลของการกระทําหรือไมกระทํา เนื่องจากไมตองการใหตนเองถูกลงโทษ หรือตองถูก

ทรมานเจ็บปวด  สวนขั้นที่สอง เปนการกระทําที่ยินยอมทําหรือไมกระทํา เนื่องจากการไดส่ิงตอบ
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แทนในเชิงของ ส่ิงของ รางวัล เงินทอง เกียรติยศ สําหรับขั้นที่สาม เปนการกระทําหรือไมกระทํา

อันเนื่องมาจากการคลอยตามความเห็นของผูอ่ืน จึงไมไดตัดสินใจดวยตัวเอง แตเกิดจากการ

คลอยตามการชักจูงของบุคคลที่มีอิทธิพลตอตน เชน เพื่อน  พอแม หรือผูมีอํานาจบังคับ เพื่อให

เกิดการยอมรับและเปนที่ชอบพอของบุคคลเหลานี้ และในขั้นที่สี่ บุคคลรูสึกถึงหนาที่บทบาทของ

ตนในฐานะที่เปนหนวยของสังคมที่มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่สังคมของตนกําหนดหรือ

คาดหมาย ขั้นที่หาเปนขั้นที่การกระทําโดยยึดหลักเหตุผลและความถูกตองเหมาะสมเห็น

ผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว มีความเคารพตนเองและตองการใหผูอ่ืนเคารพในหลักการ

ของตนเองดวย ขั้นที่หก เปนขั้นที่ยึดหลักอุดมคติสากลเปนแนวทางปฏิบัติ ตัดสินตามเหตุผลของ

การรับผิดชอบ สรางคุณธรรมประจําใจที่นอกเหนือกฎเกณฑทางสังคม ยอมรับสิทธิเทาเทียมกัน

ของมนุษย ตลอดจนเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจ

นึก, 2520: 43) 

  การไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมของบุคคลมักเปนการแสดงออกถึงการมีหลักการ

และมีคุณธรรมในการไปเลือกผูแทนเขาไปบริหารบานเมือง เชน การไมยอมขายสิทธิ์ขายเสียงของ

ตนเอง  การไมไปเลือกผูแทนตามคําชี้นําของบุคคลอื่น แตเปนการตัดสินใจเลือกที่ผานการ

พิจารณาดวยตนเองมาแลว  เปนตน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ยุทธิวา นาเมือง (2551) ซ่ึงศึกษา

ประชาชน 395 คนในจังหวัดรอยเอ็ด และสมชาย  ดิลังการณ (2538: 159-161) ไดศึกษาพฤติกรรมการ

ออกเสียงเลือกตั้งกับจิตสํานึกทางการเมืองของคนเชียงใหมในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 

2535: กรณีศึกษาเขตอําเภอหางดง ผลการวิจัยพบวาเหตุผลของการไปเลือกต้ังของกลุมตัวอยางมี

ความสอดคลองกับขั้นของการใหเหตุผลตามทฤษฎีของโคลเบอรกดวย 

งานวิจัยที่ใหความหมายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี เปนงานวิจัยของศุภชัย  สุพรรณทอง (2544:  43) โดยไดนิยามความหมายของ

พฤติกรรมการไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมวา หมายถึง การที่นักศึกษาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดย

มีเหตุผลเบื้องหลังการไปใชสิทธิเลือกต้ังที่ตรงกับเหตุผลเชิงจริยธรรม หนึ่งใน 6 ข้ันตามทฤษฎีของ

โคลเบอรก คือ มีต้ังแตมีเหตุผลระดับต่ําถึงระดับสูง เหตุผลในขั้นที่หนึ่ง คือ ไปเลือกตั้งเพื่อ

หลีกเลี่ยงการโดนลงโทษ เชน  การถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง หรือการโดนลงโทษตางๆ เปนตน 

เหตุผลขั้นที่สอง คือ ไปเลือกตั้งโดยไมใชการแสวงหารางวัล เชน การขายเสียงขายสิทธิ์ตางๆ ที่จะ

ไดรับจากการเลือกตั้ง เปนตน ข้ันที่สาม  ไมใชไปเลือกตั้งเพื่อพรรคพวกของตน หรือเพียงไปเลือก

เพื่อใหคนอื่นเห็นวาตนเองก็ไปเลือกตั้งเทานั้น เหตุผลในขั้นที่ส่ี  คือ การไปเลือกตั้งเปนหนาที่ตาม

ปทัสถานของสังคมหรือศาสนา เหตุผลขั้นที่หา  ไปเลือกตั้งเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกที่ควร และ
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ภาคภูมิใจในการกระทําของตน และเหตุผลในขั้นที่หก  ไปเลือกตั้ง เพราะเปนไปตามหลักอุดมคติ

สากล  ซ่ึงวัดโดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 15 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 

หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาอํานาจจําแนก ต้ังแต 2.85 ถึง 8.96 และมี

คาความเชื่อมั่นเทากับ .80  

   จากการประมวลเอกสารทําใหสรุปไดวา พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

หมายถึง การที่นักศึกษาไปใชสิทธิ์เลือกต้ังลงคะแนนเสียง โดยยึดหลักเหตุผลของการไปเลือกต้ัง ที่

เห็นแกประโยชนของคนอื่นหรือของสวนรวม มากกวาที่จะใหประโยชนแกตัวนักศึกษาหรือพวก 

ตามทฤษฎีพัฒนาการดานเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร  ซ่ึงเปนนิยามจากงานวิจัยของศุภชัย  

สุพรรณทอง (2544: 57) และวัดโดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคาของศุภชัย สุพรรณทอง 

(2544: 43) และที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

    1.4.1.3  พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง : ความหมาย และ

วิธีวัด 

การสนับสนุนชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนสิ่งที่สังคมตะวันออกใหความสําคัญในการ

รวมกันอยูเปนกลุมอยางสงบสุข  นักวิชาการไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนเสริมกัน ซ่ึงมีช่ือ

เรียกหลายชื่อ และหนึ่งในชื่อเหลานี้คือ การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ซ่ึง Duchduen 

Bhanthumnavin (2000: 156-166) ไดใหความหมายวา เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 2 คน ใน

สถานการณหนึ่งซึ่งผูใหการสนับสนุน อาจใหการชวยเหลือไดใน 3 ดาน คือ 1) การสนับสนุน

ทางดานอารมณ (Emotion  Support) เชน แสดงความเปนหวงเปนใย เห็นอกเห็นใจ หรือการ

ยอมรับ เปนตน 2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Information  Support) เชน การชวย

แกปญหา หรือใหคําแนะนํา คําปรึกษาเมื่อเกิดปญหา การใหขอมูลยอนกลับ รางวัล หรือลงโทษ

เปนตน และ 3) การสนับสนุนทางดานวัสดุ เครื่องใช รวมทั้งเงินและแรงงาน (Material  Support)  

ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 3 ดานมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันและกัน 

ซ่ึงในสวนการสนับสนุนทางสังคมนี้มีผูไดศึกษาไวหลายทานดวยกัน อาทิเชนใน

งานวิจัยของสุกมล  มุงพัฒนสุทร (2546: 14) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางจิตสังคม และลักษณะทาง

พุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักษสัตวของนักเรียนวัยรุนชายในชนบท ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมสนับสนุนการรักษสัตวไววา หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติในการใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืนในดานการรักษสัตวใน 3 ดานไดแก 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ เชน การให

กําลังใจ ชมเชย แสดงความชื่นชม ยกยอง เมื่อเห็นผูอ่ืนแสดงการรักษสัตว 2) การสนับสนุน

ทางดานขอมูลขาวสาร เชน การชักชวน ตักเตือน แนะนํา ในสิ่งที่เกี่ยวกับการอนุรักษสัตว และ
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สุดทาย 3)การสนับสนุนทางดานวัสดุ เครื่องใช รวมทั้งเงินและแรงงาน เชน บริจาคเงิน หรือปจจัย

อ่ืนๆ ใหกับชมรมอนุรักษ การชวยลงแรงในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ เปนตน การให

ความหมายในลักษณะนี้ยังปรากฏในงานวิจัยพฤติกรรมสนับสนุนดานอื่นๆ ดวย ในกลุมตัวอยาง

ตาง ๆ อาทิ นักเรียนมัธยมศึกษา เชน พฤติกรรมสนับสนุนใหผูอ่ืนออมเงิน (รสนันท ณ นคร, 2550) 

หรือ สนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 

2551) เปนตน รวมทั้งกลุมผูใหญ เชน  พฤติกรรมการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัย (ธวัชชัย   

ศรีพรงาม, 2547: 16) 

งานวิจัยที่ไดศึกษาพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแกเพื่อน หรือพฤติกรรม

ใกลเคียง เชน พฤติกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในดานอื่นๆ ของนักเรียนและนักศึกษา มีผูศึกษาวิจัยไว

แลว เชน พฤติกรรมเพื่อนชวยเพื่อนปองกันการเสพติดยาบาของสุวิมล สุขเกษม (2547:  11-14) 

โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยนักวิจัยไดใหความหมายของพฤติกรรมนี้วา 

เปนการกระทําของนักเรียนในการรวมกลุมทํากิจกรรมกับเพื่อน เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการเสพ

ยาบา โดยเนนไปในการชวยเหลือ 2 ดาน คือ 1) ดานอารมณ เชน การใหกําลังใจเพื่อนที่สามารถ

ปฏิเสธการถูกชักจูง และ 2) ดานขอมูลขาวสาร เชน การใหความรวมมือกับครูในการสอดสอง

พฤติกรรมเพื่อน ใหคําปรึกษาเพื่อน และแลกเปลี่ยนขอมูลในการปองกันตนจากยาบาแกเพื่อน 

เปนตน   

นอกจากนี้งานวิจัยพฤติกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในระดับนิสิตนักศึกษายังมีปรากฏ

ในอดีต เชน งานวิจัยของพิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ (2546:  70-75) ไดศึกษาพฤติกรรมเพื่อน

ชวยเพื่อนปองกันโรคเอดส โดยศึกษาวา นักศึกษามีการชวยเพื่อนใหพนจากความเสี่ยงของการติด

โรคเอดส โดยการ 1) ขัดขวางเพื่อนมิใหมีพฤติกรรมที่จะนําไปสูการติดโรคเอดส เชน ขัดขวางหรือ

ตักเตือนไมใหเพื่อนไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม ตักเตือนเพื่อนมิใหด่ืมสุรา หามปรามไมให

เพื่อนไปซื้อบริการของหญิงขายบริการ เปนตน และ 2) สนับสนุนใหเพื่อนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

เชน โดยการใหกําลังใจเพื่อน ชวนเพื่อนไปฟงบรรยายเรื่องสุขภาพ เปนตน  

สําหรับเรื่องทางการเมืองนั้น การสนับสนุนใหเพื่อนมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะ

กอใหเกิดความฉลาดทางการเมืองขึ้นไดนั้นเปนสิ่งที่นักศึกษาสามารถกระทําได  การมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษาประกอบดวยรูปแบบของการมีสวนรวม (จุฑามาศ ประยูรทอง, 2547: 

22-25; Cole & Stewart, 1996: 130-140; Vecchione & Caprara, 2009: 487-492) เชน 1) การ

แสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง 2) การใชสิทธิเลือกตั้ง 3) การริเริ่มประเด็นพูดคุยเรื่อง

การเมือง ใหความรูผูอ่ืน 4) การชักจูงผูอ่ืนใหเลือกตั้งผูที่ตนสนับสนุน 5) รวมประชาสัมพันธ
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ทางการเมือง เชน การสวมเสื้อหรือสติ๊กเกอรเพื่อแสดงการสนับสนุน 6) การติดตอกับนักการเมือง

หรือผูนําทางการเมือง 7) การบริจาคเงิน/ส่ิงของชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 8) 

การรวมประชุม ฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง 9) การรวมรณรงคทาง

การเมือง 10) การสมัครเปนสมาชิกที่สําคัญทางการเมือง 11) การรวมประชุมแกนนําของพรรค 

12) ดําเนินกิจกรรมหาเงินเขาพรรคการเมือง 13) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 

และ14) รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณะ และดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

และถวิลวดี  บุรีกุล, 2548: 64)  

จากการประมวลเอกสารในสวนของการมีสวนรวมทางการเมืองแสดงใหเห็นวา 

การที่จะสนับสนุนใหเพื่อนมีความฉลาดทางการเมืองนั้นจะประกอบดวย 2 ดานดวยกัน คือ 1) 

การสนับสนุนดานอารมณ เชน ใหการชมเชยเมื่อเพื่อนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ  

การยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนที่เกี่ยวกับทางการเมือง  ใหคําชมเชยเมื่อเพื่อนมี

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนตน  และ2) การสนับสนุนทางดานขอมูล

ขาวสาร เชน มีการชักชวนเพื่อนรับฟงขาวสารเกี่ยวกับการเมือง  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล

เกี่ยวกับ นักการเมือง พรรคการเมือง นโยบายของพรรค ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดาน

การเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสม ชักชวนใหเพื่อน

เขารับฟงขอมูลทางการเมืองเมื่อมีการประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนตน วัดโดยแบบวัดชนิด

มาตรประเมินรวมคาที่สรางโดยผูวิจัย มีจํานวน 15 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ 

ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”   

  

 1.4.2  ปจจัยเชิงเหตุของความฉลาดทางการเมือง 

ในการศึกษาเพื่อหาปจจัยเชิงเหตุของความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา ในงานวิจัยนี้

ไดใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism  Model) เปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบแนวคิด 

รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมนี้เปนรูปแบบประเภทหนึ่งของทฤษฎี ที่ศึกษาถึงสาเหตุของ

พฤติกรรมของบุคคล   โดยนักจิตวิทยากลุมหนึ่ง (Magnusson & Endler, 1977: 18-21) ได

ประมวลทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเอาไว แลวสรุปวา พฤติกรรมมนุษย 

เกิดจากสาเหตุ 4 ประเภทดวยกัน คือ 1) สถานการณ ที่จะเอื้ออํานวยหรือขัดขวางการเกิด

พฤติกรรมที่นาปรารถนา ซ่ึงในงานวิจัยนี้ เชน ปริมาณการเรียนทางดานสังคมศาสตรกับความ

ฉลาดทางการเมือง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวกับความฉลาดทางการเมือง รวมทั้งการ

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษากับความฉลาดทางการเมือง 2) จิตลักษณะเดิม ซ่ึงจิตใจที่ติดตัวมา
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จากการอบรมเลี้ยงดูและการสั่งสอนจากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน ความเชื่อ ความคิด 

คานิยมตางๆ เปนตน  โดยมีทฤษฎีที่กลาวถึงจิตลักษณะเชนนี้ เชน ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวง

เดือน  พันธุมนาวิน, 2543) เปนตน 3) จิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณ หรือที่เรียกวา 

ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical Interaction) อาจวิเคราะหไดโดยการใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสองทางขึ้นไป โดยมีตัวแปรทางจิตและสถานการณเปนตัวแปรอิสระ และ4) จิต

ลักษณะตามสถานการณ หรือที่เรียกวาปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic  Interaction) เปน

ลักษณะทางจิตของบุคคลผูกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่บุคคลเผชิญ เชน ทัศนคติ

ตอสถานการณนั้น หรือตอพฤติกรรมที่จะกระทํา ความวิตกกังวลตามสถานการณ  และความเชื่อ

อํานาจในตนในเรื่องนั้น เปนตน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ข: 105-108) ดังภาพที่ 1.1 

 

ลักษณะสถานการณปจจุบัน
ที่เอื้ออํานวย แก พฤติ.

ที่ขัดขวาง พฤติ.
พฤติกรรมของบุคคล

จิตลักษณะเดิมของบุคคล จิตลักษณะตามสถานการณ
ทัศนคติตอพฤติกรรม

Mechanical

Interaction

Organismic
Interaction

ลักษณะสถานการณปจจุบัน
ที่เอื้ออํานวย แก พฤติ.

ที่ขัดขวาง พฤติ.
พฤติกรรมของบุคคล

จิตลักษณะเดิมของบุคคล จิตลักษณะตามสถานการณ
ทัศนคติตอพฤติกรรม

Mechanical

Interaction

Organismic
Interaction

 
 

ภาพที่ 1.1  การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม 

แหลงที่มา:  Magnusson & Endler, 1977; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ข. 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism  Model) ในการกําหนด

หัวขอในการประมวลเอกสาร โดยจะทําการประมวลใน 3 สวน คือ 1) การประมวลเอกสารระหวาง

จิตลักษณะเดิม กับความฉลาดทางการเมือง 2) การประมวลเอกสารระหวางสถานการณกับจิต

ลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดทางการเมือง และ3) การประมวลเอกสารระหวางจิต

ลักษณะตามสถานการณ กับความฉลาดทางการเมือง เพื่อกําหนดตัวแปรอิสระและสมมติฐานที่

ใชในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1.4.3   ปจจัยดานจิตลักษณะเดิมกับความฉลาดทางการเมือง 

สําหรับในสวนนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะ

เดิมของบุคคล 5 ประการ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิต กลุม

นิยม และวัตถุนิยม ที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทางการเมือง ดังตอไปนี้ 

โดยจิตลักษณะ 3 ในหาประการมาจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 

2543: 7) ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่แสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกง เชนเดียวกับ 

ความฉลาดทางการเมืองซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของคนดีและคนเกงในสังคม ทฤษฎีนี้สรางจากการ

สรุปผลการวิจัยในเรื่องดังกลาวของเยาวชนและประชาชนไทยอายุ 6 ถึง 60 ป จํานวนหลายหมื่น

คนในปจจุบัน ซ่ึงเปนผลการวิจัยในประเทศไทยในชวงกวา 25 ปที่ผานมา  

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้มีสวนประกอบ 3 สวน คือ สวนที่เปนดอกและผลไมของตนไม 

สวนลําตน และสวนที่เปนราก (ภาพที่ 1.2) ในสวนแรก คือ ดอกและผลไมบนตน แสดงถึง

พฤติกรรมของคนดีและคนเกง อันประกอบดวย พฤติกรรมตางๆ ที่นาปรารถนานี้ มีสาเหตุทาง

จิตใจอยู 2 กลุม กลุมแรก คือ สาเหตุทางจิตใจที่เปนสวนลําตนของตนไม อันประกอบดวยจิต

ลักษณะ 5 ดานคือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความ

เชื่ออํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม (ที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมนั้นๆ หรือสถานการณนั้น) ถาตองการที่จะเขาใจ อธิบายทํานายและพัฒนาพฤติกรรม

ชนิดใด จะตองใชจิตลักษณะบางดานหรือทั้ง 5 ดานนี้ประกอบกันจึงจะไดผลดีที่สุด 

สวนที่สามของตนไมจริยธรรม คือ รากของตนไม ซ่ึงเปนจิตลักษณะกลุมที่สองมี 3 ดาน 

คือ 1) สติปญญา 2) ประสบการณทางสังคม และ3) สุขภาพจิต (ภาพที่ 1.2) จิตลักษณะทั้งสามนี้

อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตนของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคล

จะตองมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณที่สูงเหมาะสมกับอายุจึงจะเปนผูที่มีความ

พรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้จะพัฒนาไป

เองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาว และอยูในสภาพแวดลอมทาง

บาน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอม ที่จะรับการ

พัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้โดยวิธีการอื่นๆ ดวย ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน 3 

ประการที่รากนี้ อาจจะเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน เพื่อใชอธิบายทํานาย 

และพัฒนาพฤติกรรมดวย (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2526, 2543)  

แตเดิมนั้น ทฤษฏีตนไมจริยธรรม ไดแสดงถึงสาเหตุทางจิตใจที่ลําตนเพียง 4 ประการที่

เกี่ยวของกับการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการดีละเวนชั่ว หรือที่เรียกวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (ดวง



 18 

เดือน  พันธุมนาวิน, 2526) แตตอมาไดนําผลวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมทางดานการ

ทํางาน อาชีพ และพฤติกรรมการรักษาสุขภาพอนามัยประกอบดวย จึงไดเพิ่มพฤติกรรมของคน

เกงเขาเปนดอกผลรวมกับพฤติกรรมคนดี และไดเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงเปนจิตลักษณะที่

สําคัญของคนที่มีพฤติกรรมหลายชนิดดังกลาวขางบนนี้ เขาที่ลําตนของตนไมจริยธรรม รวมเปน 5 

ดาน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2543) จึงทําใหทฤษฎีตนไมจริยธรรมของคนไทยนี้มีลักษณะที่

กวางขวางครอบคลุมพฤติกรรมที่นาปรารถนาของคนไทยทางดานที่สําคัญไดครบถวน  

จากผลการวิจัยในอดีตแสดงใหเห็นวา จิตลักษณะ 3 ประการตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสุขภาพจิต มีความเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมที่นาปรารถนาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (เชน กมลวรรณ สุวรรณโชติ, 

2548; นรา จันชนะกิจ, 2548; สุภะรัฐ ยอดระบํา, 2548) ดังนั้นจึงไดนําตัวแปรทางจิตทั้งสามนี้มา

ใชในการศึกษาในงานวิจัยนี้  

ภาพที่ 1.2  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม  

แหลงที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 7. 

 

ในงานวิจัยนี้ ความฉลาดทางการเมืองประกอบดวยตัวแปร 3 ประการ คือ การรูปญหา

ดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง ซ่ึงงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเหลานี้ในขั้นสูงยังมีไมมากนัก แตมี

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งมานานแลว (ธวัช สุทธิกุลสมบัติ, 2538) สวนใหญเปน
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การศึกษาปจจัยดานตางๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกตั้งในเชิงการสํารวจ หรือสํารวจกึ่ง

เปรียบเทียบ (เชน  เบญทราย กียปจจ, 2549; ดุสิต กลางประพันธ, 2552) จึงตองอาศัยการ

ประมวลเอกสารจากพฤติกรรมใกลเคียง โดยตัวแปรตามกลุมนี้ มีความเกี่ยวของกับกลุม

พฤติกรรมตางๆ เชน กลุมพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรม กลุมพฤติกรรมของพลเมืองดี กลุม

พฤติกรรมสนับสนุนชวยเหลือผูอ่ืน และกลุมพฤติกรรมประชาธิปไตย เปนตน 

1.4.3.1  ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนกับความฉลาดทางการเมือง 

บุคคลที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนาและทําเพื่อผลดีที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวมใน

อนาคต มักเปนบุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ลักษณะมุงอนาคต (Future 

Orientation) คือ ลักษณะทางจิตประเภทหนึ่งของบุคคลที่เกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ  

(De Volder & Lens, 1982; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547:  3-5) ไดแก ลักษณะแรกเปน

ความสามารถคาดการณไกล วาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ซ่ึงเปนการคิดวิเคราะห

สังเคราะหในเชิงนามธรรม เพื่อคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทําของตนในปจจุบัน 

เชน เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต เปนตน ความสามารถ

เชนนี้จะปรากฏในบุคคลปกติต้ังแตวัยรุนเปนตนไป (Calster et al., 1987; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 

2547: 4)    

ลักษณะที่สอง เปนความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนั้น อาจจะเกิดกับตนได

เชนเดียวกับที่จะเกิดกับผูอ่ืน ซ่ึงแสดงถึงความไมประมาท บุคคลที่ไมประมาทมักเอาบทเรียน หรือ

เหตุการณที่เกิดกับบุคคลอื่น แลวกอใหเกิดผลที่ทั้งนาปรารถนาหรือไมนาปรารถนา มาเปน

อุทาหรณ แลวคิดหาทางปองกันมิใหตนประสบเหตุการณดังกลาว หรือนําบทเรียนที่กอใหเกิดผลดี

มาเปนตัวอยาง แลวปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ โดยไมยอทอ 

ลักษณะที่สาม  สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีคุณคาหรือความสําคัญที่ไมลดลง ผูที่

มุงปจจุบันมักมองเห็นคุณคาของรางวัลที่ตนจะไดรับในทันทีวามีคุณคาเต็มบริบูรณ แตถารางวัล

นั้นตนจะไมไดรับในทันที โดยจะไดรับในอนาคต เชน สัปดาหหนา หรือเดือนหนา บุคคลที่มุง

ปจจุบันจะเห็นวารางวัลที่ตองรอคอยนั้นลดคุณคาลงทันที ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นกลาวคือ ตอง

คอยไมนานนัก รางวัลนั้นก็อาจจะยังมีคาอยูบาง แตนอยกวาที่จะไดรับรางวัลนั้นในทันที สวนผูที่

มุงอนาคตสูงนั้น จะมองเห็นคุณคา หรือความสําคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดกับตัวเขาใน

อนาคต ในปริมาณที่เทากันหรืออาจจะมากกวาที่จะเกิดกับเขาทันทีในปจจุบัน เชน มีคนจะใหต๋ัว

เครื่องบินฟรีไปเที่ยวตางประเทศในวันนี้ แตบุคคลผูรับยังมีงานติดพันอยู จึงเลือกที่จะรับตั๋วฟรี 

โดยจะขอรอไปรับในอีกสามเดือนขางหนา เปนตน 
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โดยสรุปผูที่มีลักษณะมุงอนาคต คือผูที่สามารถในการคาดการณไกลเกี่ยวกับ

ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน และเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเพียรพยายาม เพื่อ

จุดมุงหมายที่ยิ่งใหญในอนาคต  

สวนการควบคุมตนเองของบุคคลนั้น เปนความสามารถในการอดไดรอไดใน

สถานการณตางๆ เพื่อจุดมุงหมายที่ยิ่งใหญในอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ

จนปจจนึก (2520: 35) การควบคุมตน หรือที่เรียกทั่วไปวา “วินัยในตนเอง” นั้นหมายถึง การบังคับ

ตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง เพื่อสรางพฤติกรรม

ใหม หรือเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการใหมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการของตนเอง และไมตองการพึ่งการ

ควบคุมบังคับจากผูอ่ืน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547: 7-8)  

การควบคุมตน (Self  Control) กระทําไดโดยหลักการสําคัญ 4 ประการ (ดวง

เดือน พันธุมนาวิน, 2547:  1-14) คือ 1) การตั้งเปาหมายยอยและเปาหมายหลักที่ตองการ 2) 

สังเกตพฤติกรรม เพื่อหาทางปรับปรุง 3) สรางสถานการณที่เอื้ออํานวยตอการเกิดพฤติกรรม และ 

4) เมื่อเกิดแลวก็พยายามหาทางอนุรักษพฤติกรรมนั้น โดยการใหรางวัลตนเองหรือบอกใหผูอ่ืนให

รางวัลก็ได 

งานวิจัยที่ศึกษาถึงความเกี่ยวของของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ

พฤติกรรมตางๆ ที่นาปรารถนาของนักเรียน  เชน งานวิจัยของสุภาสินี นุมเนียม (2546: 133-141) 

ที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 576 คน 

นักวิจัยพบผลวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบตอ

หนาที่มากกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏใน

พฤติกรรมที่นาปรารถนาอื่นๆ ของนักเรียนมัธยมดวย เชน พฤติกรรมทางศาสนา (พูนฤดี สุวรรณ

พันธุ, 2537:  56; พระสวรรค ยมสีดา, 2548:  86-91) พฤติกรรมอนุรักษสัตว (สุกมล  มุงพัฒน

สุนทร, 2546: 108-114) เปนตน  

สําหรับงานวิจัยที่ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปรากฏผลที่สอดคลองกันวา 

นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากดวย เชน 

งานวิจัยของนรา จันชนะกิจ (2548:  97) ซ่ึงศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการใชมือถืออยาง

เหมาะสมของนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 366 คน ปรากฏวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปน

ตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมการใชมือถืออยางปลอดภัย โดยมีคาเบตา เทากับ .14 
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ซ่ึงหมายความวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการใชมือถือ

อยางปลอดภัยมากดวย  

สวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง มีผลวิจัยที่แสดงใหเห็น

ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมทางการเมืองที่นาปรารถนา เชน 

งานวิจัยของวรรณะ บรรจง (2546:  70-101) ซ่ึงศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมืองของครู จํานวน 985 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ครูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองมากดวย ผลเชนนี้สอดคลองกับ ผลวิจัยปจจัย

เชิงเหตุของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงพบวา นักศึกษา

ปริญญาตรีที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

มากกวา นักศึกษาปริญญาตรีที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย   

จากการประมวลเอกสารดังกลาวขางตน ทําใหสรุปไดวา บุคคลที่มีลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากดวย ผลเชนนี้ปรากฏกับพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเมือง จึงทําใหคาดการณไดวา นักศึกษาที่มี

ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนมาก เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มี

ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนนอย 

1.4.3.2  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความฉลาดทางการเมือง 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) (McClelland, 1963) เปนแรงจูงใจที่

เกิดจากความตองการที่จะพยายามทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดที่ไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบอยู

ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ไมวางานนั้นจะมีความยากลําบากหรือประสบปญหาอุปสรรคมากนอย

เพียงใดก็ตาม บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะอดทนและไมเกิดความยอทอ ในทางตรงกันขาม 

กลับยิ่งจะพยายามหาทางฟนฝาและเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง เพื่อ

ความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นกับตน ในขณะเดียวกัน ถาบุคคลนั้นไมสามารถผาน

พนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดแลว บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะรูสึกกังวลอยูตลอดเวลา  

เนื่องจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมตางๆ 

ในจํานวนไมนอย ซ่ึงไดมีผูทําการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมตางๆ ไวมากมาย ใน

ระดับนักเรียน เชน พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร (สุมิตตรา เจิมพันธ, 2545) พฤติกรรมการ

ประหยัด (มนูญ ภูขลิบเงิน, 2547) พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธ (พระสวรรค ยมสีดา, 2548) 

และพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว (สิริมล ธีระประทีป, 2549) นอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยในกลุมคน

วัยทํางาน เชน พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. 
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(รวิกาญจน  เดือนดาว, 2547) และพฤติกรรมการเปนผูบังคับบัญชาของทหารชั้นนายพันสังกัด

กองทัพบก (สมนึก ขุนทอง, 2550) เปนตน ซ่ึงจากงานวิจัยดังกลาวนี้ ผลปรากฏสอดคลองกันวา 

นักเรียนหรือผูใหญที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางศาสนา 

พฤติกรรมตามคุณธรรม และพฤติกรรมทํางานที่นาปรารถนามากดวย  

การวิจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดมี ผูวิจัยในพฤติกรรม

ดังกลาวมาบางแลว เชน อภิรดี  โสภาพงศ (2547:  131) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน

อยางมีจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได ในสังกัดกองคลัง หรือสํานักการคลัง ของเทศบาล 60 

แหง จํานวน 326 คน ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูที่มี

พฤติกรรมซื่อสัตยในงานมากกวา เจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า นอกจากนี้

ผูวิจัยยังพบผลอีกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมซื่อสัตยใน

งาน เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ อีก 3 

ตัว รวมเปน 4 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมซื่อสัตยในงานได 30.1% ของกลุมรวม  และ 

34.9% ในกลุมชาย 

นอกจากนี้ในพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทําดีนั้น รสนันท  

ณ นคร (2550: 115 ) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ

ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมตน ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

ธนาคารโรงเรียน และไมเขารวมโครงการธนาคารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 

500 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนให

ผูอ่ืนออมเงินมากกวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอย นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบผลอีกวา 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตัวทํานายลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมการสนับสนุนใหผูอ่ืนออมเงิน เมื่อ

รวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 4 ตัว รวมเปน 5 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรม

สนับสนุนใหผูอ่ืนออมเงินได 37.9% ในกลุมรวม ผลในลักษณะนี้ยังปรากฏในงานวิจัยอื่นๆ อีกดวย 

(เชน จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 2551) 

ดังนั้น จากการประมวลเอกสารขางตนทําใหเห็นวา กลุมตัวอยางหลายประเภท 

ทั้งนักเรียนมัธยม และผูใหญวัยทํางานในอาชีพตางๆ  ถาบุคคลผูนั้นมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  มัก

เปนผูที่มีพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมมาก หรือมีพฤติกรรมการเรียน/ทํางานมาก หรือมี

พฤติกรรมสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทําในสิ่งที่ดีมากดวย  ดังนั้น จึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา 

นักศึกษาปริญญาตรีที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมากกวา 

นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า 
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1.4.3.3  สุขภาพจิตดีกับความฉลาดทางการเมือง 

การไมรูสึกกังวลจนเกินเหตุ ไมโกรธงาย ไมต่ืนเตนงาย มีสมาธิ และมีความกลา

ในสิ่งที่สมควร เปนคุณสมบัติของผูที่มีสุขภาพจิตดีมาก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา  

วนินทานนท, 2536:  38) นอกจากนี้สุขภาพจิตดีตามความหมายขององคการอนามัยโรค (WHO) 

หมายถึง “ความสามารถที่จะปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคม และสิ่งแวดลอมไดดี มีสัมพันธภาพ

อันดีงามกับบุคคลอื่น ดํารงชีวิตอยูไดดวยความสมดุลอยางสุขสบาย รวมทั้งสนองความตองการ

ของตนเองในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงนี้ได โดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจ ทั้งมิไดหมายความวา

ไมมีอาการของโรคประสาทและโรคจิตเทานั้น (กําธร จางทอง, 2541: 13) 

งานวิจัยในอดีตมีผลที่สนับสนุนวา  นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก  มักเปนนักเรียน

ที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากดวย เชน งานวิจัยที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการ

ประหยัด (มนูญ ภูขลิบเงิน, 2547:  199) ที่ศึกษานักเรียนมัธยมปลาย จํานวน 490 คน นักวิจัย

พบวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมประหยัดคาใชจายมากดวย ผลในทํานอง

เดียวกันนี้ยังปรากฏในพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอีกดวย เชน พฤติกรรมตาม

เบญจธรรม (พิชัย มณีรักษ, 2547) พฤติกรรมสิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาด เชน พฤติกรรม

การลดปริมาณขยะ (ลินดา สุวรรณดี, 2543) พฤติกรรมการรักษาความสะอาด (กุหลาบ  ไทรโพธิ์

ภู, 2546) และ พฤติกรรมการทิ้งขยะอยางเหมาะสม (ภัทรกร อิสระภาคย, 2550) เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่แสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตดีกับพฤติกรรม 

เชิงจริยธรรม เชน งานวิจัยของสุภาสินี  นุมเนียม (2546: 168) ศึกษาถึงปจจัยทางสภาพแวดลอม 

และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 4 โรงเรียน กลุมตัวอยางทั้งหมด 576 คน ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี

มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ ในครอบครัวมากกวา และในโรงเรียนมากกวา 

นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบผลอีกวา การมีสุขภาพจิตดี เปนตัวทํานาย

สําคัญลําดับที่ 4 ของพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ในครอบครัว เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิต

ลักษณะเดิม และสภาพแวดลอมอีก 5 ตัว รวมเปน 6 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบ

ตอหนาที่ในครอบครัวได 37.6 % ในกลุมรวม และ 42.7 % ในกลุมชาย นอกจากนี้ในงานวิจัยของ

รสนันท  ณ นคร (2550:  115) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและ

สถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมตนที่มีธนาคารใน

โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 480 คน ผลการวิจัยพบวา สุขภาพจิตดี เปนตัวทํานายสําคัญลําดับสุดทาย
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ของพฤติกรรมการออม เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัวรวมเปน 3 ตัว โดย

สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได 21.7 % ในกลุมรวม  

สําหรับผลวิจัยในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี มีหลักฐานความสัมพันธระหวาง

สุขภาพจิตดีกับพฤติกรรมที่นาปรารถนา เชน งานวิจัยของนิภาพร โชติสุดเสนห (2545: 99) 

ทําการศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย 2 สถาบัน จํานวน 400 คน จากการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดี

มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมรักษาระเบียบมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย นอกจากนี้ผูวิจัยยัง

พบผลอีกวา สุขภาพจิตดีเปนตัวทํานายสําคัญลําดับสุดทายของพฤติกรรมรักษาระเบียบ เมื่อ

รวมกับตัวทํานายชุดลักษณะสถานการณ และจิตลักษณะ อีก 4 ตัว รวมเปน 5 ตัว โดยสามารถ

ทํานายพฤติกรรมรักษาระเบียบได 37.6  % ในกลุมรวม และ 49.5 % ในกลุมชาย นอกจากนี้

การศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตร (กมลวรรณ สุวรรณโชติ, 2548) โดย

นักศึกษาจํานวน 441 คน ไดใหขอมูลที่สําคัญวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก มักเปนผูที่มี

พฤติกรรมเสริมสรางเพื่อนมากกวา และมีพฤติกรรมปองกันเพื่อนไปในทางที่ไมดีมากกวา 

นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 

จากการประมวลเอกสารขางตนสามารถสรุปไดวา บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีมาก มัก

เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากดวย ผลเชนนี้ปรากฏในนักเรียน ผูใหญวัยทํางาน และนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลายกลุมพฤติกรรม เชน กลุมพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรม  

กลุมพฤติกรรมชวยเพื่อน เปนตน ดังนั้นจึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดี

มาก  เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมากกวา  นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 

1.4.3.4  กลุมนิยมกับความฉลาดทางการเมือง 

มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองอยูรวมกลุมกัน กลุม หมายถึง การรวมตัวของบุคคล

ทางสังคมที่บอกหรือพิสูจนได มีการจัดลําดับตําแหนงหรือสถานภาพ บุคคลที่มารวมตัวกันมีการ

ติดตอระหวางกันตามบรรทัดฐาน มีความสนใจตลอดจนมีคานิยมทางสังคมรวมกัน (จุมพล  หนิม

พานิช, 2552: 32) นักวิชาการตางประเทศไดศึกษาการรวมกลุมของมนุษย ซ่ึงถูกแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ บุคคลที่ไมตองการพึ่งคนอื่นเปนตัวของตัวเองมาก ซ่ึงมักถูกเรียกวา ปจเจกนิยม 

(Individualism) บุคคลประเภทนี้มักอยูในประเทศแถบตะวันตก สวนบุคคลอีกกลุมหนึ่งซึ่งที่นิยม

การเขากลุมรวมกัน หรือที่เรียกวา กลุมนิยม (Collectivism) (Hofstede, 1980) 

การศึกษาเกี่ยวกับกลุมนิยมมีมากมายในตางประเทศ (เชน Oyserman, Coon & 

Kemmelmeier, 2002; Goncalo & Staw, 2006; Power, Schoenherr & Samson, 2010)  
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Triandis, McCusker และ Hui (1990: 1006-1020; Jackson, Colquitt, Wesson & Zapata-

Phelan, 2006; Chen & West, 2008) กลาววา บุคคลที่มีลักษณะเปนกลุมนิยมนั้น มีคุณลักษณะ

ที่สําคัญ เชน 1) ใหความสําคัญตอกลุมแตละกลุมที่ตนเองเปนสมาชิกในปริมาณที่ไมเทาเทียมกัน 

2) บุคคลที่มีลักษณะกลุมนิยม จึงปฏิบัติตัวแตกตางกันเมื่ออยูในกลุมที่แตกตางกัน  3) ถามีความ

ขัดแยงเกิดขึ้นระหวางเปาหมายของบุคคลกับเปาหมายของกลุม เปาหมายของกลุมจะถูกตัดสิน

ใหมีความสําคัญมากกวาเปาหมายของบุคคล  4) สมาชิกมักยึดถือปทัสถานของกลุมเปนสําคัญ

ในการกําหนดทิศทางของทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 5) ใหความสําคัญของลําดับ

ช้ันของสมาชิกในกลุม  และ 6) การทําใหเกิดการ “เสียหนา” เปนเรื่องที่ไมสมควรอยางยิ่ง   

งานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับกลุมนิยมยังมีผูที่ใหความสนใจในเรื่องนี้

นอยมาก  เชน งานวิจัยของพลกฤต ธนธรรมคุณ (2548:  47-76) เกี่ยวกับอารมณและเจตคติที่

แตกตางกันในบุคคลที่เปนปจเจกนิยมกับกลุมนิยม  นอกจากนี้นักวิจัยบางทานไดใหคํานิยาม

ความหมายของกลุมนิยมไว เชน อุรวี  เดชานนท (2548:  4) ศึกษาเกี่ยวกับความเปนปจเจกนิยม 

ความเปนกลุมนิยม และรูปแบบการถายทอดความรูของพนักงานระดับบังคับบัญชา กรณีศึกษา 

บริษัทในกลุมสมบูรณ ไดใหคํานิยามกลุมนิยมวา บุคคลที่มีลักษณะการแสดงออกทางสังคม โดย

การใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุม กอนที่จะคํานึงถึงเปาหมายของตนเอง รักษาความกลม

เกลียวกันภายในกลุม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรวมมือกัน และหลีกเลี่ยงการ

กอใหเกิดความขัดแยง  รวมทั้งนักวิจัยพบผลการวิจัยวา พนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทฯ ใน

กลุมสมบูรณ มีความเปนกลุมปจเจกนิยมในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.4 และมีความเปน

กลุมนิยมในระดับปานกลางเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 63.5  

งานวิจัยในตางประเทศไดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางลักษณะกลุมนิยมกับ

พฤติกรรมหรือประสิทธิผลตางๆ ของบุคคล เชน งานวิจัยของ Goncalo & Staw (2006: 96-109) 

ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะกลุมนิยมเปรียบเทียบกับลักษณะปจเจกนิยม วาบุคคลทั้ง

สองประเภทนี้จะมีความคิดริเริ่มแตกตางกันหรือไมอยางไร ผลการวิจัยปรากฏวา บุคคลที่มี

ลักษณะปจเจกนิยม มีความคิดริเริ่มมากกวา บุคคลที่มีลักษณะกลุมนิยม ซ่ึงอาจเปนเพราะบุคคล

ที่มีลักษณะกลุมนิยมมักจะยึดปทัสถานและกฎระเบียบของกลุมตลอดจนอุดมการณของกลุม

มากกวา 

จากการประมวลเอกสารขางตน ทําใหสรุปไดวา บุคคลที่มีลักษณะกลุมนิยม เปน

บุคคลที่มีความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมที่คลอยตามสิ่งที่สมาชิกสวนใหญเห็นพองมากกวาที่

จะยึดความเชื่อ ความคิด หรือพฤติกรรมของตนเปนหลัก  ดังนั้นจึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา 
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นักศึกษาที่มีลักษณะกลุมนิยมมาก  เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มี

ลักษณะกลุมนิยมนอย 

1.4.3.5  วัตถุนิยมกับความฉลาดทางการเมือง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตที่เคยเปนอยูของเรา การกระจายตัวของ

เทคโนโลยีไปในทั่วภูมิภาคของโลก บางครั้งอาจเกิดการปะทะกันระหวางรูปแบบวิถีชีวิตที่มี

เทคโนโลยีเปนพื้นฐาน หากพิจารณาชาติไทย โดยที่ความเปนชาตินั้น ไมใชหมายถึงการมีแผนดิน 

มีประเทศอยูอยางเดียว แตรวมถึงวัฒนธรรมจริยธรรมและสํานึกรวมในความเปนผูรูคุณแผนดิน 

ซ่ึงเวลานี้เกิดปญหาแลวในสังคมเราโดยที่เยาวชนคนที่จะมาสรางชาติในอนาคตของเรานั้น  ขาด

สํานึกและยอมรับในการรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ทั้งนี้เปนเพราะเยาวชนคนรุนใหมตก

อยูในกระแสเสพวัตถุ รวมถึงนิยมชมชอบในกระบวนการของแฟชั่นเพื่อความทันสมัย  ซ่ึงทําให

กระแสวัตถุนิยมจึงเปนปญหาที่สําคัญและกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่

ตามมาอีกมากมาย จากการสํารวจพบวา ปญหาเกี่ยวกับวัตถุนิยมนี้สมควรเปนปญหาที่เรงแกไข

อยางเรงดวนมากที่สุด (ศรีปทุมโพล, 2552)  

นักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของวัตถุนิยม (Materialism) ไวหลาย

แงมุม เชน วัตถุนิยมเปนอัตมโนทัศนของบุคคลที่เกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตที่ดูจากปริมาณและ

คุณภาพของสิ่งของรอบตัวบุคคลนั้น (Kashdan & Breen, 2007: 521-539) หรือความเชื่อที่วา

การมีเงินทองทรัพยสินจะชวยทําใหบุคคลมีความสุขได (Richins & Dawson, 1992: 303-316)  

  ในสวนของความหมายของวัตถุนิยมในประเทศไทยไดมีผูใหความหมายดังนี้ เสรี  

พงศพิศ, 2547:  128) ใหความหมายของวัตถุนิยมวา หมายถึง การใหความสําคัญกับวัตถุส่ิงของ 

เงินทอง อํานาจเหนือสิ่งอื่นใด เหนือทั้งจิตใจ เหนือทั้งคุณธรรม เชื่อวาเงินและอํานาจซื้อไดทุกสิ่ง ผู

ที่นิยมวัตถุจึงทําทุกอยางเพื่อใหไดเงิน ไมวาจะคดโกง หลอกหลวง ไมซ่ือสัตย เชื่อวาเงินและ

อํานาจเปลี่ยนไดทุกอยาง เปลี่ยนผิดใหเปนถูก เปลี่ยนชั่วใหเปนดี เงินและอํานาจเนรมิตไดทุก

อยาง รวมทั้งในงานวิจัยของสินีนาฎ  กําเนิดเพ็ชร (2547: 14) ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ

พฤติกรรมการเปดรับเนื้อหาดานวัตถุนิยมจากรายการแขงขันชิงรางวัลผานสื่อโทรทัศนที่มีตอ

คานิยมดานวัตถุของวัยรุน ไดใหคํานิยามไววา วัตถุนิยม หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลเห็นวาวัตถุ

เทานั้นสําคัญกวาสิ่งอื่นใดดวยการเพิ่มปริมาณวัตถุในชีวิต หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การทําใหชีวิต

ตองอาศัยวัตถุมากขึ้นแตในที่สุดวัตถุไดกลายเปนสิ่งจําเปนที่ขาดเสียไมได ซ่ึงเปนผลทําใหมนุษย

กระทําทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุ เชนเดียวกับงานวิจัยของนิชาภัทร  โพธิ์บาง (2550: 44) ได
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ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะจิตใจและสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานราชการอยางมี

จริยธรรมของเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดใหคํานิยามคานิยมทางวัตถุไววา “การที่บุคคลให

ความสําคัญกับวัตถุ ส่ิงของและเงิน เหนือสิ่งอื่นใด เชื่อวาเงินและวัตถุส่ิงของที่มีคาสามารถซื้อหา

จัดหาไดทุกอยางในชีวิตบูชายกยองสิ่งของเงินทอง วัตถุ เหนือจิตใจเหนือคุณธรรม”  

จากการประมวลเอกสารขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา วัตถุนิยม หมายถึง การ

ที่นักศึกษาใหความสําคัญกับวัตถุ ส่ิงของ  และเงินทอง มากกวาการยึดถือหลักความถูกตองและ

เหมาะสม โดยเชื่อวาเงินเทานั้นที่จะทําใหชีวิตมีความสุขได 

ผลการวิจัยในตางประเทศปรากฏวา วัตถุนิยมมีความสัมพันธทางลบกับ

ความรูสึกวิตกกังวล  และการรับรูบุญคุณ  (Kashdan & Breen, 2007: 521-539) รวมทั้งมี

ความสัมพันธทางลบกับความรูสึกพอใจในชีวิต (Christopher, Lasane, Troisi & Park, 2007: 

1146-1163; Karabati & Cemaleilar, 2010: 624-633)   

งานวิจัยเกี่ยวกับวัตถุนิยมยังมีไมมากนัก เชน งานวิจัยในกลุม วัยรุน ของสินีนาฏ  

กําเนิดเพ็ชร (2547:  76-77) ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมการเปดรับเนื้อหาดานวัตถุ

นิยมจากรายการแขงขันชิงรางวัลผานสื่อโทรทัศนที่มีตอคานิยมดานวัตถุของวัยรุน  นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยของนิชาภัทร  โพธิ์บาง (2550: 115-126) ศึกษาลักษณะจิตใจและสถานการณที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการทํางานราชการอยางมีจริยธรรมของเจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 372 คน 

พบวา คานิยมทางวัตถุนอย เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะ

เดิมอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมตามคานิยมกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองได 

31.8 % ในกลุมรวม นอกจากนี้ในพฤติกรรมตามคานิยมซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบของ

ขาราชการ คานิยมทางวัตถุนอย ยังเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิต

ลักษณะเดิมอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมตามคานิยมซื่อสัตยและมีความ

รับผิดชอบได 32.4  % ในกลุมรวม เชนเดียวกับพฤติกรรมตามคานิยมโปรงใสและตรวจสอบได 

คานิยมทางวัตถุ เปนตัวทํานายสําคัญลําดับสุดทาย เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 2 

ตัว รวมเปน 3 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมตามคานิยมโปรงใสและตรวจสอบได 24.3 % ใน

กลุมรวม 

จากการประมวลเอกสารขางตนสรุปไดวา บุคคลที่นิยมวัตถุนอย มักเปนผูที่มี

ความวิตกกังวลนอย มีความพอใจในชีวิตมาก และมีพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมมากดวย 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงคาดไดวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมือง

มากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 
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1.4.4  ปจจัยทางดานสถานการณกับจิตลักษณะตามสถานการณ และความฉลาด

ทางการเมือง 

ในสวนนี้ไดประมวลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยทางดานสถานการณใน 3 

ดาน คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถาน

จากสถานศึกษา ซ่ึงจะทําการประมวลควบคูไปกับจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และลักษณะชาตินิยม และความ

ฉลาดทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.4.4.1  ปริมาณการเรียนสังคมศาสตรกับจิตลักษณะตามสถานการณ และ ความ

ฉลาดทางการเมือง 

สังคมศาสตร เปนวิชาที่มุงศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยทั้งทางดานจิตใจ

และดานวัฒนธรรม เนื่องจากมนุษยมีความรูสึกนึกคิด จิตใจ และวัฒนธรรมตลอดจนความ

ตองการตาง ๆ  แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อกิจกรรมของมนุษยในสังคมมีมากขึ้น วิชาสังคมศาสตรจึงได

แตกออกเปนหลายแขนง โดยสังคมศาสตรนั้นอาจแบงออกเปนกลุมใหญๆ 3 กลุม คือ 1) 

สังคมศาสตรแท ไดแก รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร นิติศาสตร มานุษยวิทยา ทัณฑวิทยา 

สังคมวิทยา และสังคมสงเคราะห 2) กึ่งสังคมศาสตร ไดแก จริยศาสตร การศึกษา และ3) 

วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสังคม ไดแก จิตวิทยาสังคม อยางไรก็ดีจะเห็นวาสังคมศาสตรมี

ความสําคัญอยางยิ่งในฐานะที่ตางมุงศึกษามนุษย ซ่ึงมีความสัมพันธกันเปนกลุม เปนสังคม และ

เปนประเทศ ในแงมุมตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในอันที่จะใหเขาใจมนุษยมากขึ้น เมื่อมนุษยเขาใจซึ่ง

กันและกันจะทําใหมนุษยอยูในสังคมตั้งแตระดับครอบครัวจนถึงชาติ และระดับระหวางประเทศได

อยางมีความสุข ลดปญหาความขัดแยง การเอารัดเอาเปรียบและความไมเปนธรรมในสังคมลงได 

จนกอใหเกิดความเปนระเบียบในสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533: 6-7) ซ่ึงในอดีตมี

นักวิชาการที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเมืองกับการศึกษาดวย (เกษณี เทศนา, มปป: 

217-228; ดนัย ทองใหญ และ สุรพันธ ทับสุวรรณ, 2528; Predescu & Darjan, 2010: 3241-

3245) 

ดังนั้นปริมาณการเรียนสังคมศาสตร ถือไดวาเปนตัวแปรหนึ่งของสถานการณที่มี

ความเกี่ยวของกับนักศึกษาวามีความฉลาดทางการเมืองแตกตางกันอยางไรกับนักศึกษาที่มี

ปริมาณการเรียนวิทยาศาสตร ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับความรูความเขาใจหรือเนื้อหาในบทเรียนของแต

ละหลักสูตรวานักศึกษาแตละบุคคลมีการรับรูปริมาณการเรียนทางดานสังคมศาสตรหรือ

วิทยาศาสตรมากหรือนอยเพียงใด ทั้งนี้ในสายตาของคนทั่วๆ ไปจะเห็นวามหาวิทยาลัยทุกแหงใน
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โลกในปจจุบันมีลักษณะรูปแบบคลายคลึงกัน คือ มุงสอนทั้งวิชาอาชีพชั้นสูง และมุงสอนวิชาการ

ที่รวมเรียกวา “Arts and Science” คือ ศิลปะศาสตร และวิทยาศาสตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียน

ในสาขาวิชารัฐศาสตร ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมทั้ง

ภายในและตางประเทศ ยอมจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองมากกวาสาขาวิชาอื่น (วิชัย 

ตันศิริ, 2549: 182) 

ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปริมาณการเรียนสังคมศาสตรไดมีผูศึกษาไวหลายทาน

ดวยกัน เชน งานวิจัยของคมนา  วัชรธานินท (2546:  4,  106) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุและ

ผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 360 คน 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีปริมาณการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับสังคม-พฤติกรรมศาสตรมาก เปนผู

ที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมอาสามากกวา และมีพฤติกรรมอาสาในปจจุบันมากกวา มากกวาผูที่มี

ปริมาณการเรียนสังคม- พฤติกรรมศาสตรนอย  

นอกจากนี้ งานวิจัยของนภา  ปยะศิรินนท (2541: 88, 103) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัย

ทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ จํานวน 420 

คน ผลการวิจัยพบวา กลุมนักศึกษาที่มีปริมาณการเรียนวิชารัฐศาสตร- การเมือง- การปกครองมาก 

เปนผูที่มีทัศนคติที่ตอการไปเลือกตั้งและมีความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งในอนาคตมากกวา กลุม

นักศึกษาที่มีปริมาณการเรียนวิชารัฐศาสตร-การเมือง-การปกครองนอย นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา 

ปริมาณการเรียนวิชารัฐศาสตร-การเมือง-การปกครอง เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 ของความ

ต้ังใจที่จะไปเลือกตั้งในอนาคตของนักศึกษา เมื่อรวมกับตัวทํานายในชุดสถานการณอ่ืนอีก 2 ตัว 

รวมเปน 3 ตัว โดยสามารถทํานายความตั้งในที่จะไปเลือกต้ังในอนาคตได 12.25% ในกลุมรวม 

รวมทั้งงานวิจัยวิจัยในอดีตของสุจิต  บุญบงการ (2512: 164-187) ไดทําการวิจัย

เรื่อง “นิสิตนักศึกษากับการพัฒนาทางการเมืองไทย”  โดยไดทําการศึกษากับนิสิตนักศึกษาป

สุดทายของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน 3 กลุม คือ นิสิตที่เรียนทาง

วิทยาศาสตรและเทคนิค นิสิตที่เรียนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และนิสิตที่เรียนทาง

รัฐศาสตรและนิติศาสตร ผลการวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขารัฐศาสตรและนิติศาสตร มี

ความสนใจทางการเมืองมากกวานิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขาวิทยาศาสตรและเทคนิค และนิสิต

สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยพบวามีความสนใจทางการเมืองมากพอสมควร  รวมทั้ง

งานวิจัยในตางประเทศหลายเรื่องที่ปรากฏผลสอดคลองกันวา การไดเรียนวิชาทางดานบทบาท

หนาที่และการเปนพลเมือง (Civil and Citizenship Education) ซ่ึงเปนวิชาทางดานสังคมศาสตร 
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มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งอีกดวย (Niemi & Jun, 1998; Saha, 

2000: 9-20) 

จากการประมวลเอกสารดังกลาว สามารถสรุปไดวา ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตรมีความเกี่ยวของกับจิตลักษณะและพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

จิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม และที่เกี่ยวของกับการเมือง ดังนั้นจึงสามารถ

คาดในงานวิจัยไดวา นักศึกษาที่มีปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก มีการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อมากกวา และมีความฉลาดทางการเมืองมากกวา ผูที่มีปริมาณการเรียน

สังคมศาสตรนอย 

1.4.4.2  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวกับจิตลักษณะตามสถานการณ และความ

ฉลาดทางการเมือง 

สถาบันพื้นฐานของการสรางคนในชาตินั้นก็คือ ครอบครัว เพราะครอบครัวเปน

ผูสรางบุคลิกภาพของทุกคนการเจริญเติบโตทุกดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาการทางดานรางกาย 

สติปญญา อารมณหรือสังคม ยอมขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูของบิดามารดา ซ่ึงเรามักกลาวกันเสมอวา 

บิดามารดาคือครูคนแรกของลูก แมวาลูกจะเติบโตเขาโรงเรียนไดแลวบิดามารดาก็ยังตองทํา

หนาที่เสมือนครูอยูเชนเดิม นั่นคือ คอยเอาใจใส อบรมสั่งสอนลูกดานตางๆ ไมวาจะเปน

กิริยามารยาท ความประพฤติ บาปบุญคุณโทษ ส่ิงที่ควรทําหรือไมควรทํา เปนตน ครอบครัวจึง

เปนหนวยเล็กที่สุดของสังคมเพราะ เปนสถาบันแรกที่ทําหนาที่วางรากฐานใหแกสถาบันอื่นๆ ใน

สังคม โดยไมมีสถาบันใดสามารถทําหนาที่นี้แทนครอบครัวได ฉะนั้น ถาบิดามารดาไดใหความรัก 

ความอบอุน ถายทอดความรูตางๆ ตลอดจนอบรมบมนิสัย ชวยกันสั่งสอนชักจูงใหลูกประพฤติดี

แลว ก็นับไดวาครอบครัวไดทําหนาที่ที่สมบูรณในการสรางคนของชาติเพื่อพัฒนาสังคม และมีชีวิต

ที่ผาสุกในระบอบประชาธิปไตยในอนาคต ดังทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) 

ที่กลาววาบุคคลจะเลียนแบบจากตัวแบบที่เขามองเห็น หรือเลียนแบบดวยความศรัทธาหรือ

เลียนแบบจากแรงผลักดันของกลุมหรือสังคม  เชนเดียวกับนักจิตวิทยาสวนใหญเชื่อกันวาเปน

วิธีการเรียนรูที่เด็กจะเรียนรูจากสังคมไดมากที่สุด โดยเด็กอาจทําตามตัวแบบโดยไมรูสึกตัววาถูก

ชักจูง ซ่ึงเด็กเล็กๆ มักขาดความชํานาญและความคิดวิจารณญาณที่มีเหตุผล จึงตกอยูใตอิทธิพล

ของสิ่งแวดลอมไดงาย โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเปนตัวแบบที่สําคัญเพราะอยูใกลชิดเด็กมากที่สุด 

เด็กจะเลียนแบบบุคลิกภาพ ทาทาง อุปนิสัยใจคอของบิดามารดาไวโดยไมรูตัว จนกลายเปน

บุคลิกของเด็กเมื่อโตขึ้น (กมลรัตน  หลาสุวงษ, 2527: 143-145)  
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ในการเรียนรูที่จะเลียนแบบตามทฤษฎีของ Bandura มีกระบวนการเลียนแบบอยู 

4 กระบวนการซึ่งมีความสัมพันธตอเนื่องกัน กระบวนการเหลานี้ไดแก  การเอาใจใสรับรู 

(Attention) กระบวนการนี้ถือวาเปนกระบวนการเริ่มตน ผูเลียนแบบตองเอาใจใสรับรูการกระทํา

ของตัวแบบเพื่อทําการเลียนแบบ มนุษยเราจะไมสามารถเรียนรูอะไรไดเลย เชน การที่พอแมไป

เลือกตั้งบอยครั้ง หรือติดตามขาวคราวเกี่ยวกับการเมือง ตลอดจนการเขารวมประชุมหรือการ

ประทวงเกี่ยวกับการเมืองตางๆ  ซ่ึงตัวของเด็กเองจะรับรูถึงพฤติกรรมที่พอแมกระทําออกมาจน

กอใหเกิด  การเก็บจํา (Relention) กระบวนการที่สองคือ กระบวนการเก็บจําเก็บรวบรวมแบบ

แผนของพฤติกรรมของตัวแบบที่ไดสังเกตเห็นทุกครั้ง แลวนํามาสรางรูปแบบพฤติกรรมที่แนชัด

ของตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมตางๆของพอแมนั้นยิ่งทําบอยครั้งยิ่งทําใหตัวเด็กมีการเก็บจําตอ

พฤติกรรมที่พอแมแสดงออกมา จนมาถึงขั้น การแสดงออก (Motoric Reproduction) เมื่อบุคคล

เก็บจําการแสดงของตัวแบบไวแลว ยอมทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั้นออกมา เชน การไป

เลือกต้ัง การติดตามขาวสารทางการเมือง หรือแมแตการเขารวมประชุมประทวงเกี่ยวกับการเมือง 

ซ่ึงทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับ  การจูงใจ (Motivational)  การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัว

แบบออกมาใหปรากฏตองอาศัยสิ่งลอใจ ไมวาจะเปนคําชมเชยจากพอแมหรือแมแตความรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเองที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองได ไมวาจะเปนการเลือกตั้งนายกหรือสส.

ที่ดีมีคุณธรรมมาปกครองประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป ซ่ึงการกระทําดังกลาวของเด็กยิ่ง

มีการกระทําบอยครั้งเขายิ่งทําใหเกิดความเคยชินที่จะปฏิบัติในกิจกรรมตางๆนั้นตอไป 

ความหมายของการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนั้นมีผูไดทําการศึกษาการ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวกับพฤติกรรมตางๆ โดยไดใหคํานิยามเกี่ยวกับการเห็นแบบอยางที่

ดีจากครอบครัว ในการกระทําตางๆ  เชน  เห็นคนในครอบครัวกระทํา รับรูวาคนในครอบครัว

กระทํา หรือ เห็นคนในครอบครัวแนะนําคนอื่น เปนตน ซ่ึงจะทําใหเกิดการอบรมปลูกฝงทั้งทางตรง

และทางออมในเรื่องหนึ่งๆ แกบุตร ทั้งทางดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมดวย  โดยใน

งานวิจัยสายจิตพฤติกรรมศาสตรไดมีการศึกษาการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวในหลายกลุม

พฤติกรรม เชน กลุมพฤติกรรมสุขภาพ (รุจิเรศ  พิชิตนานนท, 2546:  36) และกลุมพฤติกรรมตาม

คุณธรรม (มนูญ ภูขลิบเงิน, 2547: 43) เปนตน   

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวยังมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมตามคุณธรรม

จริยธรรมตางๆ เชน พฤติกรรมการประหยัด (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547: 112-122) พฤติกรรมประหยัด

พลังงาน (ฐานันดร  เปยศิริ, 2545: 146, 170) และพฤติกรรมรักษาความสะอาด (กุหลาบ  ไทรโพธิ์ภู, 

2546: 111-115, 163-169) เปนตน 
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งานวิจัยดานการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวกับความฉลาด เชน งานวิจัย

ของรุจิเรศ  พิชิตนานนท (2546: 58, 116) ซ่ึงไดทําการวิจัย เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับแบบอยาง

จากบิดามารดามาก เปนผูที่มีพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกวา นักเรียนที่ไดรับแบบอยางจากบิดา

มารดานอย นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบผลอีกวา การมีแบบอยางจากบิดามารดาที่เหมาะสม เปนตัว

ทํานายลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน เมื่อรวมกับตัวทํานายสถานการณอ่ืนๆ อีก 2 ตัว 

รวมเปน 3 ตัวสามารถทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกินได 20 % ในกลุมรวม 

นอกจากนี้การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวยังปรากฏวามีความสัมพันธกับ

ความรูสึกและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกดวย เชน งานวิจัยของจิตติพร  ไวโรจนวิทยาการ (2551: 

189) ที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของจิตลักษณะและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 482 คน ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธปรากฏวา 

นักเรียนที่ยิ่งเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉพาะจากบิดามารดา ก็ยิ่งเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาก มีทัศนคติที่ดีมากตอพฤติกรรมนี้  มีการรับรูคุณความดีของบุคคลมาก มีพฤติกรรมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก และมีพฤติกรรมสนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมากอีกดวย   

การวิจัยในอดีตแสดงใหเห็นวา การเห็นแบบอยางที่ดีจากคนรอบขางรวมทั้งจาก

ครอบครัว เชน พอแม ผูปกครอง พี่นองและญาติ มีความเกี่ยวของกับจิตลักษณะและพฤติกรรมที่

นาปรารถนาดวย ในนิสิตนักศึกษา เชน งานวิจัยของนิภาพร  โชติสุดเสนห (2545: 60-72) ที่ศึกษา

ปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 400 คน 

ปรากฏวา นักศึกษาที่เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนผูที่มี

ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเหมาะสมเมื่อเวลาไปเที่ยวมากกวา มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากกวา และมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากกวา นักเรียนที่เห็น

แบบอยางที่ดีนอยจากครอบครัว  จึงอาจกลาวไดวา การกระทําของบุคคลครอบครัวโดยเฉพาะพอ

แม มักมีอิทธิพลตอความรู ความสึกนึกคิดและพฤติกรรมของบุตร โดยในกรณีนี้ทําใหนักศึกษามี

ทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว เห็นคุณความดีมีประโยชนของธรรมชาติ หรือเปนอีก

ความหมายหนึ่งที่เกี่ยวกับการรับรูคุณความดีของแผนดินอีกดวย ผลในทํานองเดียวกันนี้ยัง

ปรากฏในงานวิจัยอื่นๆ อีกดวย (กมลวรรณ  สุวรรณโชติ, 2548: 106; นรา  จันชนะกิจ, 2548: 81, 

86, 90; สุภะรัฐ  ยอดระบํา, 2548: 153) 
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จากการประมวลเอกสารขางตน สามารถสรุปไดวา การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัวถือวามีความสําคัญยิ่งตอความรูสึกนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะ

ของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะการ

ประพฤติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  ดังนั้นจากการประมวลเอกสาร จึงทําใหคาดไดวาใน

งานวิจัยนี้ นักศึกษาที่เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวดานการเมืองมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณ

ความดีมากกวา และมีความฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่เห็นแบบอยางที่ดีนอยจาก

ครอบครัวดานการเมือง 

1.4.4.3  การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษากับจิตลักษณะตามสถานการณและความ

ฉลาดทางการเมือง 

ปทัสถานเปนสิ่งที่แสดงถึงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมซึ่งกลุมกําหนดขึ้นมา 

ปทัสถานนี้จะเปนสิ่งชวยใหกลุมทํางานไดตามวัตถุประสงค ปกปองกลุมจากสิ่งกดดันภายนอก 

สงเสริมใหกลุมมีความคงที่ ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม โดยทั่วไปแลว ปทัสถานของกลุม

จะเปนสิ่งที่สมาชิกของกลุมรับรูวาเปนจุดศูนยกลางที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพของกลุม ทํา

ใหกลุมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การยอมทําตามบรรทัดฐานของกลุมจะมีอิทธิพลอยางมาก

ตอจุดยืนของบุคคลหรือตําแหนงหนาที่ของสมาชิกในกลุมทํางานนั้น อยางไรก็ตาม ไมใชวาทุกคน

จะสามารถทําตามปทัสถานของกลุมไดทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากเปาหมาย คานิยม และความเชื่อที่

แตกตางกันไปของสมาชิกแตละคน (เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ, 2540: 162) 

ปทัสถาน (Norm) คือการตกลงกันในหมูสมาชิกกลุมวาสมาชิกทั้งหลายควร

ปฏิบัติตัวอยางไร ปทัสถานของกลุมจึงเปรียบประดุจกฎที่ไมเปนทางการของกลุม เพื่อทําให

พฤติกรรมของสมาชิกกลุมอยูในระเบียบเดียวกันหรือเปนแนวทางในการทํางานรวมกันเพื่อมุงไปสู

เปาหมายยิ่งบุคคลปฏิบัติตนสอดคลองตามปทัสถาน (Norm  Conformity) เทาไร พฤติกรรมของ

บุคคลก็ยิ่งจะเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑของกลุมเทานั้น และกลุมจะใชปทัสถานนี้เพื่อเปน

ทางนําไปสูการปฏิบัติงานซึ่งเปนที่ยอมรับของกลุม การอยูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตรงตามเวลา 

การใหความรวมมือประสานงานกับผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางของพฤติกรรมบุคคลที่เปนไป

เพราะอิทธิพลของปทัสถาน 

ปทัสถานทําหนาที่หลายประการในองคการ แฮคแมน (Hackman) เห็นวา 

ปทัสถานนั้นมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ปทัสถานจะทําการสรุปกระบวนการอิทธิพลของ

กลุม นั่นคือปทัสถานจะเปนกฎของการเขารวมเปนสมาชิกกลุมและรักษาความเปนสมาชิกของ

กลุมไว 2) ปทัสถานจะปรับใชกับพฤติกรรมมากกวาความคิดหรือความรูสึกสวนบุคคล ความเห็น
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พองตองกันของกลุมนั้นเปนสิ่งจําเปน แตการยอมรับเปนสวนตัวนั้นไมมีความจําเปน 3) ปทัสถาน

นํามาปรับใชกับพฤติกรรมที่สมาชิกกลุมสวนใหญเห็นวามีความสําคัญเทานั้นไมใชพฤติกรรมของ

บุคคลทั้งหมดในกลุมที่จะถูกนํามาจัดระเบียบ 4) ไมใชปทัสถานทุกปทัสถานที่นํามาปรับใชอยาง

เทาเทียมกันสําหรับทุกคน สมาชิกกลุมที่มีสถานภาพสูงมักจะมีสิทธิพิเศษและมีทางออกมากกวา

สมาชิกที่มีสถานภาพต่ํากวาในกลุมเดียวกัน และในทํานองเดียวกัน ผูนํากลุมอาจไดรับอนุญาตให

บิดเบือนไปจากปทัสถานไดในระดับหนึ่ง 5) โดยทั่วไปปทัสถานจะพัฒนาไปอยางชาๆ และเปนไป

อยางละเอียดออน อยางไรก็ตามปทัสถานอาจจะถูกสรางมาอยางรวดเร็วก็ได ถาหาก

ผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงานปรารถนาที่จะมีพฤติกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางเห็นไดชัด 

ปทัสถานจะมีความสําคัญอยางมากตอสมาชิกกลุมซึ่งจะทําใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตัวสอดคลองกับ

ปทัสถาน นั่นก็คือสมาชิกกลุมจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหเขากับปทัสถาน ทั้งนี้เนื่องจากมีพลัง

ที่อาจจะจับตองไดหรือจับตองไมได ธรรมชาติของบุคคลแตละคนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตนตาม

ปทัสถานของกลุม (สรอยตระกูล  (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2550: 185-186) 

โดยสรุป การรับรูปทัสถานทางสังคมจากสถานศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษา

รับรูวาสถานศึกษา อันไดแก เพื่อน อาจารย และบุคคลอื่นๆในมหาวิทยาลัย ตองการใหตนมีความ

ฉลาดทางการเมืองมากหรือนอย รวมถึงตนมีความคลอยตามบุคคลเหลานี้มากนอยเพียงใด 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูปทัสถานทางสังคมจากคนรอบขาง กับพฤติกรรม

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในผูใหญ เชน ในงานวิจัยของอภิรดี  โสภาพงศ (2547: 110) ไดศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของเจาหนาที่

จัดเก็บรายได ในสังกัดกองคลังของเทศบาล 60 แหง จํานวน 326 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรู

ปทัสถานทางสังคมที่ถูกตองเหมาะสมในปริมาณมากนั้น มีความเกี่ยวของกับการมีพฤติกรรมการ

ทํางานอยางมีจริยธรรมมากดวย ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมอาชีพอื่นๆ อีกดวย เชน พนักงาน

ขับรถ ของ ขสมก. (รวิกาญจน  เดือนดาว, 2547: 77) เปนตน 

นอกจากนี้ในการวิจัยกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษา อาทิ งานวิจัยของ 

ลินดา   สุวรรณดี (2543:  126, 120-123) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ จํานวน 480 คน ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่มีการรับรูปทัสถานทางสังคมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะสูงกวา

นักเรียนที่มีการรับรูปทัสถานทางสังคมนอย นอกจากนี้นักวิจัยยังพบผลอีกวา การรับรูปทัสถาน

ทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมการลดปริมาณขยะออกเปน 2 ตัวแปร คือ 1) พฤติกรรมการใช

ส่ิงของอยางคุมคา การรับรูปทัสถานทางสังคม เปนตัวทํานายลําดับที่ 2 ในตัวทํานาย
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สภาพแวดลอม รวมทั้งหมด 2 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการใชส่ิงของอยางคุมคาได 

22.7% ในกลุมรวม 2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรางขยะ การรับรูปทัสถานทางสังคม เปนตัว

ทํานายลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับตัวทํานายสถานการณอีก 1 ตัว รวมเปน 2 ตัวเชนเดียวกันกับพฤติกรรม

การใชส่ิงของอยางคุมคา โดยสามารถทํานายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรางขยะได 27.2 % ในกลุม

รวม ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏในงานวิจัยอื่นๆ ดวย (กุหลาบ  ไทรโพธิ์ภู, 2546: 111-115, 

165-169)  

สวนงานวิจัยความสัมพันธระหวางปทัสถานทางสังคมกับพฤติกรรมทางการเมือง

ของนักศึกษาปริญญาตรี นั้น ศุภชัย สุพรรณทอง (2544:  62-74) พบวา นักศึกษาที่รับรูปทัสถาน

ทางสังคมที่ถูกตองเหมาะสมมาก มักเปนผูที่มีพฤติกรรมเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา 

นักศึกษาที่มีการรับรูปทัสถานทางสังคมนอย นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธทางบวกระหวาง

ปทัสถานและการรับรูขาวสารดานการเมืองดีดวย 

จากการประมวลเอกสารขางตน สามารถสรุปไดวา การรับรูปทัสถานทางสังคม

จากคนรอบขาง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมนาพึงปรารถนา เชน พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ  พฤติกรรมการรักษาความสะอาด และพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม  เปนตน 

ดังนั้นจากการประมวลเอกสาร จึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักศึกษาที่มีการรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษามาก  ผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา และ  มีความฉลาดทาง

การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษานอย 

 

1.4.5  ปจจัยทางดานจิตลักษณะตามสถานการณกับความฉลาดทางการเมือง 

ในสวนขางตนนี้ไดประมวลเอกสารความสัมพันธระหวางสถานการณไปแลว มาถึงในสวน

นี้จะไดประมวลเอกสารความสัมพันธระหวางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ซ่ึงจิตใจ

เหลานี้มีอิทธิพลใกลชิดตอพฤติกรรมอีกดวย อันประกอบดวย การรับรูขาวสารทางการเมืองจาก

ส่ือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และลักษณะชาตินิยม ที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมือง ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.4.5.1  การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อกับความฉลาดทางการเมือง  

การสื่อสารมีความจําเปนยิ่งในชีวิตประจําวัน เพราะมนุษยเราไดเกี่ยวของกับการ

ส่ือสารไมรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง ต้ังแตต่ืนนอนจนกระทั่งเขานอน หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งก็

คือ เรามีความผูกพันอยูกับการสื่อสาร (Series of  Communication Experience) ตลอดเวลา 

จากการรับรูผานโสตประสาททั้ง 5 อันไดแก การเห็น(Seeing) การฟง(Hearing) การสัมผัส 
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(Touching) การลิ้มรส (Tasting) และการไดกลิ่น (Smelling) ซ่ึงมีผูศึกษาพบวา ส่ิงที่มนุษยเราได

จากการเรียนรูหรือรับรูผานโสตประสาททั้ง 5 นั้นจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน

พฤติกรรมและความรูสึก(สุกัญญา  บูรณเดชาชัย, 2549: 1) ซ่ึงความผูกพันของการสื่อสารตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษย เราจะพบวาในวันหนึ่ง ๆ ในชวงตื่นนอนมีผูทําการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

พบวา ไดใชเวลาไปกับการสื่อสารถึง   70% หรือประมาณ 10-11 ช่ัวโมง ดวยการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน เปนสวนใหญ (Berlo, 1960:  1 อางถึงใน สุกัญญา  บุรณเดชาชัย, 2549:  1) 

และในปจจุบัน ส่ือมวลชนอันไดแกหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือแมแตภาพยนตร ตางมีอิทธิพล

ตอประชาชนอยางมากในการเขาถึงและเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสูง บทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนมีสองทาง ทางแรก คือ สะทอนความเห็นของ

มวลชน และทางที่สอง คือ เปนกระบอกเสียงใหกับรัฐ (ณัชชาภัทร  อุนตรงจิตร, 2547: 147) 

และสื่อหนึ่งที่ถือไดวามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนมากที่สุดก็

คือโทรทัศน ซ่ึงนับไดวาเปนสื่อที่ไดยินทั้งเสียงและเห็นภาพพรอมกันมีบทบาทตอการศึกษาและ

การใหความบันเทิงตอประชาชนอยางมาก ดังนั้นในปจจุบันโทรทัศนไดถูกนํามาใชประโยชนเพื่อ

การศึกษามากขึ้น จากการรายงานวิจัยผลเบื้องตนการสํารวจสื่อมวลชนป พ.ศ. 2546 ประเภท

วิทยุโทรทัศนของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาสัดสวนการชมโทรทัศนของประชากรทั่วประเทศคิด

เปน รอยละ 94.46 ของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป แยกเปนเพศชาย รอยละ 49.89 เพศหญิง รอยละ 

50.11 โดยประเภทรายการที่รับชมมากที่สุด พบวาประชาชนทุกภาค และทุกเขตทั่วประเทศมี

สัดสวนการรับชมรายการบันเทิงมากที่สุด รอยละ 51.62 รองลงมาคือขาว รอยละ 47.18 

นอกจากนั้นคือ รายการประเภทสารคดี ความรู ความคิดเห็น และโฆษณาธุรกิจ คิดเปนรอยละ 

1.20 (สุกัญญา  บูรณเดชาชัย, 2549: 48-56)  

ในการรับรูขาวสารทางการเมืองนั้นในเมืองไทยของเราไดมีผูนิยามความหมายไว

หลายทานดวยกัน โดยสวนใหญมักหมายถึง  การที่บุคคลใหความสนใจในการรับทราบขาวสาร

เกี่ยวกับประเด็นหนึ่งๆ  จากสื่อมวลชน ปายโฆษณา โทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ  (เชน กุหลาบ  

ไทรโพธิ์ภู 2546: 61; รสนันท  ณ นคร, 2550: 36) รวมทั้งอาจรวมหมายถึงการเลือกที่จะรับหรือไม

รับขาวสารจากสื่อเหลานี้ (เชน นิภาพร  โชติสุดเสนห, 2545: 39; สุกมล มุงพัฒนสุนทร, 2546: 72-

73)  

งานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อกับ

พฤติกรรมที่เหมาะสมในกลุมนักเรียน เชน งานวิจัยของลินดา  สุวรรณดี (2543: 118 - 124) ศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่
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เขารวมโครงการรุงอรุณ จํานวน 480 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีการรับรูขาวสารดาน

ส่ิงแวดลอมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมลดปริมาณขยะที่มาก ซ่ึงผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏใน

พฤติกรรมที่เหมาะสมอื่น ๆ ของนักเรียนดวย เชน พฤติกรรมรักษสัตว (สุกมล มุงพัฒนสุนทร, 2546: 

132-138) พฤติกรรมการรักษาความสะอาด (กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู, 2546: 132-141) พฤติกรรมการออม 

(รสนันท ณ นคร, 2550: 100-102)  

สําหรับการรับรูขาวสารนั้นยังมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการอนุรักษในกลุม

นักศึกษา เชน งานวิจัยของนิภาพร  โชติสุดเสนห (2545: 65-69, 96-99) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทาง

จิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 400 

คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่รับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาก เปนผูที่มี

พฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวมากกวา นักศึกษาที่รับขาวสารเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษนอย เชนเดียวกับ นักศึกษาที่รับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาก 

เปนผูที่มีพฤติกรรมรักษาระเบียบมากกวา นักศึกษาที่รับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

นอย นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบผลอีกวา การรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบงออกเปน 2 ตัวแปร คือ 1) การรับขาวสารเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สามารถทํานายพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ

ลําดับที่ 3 เมื่อรวมกับตัวทํานายในชุดสถานการณอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว โดยสามารถทํานาย

พฤติกรรมการเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวได 36.4  % ในกลุมรวม 2) การรับขาวสาร

เกี่ยวกับการอนุรักษ เปนตัวทํานายสําคัญลําดับสุดทาย ของพฤติกรรมรักษาระเบียบ ในตัวทํานาย

ชุดสถานการณทั้งหมด 3 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมรักษาระเบียบได 20.6 % ในกลุมรวม 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกับรับรูขาวสารกับจิต

ลักษณะที่สําคัญ เชน ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมที่นาปรารถนา (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 2551: 

176; สุชาดา ชลานุเคระห, 2552: 350) และการรับรูคุณความดี (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 2551: 

176) รวมทั้งยังพบในงานวิจัยบางเรื่องวา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับ

ลักษณะชาตินิยมอีกดวย (ศิริกุล กลิ่นทอง, 2549) 

สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการเมือง มีผลวิจัยที่แสดงใหเห็น

ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อกับพฤติกรรมทางการเมืองที่นา

ปรารถนา เชน งานวิจัยของวีระพงษ  คงยืน (2543: 69) ศึกษาการรับรูขาวสารการเลือกตั้งและ

พฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ของประชาชนอําเภอทาศาลา จังหวัด



 38 

นครศรีธรรมราช จํานวน 321 คน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญเห็นวาการรับรูขาวสารจาก

ส่ือทําใหเขาใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังมากถึงรอยละ 97.8  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย  สุพรรณทอง (2544: 68, 111) 

ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางจิตและสถานการณที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

ของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ จํานวน 504 คน พบวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารดานการเมือง

มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมสูง มากกวานักศึกษาที่มีการรับรูขาวสาร

ดานการเมืองนอย นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบผลอีกวา การรับรูขอมูลขาวสารดานการเมือง เปนตัว

ทํานายสําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม เมื่อรวมกับตัวทํานายชุด

ลักษณะทางสถานการณและจิตลักษณะอีก 4 ตัว รวมเปน 5 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรม

การไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได 30.5% ในกลุมรวม ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังปรากฏใน

งานวิจัยของพิทพิชัย  หรรษอุดม (2550:  77-78) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการเมือง

และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนใน

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงใหม พบวา หัวหนาครัวเรือนที่มีการรับรูขาวสารทาง

การเมือง เปนตัวทํานายอับดับแรกของพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองดวย เชนเดียวกับ

งานวิจัยเรื่องปจจัยเชิงเหตุของการมีสวนรวมทางการเมืองของครูอีกดวย (วรรณะ บรรจง, 2546: 

70-101) 

จากการประมวลเอกสารแสดงใหเห็นวา บุคคลที่มีการรับรูขาวสารมาก  มักเปนผู

ที่มีจิตลักษณะที่นาปรารถนามาก ซ่ึงรวมทั้งมีการรับรูคุณความดีมาก และมีลักษณะชาตินิยมมาก

ดวย ตลอดจนมีพฤติกรรมที่นาปรารถนา รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองอยางเหมาะสม

มากดวย ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อมาก เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อนอย 

1.4.5.2  การรับรูคุณความดีของแผนดินกับความฉลาดทางการเมือง  

การตอบแทนบุญคุณแผนดินนั้นสําคัญและยิ่งใหญกวาการตอบแทนบุญคุณของ

พอแม ครู สถาบันและองคกรตางๆ ไมอาจนํามาเปรียบเทียบกันได หลายทานเคยไดทําสิ่งตางๆ 

ใหแกชาติบานเมืองโดยไมรูวาสิ่งที่ทานไดทําไปนั้นเปนการตอบแทนบุญคุณแผนดินที่นาภูมิใจและ

นาจดจําอยางยิ่ง  การตอบแทนบุญคุณแผนดิน คือ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนคนดี เปนสถาบันที่

ดี เปนองคกรที่ดี เปนตัวอยางที่ดี มุงกระทําแตความดีเพื่อประโยชนของแผนดิน ฉะนั้นการตอบ

แทนบุญคุณแผนดินจึงมีความหมายกวางขวาง ลึกซึ้ง ยิ่งใหญไพศาล และครอบคลุมทุกสิ่งทุก
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อยาง ที่คนหรือสถาบันองคกรไดกระทําและยังประโยชนตอแผนดิน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปน

ประโยชนตอชาติบานเมือง ทําใหชาติบานเมืองของเรามีความเจริญ มีความกาวหนา มีความสงบ

สุข คนในชาติมีความรักสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาที่ดีพอ ที่จะประกอบอาชีพได มี

ความยั่งยืนและมีความไมดีนอยมาก ถาคนสวนใหญในชาติบานเมืองของเราเขาใจการตอบแทน

บุญคุณแผนดินและปฏิบัติตามที่เขาใจ ชาติบานเมืองของเราก็จะมีคนดีมากและคนที่ไมดีก็จะ

นอยตามไปดวย  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เคยพระราชทานพระบรมราโชวาท เรื่องรูรัก

สามัคคี หมายความวา ทรงเตือนคนไทยทั้งปวงใหมีความสมานฉันทไมแตกแยก พวกเราทั้งหลาย

คงเขาใจถึงประโยชนแหงความสามัคคีดวยกันทุกคน ตราบใดที่เรารูรักสามัคคีตราบนั้น ชาติ

บานเมืองก็จะสงบสุข การสรางความสามัคคีในชาติ กระทําไดโดยการยึดถือเอาประโยชนของชาติ

เปนที่ต้ัง ไมแบงฝาย ไมเห็นประโยชนตนเอง ไมเห็นแกประโยชนของพรรคพวก เหนือกวา

ประโยชนของสวนรวม การดํารงความสามัคคีในชาติ จึงเปนการตอบแทนบุญคุณแผนดินที่

ยิ่งใหญมาก ทุกคนพึงรวมมือกัน ดวยความสํานึกตลอดเวลา  

คนไทยทุกคนเขาใจคําวาบุญคุณ และประสงคจะตอบแทนบุญคุณแผนดิน

ดวยกันทุกคน แตทําในระดับตางกัน ขนาดตางกัน ดวยความแนวแนตางกัน ฉะนั้นบางคนก็เปน

คนดีมาก บางคนก็เปนคนดีนอย  บางคนก็เปนคนไมดี เรื่องของการทําความดี เพื่อตอบแทน

บุญคุณแผนดิน โดยสรุป การตอบแทนบุญคุณแผนดินคือการประพฤติตนเปนคนดี เปนตัวอยางที่

ดี มุงกระทําแตความดี เพื่อประโยชนของแผนดิน (เปรม  ติณสูลานนท, 2551: 51-55) 

การรับรูคุณ หรือความกตัญูตามความหมายของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (วิกิพี

เดีย สารานุกรมเสรี, 2552)  หมายถึง ความเปนผูมีใจกระจาง มีสติ มีปญญาบริบูรณ รูอุปการะคุณที่

ผูอ่ืนกระทําแลวแกตน ผูใดก็ตามที่ทําคุณแกตนแลวไมวาจะมากก็ตาม นอยก็ตามแลวก็ตามระลึกนึก

ถึงดวยความซาบซึ้งไมลืมเลย นอกจากนี้ การรับรูคุณความดีตามนิยามความหมายของอุบล  

เลี้ยววาริณ (2551:  28) หมายถึง เปนจิตลักษณะของบุคคลที่มีการรับรูประโยชนหรือคุณคาที่ตน

ไดรับการปฏิบัติอยางดีจากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นรอบตัว ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึก ความตระหนัก หรือ

ความซาบซึ้ง และมีแนวโนมกระทําการตอบแทนบุคคลหรือสิ่งนั้นๆในทางที่เปนเสริมสรางหรือ

ปกปองทั้งทางตรงและหรือทางออม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสัมพันธของการรับรูส่ิงที่ตนถูกกระทํา วัด

ไดจาก 3 องคประกอบ คือ การับรูคุณความดีของบุคคล การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ

ความออนนอมถอมตน  
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นอกจากนี้ อุบล เลี้ยววาริณ (2551:  172-175) ไดทําการวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือ

วัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใหความหมาย การรับรูคุณความดีแผนดิน ประกอบดวย 3 

องคประกอบ ไดแก 1) ความถี่ของของคิดถึงสิ่งรอบตัวที่ทําประโยชนใหแกเรา 2) การที่บุคคลได

ระลึกถึงบุคคลสําคัญในสังคมหรือศาสนาวามีสวนชวยทําใหเรามีความเจริญไดจนถึงทุกวันนี้  3) 

การไมเห็นความสําคัญวา ประโยชนที่ตนกําลังไดรับอยูนั้น มีสวนมาจากกลุมบุคคลหรือสังคมที่มา

ชวย  และ 4) การเห็นคุณประโยชนของสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะธรรมชาติที่ชวยทําใหเรามีความอยูดีมี

สุข  วัดโดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 10 ขอ ที่มีมาตร 6 หนวยประกอบ จาก “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ซ่ึงแบบวัดนี้ไดผานการหาคุณภาพรายขอ  การวิเคราะหองคประกอบเชิง

สํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และ ทําการหาคาความเชื่อมั่น ซ่ึงมีคาเทากับ .72 

ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูคุณความดีของแผนดินนั้น ยังถือวามี

จํานวนไมมากนัก ซ่ึงไดมีนักวิจัยบางทานไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูคุณความดีของบุคคลกับ

พฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรม เชน งานวิจัยของจิตติพร  ไวโรจนวิทยาการ (2551: 67-68, 103) 

ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนที่ประยุกตและไมประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 482 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีการรับรูคุณความดีของบุคคลมาก เปนผูที่มีทัศนคติ

ที่ดีตอพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากกกวา และมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมากกวา นักเรียนที่มีการรับรูคุณความดีของบุคคลนอย นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบผลอีกวาใน

สวนของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรับรูคุณความดีเปนตัว

ทํานายสําคัญลําดับสุดทาย เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะ

ตามสถานการณ อีก 2 ตัว รวมเปน 3 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนทําตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงได 31.7 % ในกลุมชาย  

จากการประมวลเอกสารแสดงใหเห็นวา ผูที่มีการรับรูคุณความดีนั้นไมวาจะเปน

คุณความดีตอบุคคล สถาบัน สัตวหรือแมแตธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยอมมีผลตอทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมที่ปรารถนา เชน ทัศนคติ และพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นทําใหคาดใน

งานวิจัยนี้ไดวา นักศึกษาที่รับรูคุณความดีของแผนดินมาก มีความฉลาดทางการเมืองมากกวา 

นักศึกษาที่รับรูคุณความดีของแผนดินนอย 

1.4.5.3  ลักษณะชาตินิยมกับความฉลาดทางการเมือง 

ชาตินิยม (Nationalism)   ตามความหมายของอุทัย หิรัญโต (2521:  125) คือ 

ความสํานึกหรือความรูสึกผูกพันจงรักภักดีตอหมูชนซึ่งตนถือวามีชาติพันธุเดียวกัน (Ethnic) และ
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เปนชุมชนที่มีวัฒนธรรมอยางเดียวกัน ความสํานึกในชาติจนเกิดความจงรักภักดี และกลายเปน

ชาตินิยมนั้นมีมูลฐานมาจากความรักชาติ และสํานึกในสัญชาติรวมกัน ชาตินิยมเปนเครื่องผูกพัน

ในบุคคลตาง ๆ ไดรวมกันจนกลายเปนหมูชนหมูใหญซ่ึงกระจัดกระจายกันอยูในดินแดนอันกวาง

ใหญเปนเหตุใหเกิดรัฐขึ้น  

นอกจากนี้ สมพร เทพสิทธา (2526: 83) ไดกลาววา ความนิยมไทยหรือชาตินิยม 

ถือเปนอุดมการณของชาติอยางหนึ่ง เพราะเปนความคิดหรือความเชื่อที่จะชวยผูกพันคนในชาติ

เขาดวยกันจะชวยพัฒนาประชาชนและประเทศชาติใหมีความสงบสุขและเจริญรุงเรืองกาวหนา 

แตตองอยูในขอบเขตที่เหมาะสมถูกตอง ไมกลายเปนการคลั่งชาติของตนแตชาติเดียว ความนิยม

ไทย มีความหมายคลายกับคําวา “ชาตินิยม” (Nationalism) คือ นิยมในชาติของตน ภาคภูมิและ

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย สินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทย 

ตลอดจนความเปนไทย ซ่ึงสอดคลองกับกลุมนักวิชาการในประเทศ (คณะอนุกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ, 2526:  221) ใหความหมายของความรักชาติวา หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทย 

สํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุงมั่นสงเสริมความ

เจริญกาวหนา และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการรักษาเกียรติภูมิของชาติ ซ่ึงอธิบายถึง

ความรักชาติไดเปน 4 ประการ คือ 1) ความสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย 2) การ

รักษาและสงเสริมวัฒนธรรมไทย 3) การบําเพ็ญประโยชนตอประเทศชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย และ 4) การรักษาเกียรติภูมิของชาติ  

นักวิชาการตางประเทศ ไดใหความหมายและระดับของลักษณะชาตินิยมเปน 5 

ระดับ (Decker, Malova & Hoogendorn, 2003; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) (ภาพที่ 1.3) ไดแก 

1) ความรักชาติ (Nationalism Liking) หมายถึง ความรักสมาชิกและรักชาติ 2) ความรูสึกภูมิใจใน

ความเปนชาติ (Nationalism  Pride) 3) การเลือกความเปนสมาชิกของชาติ (Nationalism 

Preference) 4) ความเปนชาติมหาอํานาจ (Nationalism Superiority) และ 5) ชาตินิยม 

(Nationalism) จะเนนที่ความรูสึกที่บุคคลรับรูวา ตนเปนสวนหนึ่งของชาติจากการมีจุดกําเนิดจาก

ที่เดียวกัน และตองการที่จะปกปองชาติใหมีเอกลักษณใหมากที่สุด 
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ภาพที่ 1.3  ลําดับขั้นของความรูสึกเกี่ยวกับชาติ  

แหลงที่มา: Decker, Malova & Hoogendorn, 2003; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550. 

 

นอกจากนี้ยังมีผูไดใหคํานิยามความหมายของชาตินิยมไวดังนี้ คือ ธนพันธุ  พูล

ชอบ (2550:  43) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการนิยมไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได

ใหคํานิยาม พฤติกรรมการนิยมไทยวา หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนทั้งทางความคิด 

ความรูสึกในดานความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีพฤติกรรมการบริโภคของ

ไทย และเที่ยวเมืองไทย สวนพวงเพชร สุรัตนกวีกุล (2521: 12) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอการปลูกฝงความรักชาติ ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับความ

รักชาติไววา ความชอบพอ ช่ืนชมยินดีและตองการที่จะมีความผูกพัน และมีความหวังดีตอประเทศ

หรือชนชาติของตน โดยตองการใหประเทศหรือชนชาติของตนมีความเจริญกาวหนาทุกวิถีทาง 

ความรูสึกรักชาติมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนโดยธรรมชาติ แตความรูสึกนี้จะมีมากหรือนอยก็

แลวแตตัวบุคคลนั่นเอง การอบรมและสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นๆ   

จากการประมวลเอกสาร ทําใหสรุปไดวา ลักษณะชาตินิยม หมายถึง ความรูสึก

ภาคภูมิใจในความเปนชาติ รวมถึงความรูสึกรักสมาชิกและชาติ การเลือกความเปนสมาชิกของ

ชาติ ความเปนชาติมหาอํานาจ และความรูสึกของชาตินิยมที่ตองการจะปกปองชาติใหมี

เอกลักษณใหมากที่สุด 

ความรูสึกเกี่ยวกับชาติ

ความรักชาติ

ความภูมิใจในความเปนชาติ

การเลือกความเปน
สมาชิกของชาติ 

ความเปนชาติ
มหาอํานาจ 

ชาตินิยม 

ความรูสึกเกี่ยวกับชาติ

ความรักชาติ

ความภูมิใจในความเปนชาติ

การเลือกความเปน
สมาชิกของชาติ 

ความเปนชาติ
มหาอํานาจ 

ชาตินิยม 
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สําหรับการวัดลักษณะชาตินิยมนั้น ศิริกุล กลิ่นทอง (2549: 59-60) ไดสรางแบบ

วัดลักษณะชาตินิยม โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Decker, Malova & Hoogendorn (2003) 

จํานวน 15 ขอ แตละขอมีมาตรประเมิน 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  พิสัยของคาอํานาจ

จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.06 ถึง 7.69 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางราย

ขอกับแบบวัดอยูระหวาง .21 ถึง.66 โดยแบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นแบบอัลฟาเทากับ .84 ตัวอยาง 

เชน การเลือกซื้อสินคาไทยมากกวาสินคาจากตางประเทศ  เห็นวาประเทศไทยนาอยูมากกวา

ประเทศอื่น  ถึงจะไปทํางานที่ประเทศอื่นก็จะกลับมาใชชีวิตที่เมืองไทย เปนตน  งานวิจัยนี้ใชแบบ

วัดของศิริกุล กลิ่นทอง ในการวัดลักษณะชาตินิยม 

งานวิจัยในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชาตินิยม ดังเชน ใน

ระดับนักเรียนนักศึกษา ความคิดเห็นตอการปลูกฝงความรักชาติ (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2521) 

ความสํานึกตอชาติ (สุวรรณี  กุลวิจิตรรังสี, 2520) การศึกษาความสํานึกตอชาติ (สุพจน  พรหม

สุทธิรักษ, 2526) ความคิดเห็นเรื่องความสํานึกตอชาติ (เบญจวรรณ  ทรัพยธํารง, 2545) และ

ความสํานึกในชาตินิยมของนักเรียนนายรอย (ดํารง  วรรณสิงห, 2545) นอกจากนี้ในระดับบุคคล

วัยทํางาน เชน การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบชาตินิยมในหมูเกษตรกรและผูใชแรงงาน (ลิขิต  ธีรเวคิน

, 2548) สํานึกชาตินิยมของพนักงานผลิตรถยนต (โกศล  ประกอบไวยกิจ, 2545)  ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับอุดมการณชาตินิยมของทหารชั้นสัญญาบัตร (มนัส  แถบทอง, 2546) และ

ความคิดชาตินิยมของนายทหารสัญญาบัตร (สุวพจน  จุลกทัพพะ, 2547)  สวนงานวิจัยที่ใชกลุม

ตัวอยางคือ นักเรียนมัธยม มักเปนงานวิจัยที่ศึกษาสาเหตุของคานิยมไทย (ภัณญามล  กระตาย

แกว, 2550: 109)  หรือพฤติกรรมการนิยมไทย (ธนพันธุ  พูลชอบ, 2550: 144)  

งานวิจัยที่ศึกษาผลของความนิยมไทย หรือลักษณะชาตินิยม ยังมีไมมากนักแต

งานวิจัยในเรื่องนี้ลาสุด คือ งานวิจัยของศิริกุล  กลิ่นทอง (2549: 138, 202) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย

ทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการที่เขารวมโครงการการเรียนรูตาม

รอบพระยุคลบาท จํานวน 485 คน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่

มีพฤติกรรมการทํางานที่นาปรารถนามากดวย กลาวคือ มีพฤติกรรมบริการประชาชนมาก และมี

พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนรวมงานมากอีกดวย 

จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา บุคคลที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 

เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามาก เชน พฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมมาก และ มีพฤติกรรม

สนับสนุนบุคคลอื่นมาก ซ่ึงทําใหคาดในงานวิจัยนี้ไดวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก มี

ความฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 
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1.5  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวแปร ออกเปน 4 ดานดวยกัน ตามประเภทของตัว

แปร ดังนี้ 

  1.5.1  ตัวแปรอิสระ (Independendent Variables)  

1)  กลุมปจจัยดานสถานการณ มี 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

2)  กลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม มี 5 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การ

ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิต กลุมนิยม และวัตถุนิยม 

 

  1.5.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

เปนกลุมความฉลาดทางการเมือง ซ่ึงมี 3 ตัวแปร คือ 

1)  การรูปญหาดานการเมือง 

2)  พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 

3)  พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

 

1.5.3  ตัวแปรอธิบาย (Intervening Variables)   

ตัวแปรอธิบาย หรือ ตัวแปรแทรกเชื่อม คือ ตัวแปรกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ การ

รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และลักษณะชาตินิยมตอความ

ฉลาดทางการเมือง 

 

1.5.4  ตัวแปรแบงกลุมยอย (Moderating Variables)  

เปนลักษณะทางชีวสังคม และภูมิหลังของนักศึกษา ไดแก เพศ ลําดับที่เกิด อายุ 

สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย การศึกษาของพอ การศึกษาของแม อาชีพของพอ อาชีพของแม 

 

1.6  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
 

1)  กลุมความฉลาดทางการเมือง ประกอบดวย 3 ตัวแปรยอย คือ การรูปญหาดาน

การเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง 
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 การรูปญหาดานการเมือง หมายถึง การคิดวิเคราะห และตีความเรื่องราวตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศ 

วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ เชน มีความ

เปนธรรม  มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนที่ยอมรับของประชาชน เปนตน และ2) การมีสวน

รวมของประชาชนและความคุมคา เชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน ไดเขาไปมีสวนรวมทั้งในเชิง

ของการใหความคิดเห็น การรวมแขงขัน หรือการรวมตรวจสอบการดําเนินงานหรือประเมินผลงาน 

รวมถึง ความคุมคาในภาษีอากรของประชาชนในโครงการกอสรางตางๆ เปนตน วัดโดยแบบวัดที่

ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตร

ประเมิน 6 หนวยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก 

เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมาก 

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางมีเหตุและผลโดยอาศัยหลักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคล

เบอรก 6 ข้ันเปนหลัก โดยนักศึกษาที่มีการไปเลือกตั้งตามหลักของขั้นที่ 4-6 ข้ึนไปถือวามี

พฤติกรรมเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากขึ้น เชน เปนการเลือกตั้งเนื่องจากบุคคลนั้นรูถึงบทบาท

หนาที่ของประชาชนชาวไทยที่ตองไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง รวมถึงเปนการเลือกตั้งที่เห็นวาถูกตอง

เหมาะสมหรือเปนการเลือกตั้งเพื่อสวนรวมในการคัดสรรบุคคลที่ดีมีคุณภาพมาบริหารและ

ปกครองประเทศ และที่สําคัญตองเปนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกอใหเกิดความเปนธรรมแก

ทุกๆฝาย โดยเฉพาะตัวของผูลงรับสมัครเลือกตั้ง เปนตน วัดโดยแบบวัดของศุภชัย สุพรรณทอง 

(2544) ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา จํานวน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตร

ประเมิน 6 หนวย ประกอบจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก 

เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก 

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง หมายถึง การที่นักศึกษา

สนับสนุนความฉลาดทางการเมืองใหกับเพื่อนใน 2 ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ เชน ให

การชมเชยเมื่อเพื่อนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ การยอมรับและเคารพในความคิดเห็น

ของเพื่อนที่เกี่ยวกับทางการเมือง  ใหคําชมเชยเมื่อเพื่อนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน เปนตน  และ2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน มีการชักชวนเพื่อนรับฟง

ขาวสารเกี่ยวกับการเมือง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนักการเมือง พรรคการเมือง 

นโยบายของพรรค ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดานการเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสม ชักชวนใหเพื่อนเขารับฟงขอมูลทางการเมืองเมื่อมีการ
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ประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนตน วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตร

ประเมินรวมคา มีจํานวน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ต้ังแต “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก 

 2)  กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ประกอบดวย การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน และลักษณะชาตินิยม คือ 

 การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ หมายถึง ความสนใจในการรับขาวสารความรู

เกี่ยวกับการเมืองจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ปายประกาศตางๆ วัดโดย

แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอ

ประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ได

คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 

 การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง ภาวะทางจิตของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของ

กับความรูสึกที่รับรูหรือยอมรับในสิ่งที่เปนประโยชนหรือมีคุณคาที่ตนไดรับจากแผนดินหรือ

ประเทศชาติ กอใหเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักและปรารถนาที่ตอบแทนบุญคุณตอแผนดิน วัดโดย

แบบวัดของอุบล เลี้ยววาริณ (2551) มีจํานวน 10 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 

หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี

การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

 ลักษณะชาตินิยม หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติ รวมถึงความรูสึกรัก

สมาชิกและชาติ การเลือกความเปนสมาชิกของชาติ ความเปนชาติมหาอํานาจ และความรูสึกของ

ชาตินิยมที่ตองการจะปกปองชาติใหมีเอกลักษณใหมากที่สุด วัดโดยแบบวัดของศิริกุล กลิ่นทอง 

(2549) มีจํานวน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ตั้งแต “จริงที่สุด” 

ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 

 3)   กลุมตัวแปรดานสถานการณ ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนทางดาน

สังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ปทัสถานจากสถานศึกษา 

 ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร หมายถึง จํานวนของการเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย  การกระทําระหวางกัน การศึกษาชุมชน โครงสรางของสังคม

ทั้งเมืองและชนบท ตลอดจนองคประกอบทางดานตาง ๆ อาทิ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ประชากร วัฒนธรรมที่ประกอบกันเปนสังคม ทั้งนี้วัดโดยใหนักศึกษากรอกรายละเอียดที่เรียน 
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ไดแก  คณะที่กําลังศึกษา สาขาวิชาเอก และวิชาเลือก วัดโดยแบบวัดของนภา  ปยะศิรินนท 

(2541) นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่ปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก 

 การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว หมายถึง การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรับรู หรือ

เห็นตัวอยางการแสดงออกพฤติกรรมของครอบครัวตอการเมือง เชน การเลือกตั้ง การรวมชุมนุม

หรือการสนใจทางการเมืองในดานตางๆ วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตร

ประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ต้ังแต “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัวมาก 

 การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา หมายถึง การรับรูของนักศึกษา จากสถานศึกษา 

เชน  เพื่อน อาจารย และบุคคลอื่นๆที่อยูในมหาวิทยาลัย มีความตระหนักเกี่ยวกับการเมือง

อยางไร และคิดวาตนเองควรมีสวนรวมทางการเมืองอยางไรบาง วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 

หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

 4)   กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะเดิมประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การ

ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิต กลุมนิยม และวัตถุนิยม คือ  

ลักษณะมุงอนาคต คือ ความสามารถในการคาดการณไกลเกี่ยวกับผลดีผลเสียที่จะ

เกิดขึ้นจากการกระทําของตน และเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน

สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเพียรพยายาม เพื่อจุดมุงหมายที่ยิ่งใหญ

ในอนาคต วัดโดยแบบวัดของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวม

คา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 12 หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง 

“ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก 

 การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเองในสถานการณตางๆ อดได

รอไดเพราะเล็งเห็นผลรายที่จะเกิดตามมา วัดโดยแบบวัดของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) ซ่ึงเปน

แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 12 หนวย

ประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการ

ควบคุมตนมาก 

 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความพยายามหรือความมุงมั่นของนักศึกษาที่จะทํา

กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย หรือหนาที่ที่ไดรับผิดชอบใหเสร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความมานะบาก
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บ่ันไมยอทอตอความยากลําบาก ดวยการวางแผนการทํางานลวงหนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ัง

ไว วัดโดยแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนท (2536) ซ่ึงเปนแบบวัดชนิด

มาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ 

ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์มาก 

 สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคม และสิ่งแวดลอม

ไดดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น ดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุขสบาย สามารถแสดงพฤติกรรม

ที่ออกมาไดอยางเปนปกติสุข วัดโดยแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนท 

(2536) ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 

6 หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี

สุขภาพจิตดีมาก 

 กลุมนิยม หมายถึง ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่คลอยตามสิ่งที่สมาชิก

สวนใหญเห็นพองมากกวาที่จะยึดความเชื่อ ความคิด หรือพฤติกรรมของตนเปนหลัก วัดโดยแบบ

วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอ

ประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ได

คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีกลุมนิยมมาก 

วัตถุนิยม หมายถึง การที่บุคคลใหความสําคัญกับวัตถุ ส่ิงของ  และเงินทอง มากกวาการ

ยึดถือหลักความถูกตองและเหมาะสม โดยเชื่อวาเงินเทานั้นที่จะทําใหชีวิตมีความสุขได วัดโดย

แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีจํานวน 12 ขอ แตละขอ

ประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวยประกอบ ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ได

คะแนนจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีวัตถุนิยมมาก 
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ภาพที่ 1.4  กรอบแนวคิดและความสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย 

 
1.7  สมมติฐานในการวิจัย 
 

  จากการประมวลเอกสารขางตน และจากหลักในการกําหนดสมมติฐานตามรูปแบบทฤษฎี

ปฏิสัมพันธนิยม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) สามารถกําหนดสมมติฐานในงานวิจัยได  5 ขอ 

ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1  นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย รับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมี

สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา หรือ มีลักษณะชาตินิยม

มากกวา หรือมีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

จิตลักษณะเดิม 

1. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

3. สุขภาพจิตดี  

4. กลุมนิยม 

5. วัตถุนิยม 

ความฉลาดทางการเมือง 

1. การรูปญหาดานการเมือง 

2. พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 

3. พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

 

สถานการณ 

1. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

2. การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

3. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

1. การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ 

2. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 

3. ลักษณะชาตินิยม 

ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษา 

เพศ ลําดับที่เกิด อายุ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย การศึกษาของพอ การศึกษาของแม อาชีพของพอ อาชีพของแม 
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มากกวา หรือ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก รับรูคุณ

ความดีของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย 

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการควบคุมตนมาก และมีลักษณะ

ชาตินิยมมาก เปนผูที่ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา หรือ ไดรับรูคุณความดีของ

แผนดินมากกวา หรือมีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุง

อนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย และมีลักษณะชาตินิยมนอย  

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีกลุมนิยมมาก ได

รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา หรือ มี

ลักษณะชาตินิยมมากกวา หรือมีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการเลือกตั้ง

อยางมีจริยธรรมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดมากกวา นักศึกษาที่มีการ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย และรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย  

สมมติฐานที่ 4 ตัวทํานายชุดที่ 3 ประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม 

จํานวน 6 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิต กลุม

นิยม และ วัตถุนิยม รวมกับตัวทํานายชุดที่  2 คือ ชุดสถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา รวม

ทั้งสิ้น 9 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากกวา  ทํานายพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดมากกวา หรือทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 เพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง อยางนอย 5% 

 สมมติฐานที่ 5 ตัวทํานายชุดที่ 4 ประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม 

จํานวน 6 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิต กลุม

นิยม และ วัตถุนิยม รวมกับตัวทํานายชุดที่  2 คือ ชุดสถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ ตัว

ทํานายชุดที่ 3 คือ ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจาก

ส่ือ  และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม รวมทั้งสิ้น 12 ตัวแปร สามารถ

ทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากกวา  ทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได

มากกวา หรือทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดมากกวา ตัวทํานาย

จากชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 5%  
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 สมมติฐานที่ 6 ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม (ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม) และตัวแปรในกลุมสถานการณ   

(ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา) มีอิทธิพลทางตรงตอความฉลาดทางการเมือง (การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรม

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง) และมี

อิทธิพลทางออมผานจิตลักษณะตามสถานการณ (การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม) 

 



 

ภาพท่ี 1.5  โมเดลต้ังตนสมมติฐาน 6 

ปริมาณเรียน
สังคมศาสตร 

เห็นแบบอยาง
ครอบครัว 

กลุมนิยม 

รับรูปทัสถานจาก
สถานศึกษา 

วัตถุนิยม 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

สุขภาพจิตดี 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

รับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือ 

รับรูคุณความดีของ
แผนดิน 

ชาตินิยม 

รูปญหาดาน
การเมือง 

พ.เลือกต้ังอยางมี
จริยธรรม 

พ.สนับสนุนเพื่อน
ฉลาดการเมือง 
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บทท่ี 2 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรี” นี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlation 

Comparative Study)    

 ในสวนนี้จะไดนําเสนอเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง  วิธีการสุมตัวอยาง  เครื่องมือวัดตัวแปร  

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวัด  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.1  กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปที่ 3 ในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ งานวิจัยนี้จึงใชการสุมแบบแบงขั้นกําหนดโควตา (Stratified Quota Random Sampling) โดย

มีตัวแปรในการสุมตัวอยางดังนี้ 1) จํานวนมหาวิทยาลัย คือ 2 มหาวิทยาลัย 2) คณะในแตละ

มหาวิทยาลัยแบงเปน 2 ประเภท คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร

และวิทยาศาสตร 3) สาขาวิชาเอกประกอบดวยคณะละ 4 สาขาวิชา และ4) จํานวนนิสิตชั้นปที่ 3 ใน

แตละคณะ โดยเฉลี่ยคือ 25 คน โดยคาดวาจะเก็บไดจํานวน 2  2  4  25 =  400 คน ทั้งนี้ผูวิจัย

สามารถเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางไดเกินจํานวนที่คาดการณไว โดยมีแบบวัดที่ใชไดจริงจํานวนทั้งสิ้น 

473 คน 

 

2.2  เครื่องมือวัดตัวแปร 
 

   เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรในงานวิจัยประกอบดวย  แบบวัดกลุมความฉลาดทางการเมือง

แบบวัดกลุมสถานการณ  แบบวัดกลุมจิตลักษณะเดิม  แบบวัดกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ  

และแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง  ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบวัดดังนี้ 
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   2.2.1  แบบวัดความฉลาดทางการเมือง ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 1) การรูปญหา

ดานการเมือง 2) พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ 3) พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมือง 

1) แบบวัดการรูปญหาดานการเมือง (ชุดที่ 1 ส่ิงที่ฉันเชื่อ) วัดโดยใหนักศึกษา

รายงานถึงการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศ 

วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ และ2) การมี

สวนรวมของประชาชนและความคุมคา วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจํานวน 20 ขอ เมื่อนําไป

ทดสอบและหาคุณภาพแบบวัดแลว คัดเลือก 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย 

ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยขอความทั้งหมดเปนขอความทางบวก พิสัยคาอํานาจ

จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.63 ถึง 9.25 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวาง

รายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .32 ถึง .56 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (ตาราง

ที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 101.78 df เทากับ 83 p value เทากับ 0.08 RMSEA เทากับ 0.04 NFI 

เทากับ 0.92 CFI เทากับ 0.98 GFI เทากับ 0.91 และ AGFI เทากับ 0.87 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .85 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการรูปญหาดานการเมืองเปนขอความ

ทางบวกทั้งหมด ดังนั้นการใหคะแนนในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ คือ ขอความที่เปนทางบวกให

คะแนน “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน ดังนั้นจึงมี

พิสัยคะแนนระหวาง 15 – 90 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรู

ปญหาดานการเมืองมาก 

ตัวอยาง แบบวัดการรูปญหาดานการเมือง  

(0)การกําหนดนโยบายของรัฐ มักเปนการเอื้อประโยชนแกกลุมบุคคลบางกลุม 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2)  แบบวัดพฤติกรรมเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม (ชุดที่ 2 เหตุผลในการไป

เลือกตั้ง) ประกอบดวยประโยคบอกเลาเกี่ยวกับเหตุผลเชิงจริยธรรม ทั้ง 6 ข้ัน ของโคลเบอรก วัด

โดยแบบวัดจํานวน 20 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหาคุณภาพแบบวัดแลว คัดเลือก 15 ขอ โดยเปน

แบบวัดที่ใชในงานวิจัย เรื่อง ปจจัยทางจิตและสถานการณที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง
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อยางมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ (ศุภชัย สุพรรณทอง, 2544) จํานวน 6 ขอ เนื่องจาก

เปนคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นสูงและมีคุณภาพตรงตามกลุมตัวอยางของผูวิจัย จากทั้งหมด 15 

ขอ และผูวิจัยสรางเองอีก 9 ขอ รวมเปน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย 

ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  โดยมีขอความเปนบวก 9 ขอ และขอความที่เปนลบ 6 ขอ พิสัย

คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 2.85 ถึง 8.96 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .24 ถึง .59 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (ตาราง

ที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 88.36  df เทากับ 74 p value เทากับ 0.12 RMSEA เทากับ 0.04 NFI 

เทากับ 0.93 CFI เทากับ 0.98 GFI เทากับ 0.92 และ AGFI เทากับ 0.87 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .80 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม มี 

2 ลักษณะคือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  

คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะ

ใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 15 – 90 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวม

จากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก 

  ตัวอยาง แบบวัดพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 

(0) ฉันไปเลือกต้ัง ส.ส. เพราะเห็นวาเปนหนาที่ของพลเมืองดี  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

3)  แบบวัดพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง (ชุดที่ 3 

ฉันกับเพื่อน) วัดโดยการใหนักศึกษารายงานถึง การสนับสนุนเพื่อนใหมีความฉลาดทางการเมือง 

โดยสามารถสนับสนุนได 2 ทาง คือ 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ เชนการยอมรับ และเคารพ

ในความคิดเห็นของเพื่อนในการเลือกตั้ง รวมถึงการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนตอการเมือง

อยางมีเหตุผล และ 2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การชักชวนเพื่อนรับฟงขาวสาร

เกี่ยวกับการเมือง  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ นักการเมือง พรรคการเมือง นโยบาย

ของพรรค ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดานการเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนตน  แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัยจํานวน 20 ขอ เมื่อนําไป
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ทดสอบและหาคุณภาพแบบวัดแลว คัดเลือก จํานวน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 

6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวกทั้งหมด พิสัยคาอํานาจจําแนก

รายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 5.13 ถึง 10.38 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอ

กับแบบวัดอยูระหวาง .45 ถึง .73 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor  Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 

2 เทากับ 105 df เทากับ 86 p value เทากับ 0.08 RMSEA เทากับ 0.04 NFI เทากับ 0.95 CFI 

เทากับ 0.99 GFI เทากับ 0.90 และ AGFI เทากับ 0.85 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์

อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .92 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมืองเปนขอความทางบวกทั้งหมด ดังนั้นการใหคะแนนในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ คือ 

ขอความที่เปนทางบวกใหคะแนน “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับ 5,4,3,2 จนถึง “ไม

จริงเลย” ให 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 15 – 90 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวม

จากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก 

   ตัวอยางแบบวัดพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

(0) ขาพเจาชักชวนใหเพื่อนพูดคุยประเด็นทางการเมือง 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

 2.2.2  แบบวัดกลุมสถานการณ ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคม

สังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และปทัสถานจากสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด

ของแบบวัดดังตอไปนี้ 

     1)  แบบวัดปริมาณการเรียนสังคมศาสตร (ชุดที่ 14 ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร) วัดโดยแบบของนภา ปยะศิรินนท (2541) ซ่ึงเปนการถามเกี่ยวกับปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร โดยผูที่ไดคะแนนมาก เปนผูที่มีปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก ซ่ึงแบบวัดนี้

ประกอบดวยขอคําถามตางๆ อันเปนการแสดงใหเห็นถึงปริมาณการเรียนสังคมศาสตร  

     (0) ตัวอยางแบบวัดปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

1. ขณะนี้ทานเรียนอยูในคณะ...................................................... 

2. วิชาเอก.......................................................................................... 

3. วิชาเลือกทางดานสังคมศาสตร/ มนุษยศาสตรที่ทานไดเรียนมา 
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   3.1................................................................................................................. 

   3.2................................................................................................................. 

   3.3............................................................................................................... 

   3.4............................................................................................................... 

   3.5............................................................................................................... 

     เกณฑการใหคะแนน 

   ตอบวิชาในสาขาวิชาพัฒนาสังคม/ สังคมศาสตร/ ครุศาสตร   5  คะแนน 

   ตอบวิชาในสาขาวิชารัฐศาสตร/ นิติศาสตร    4 คะแนน 

   ตอบวิชาในสาขาสุขศึกษา/ ศิลปกรรมศาสตร/ สาธารณสุขศาสตร   3 คะแนน 

   ตอบวิชาในสาขาเกษตรศาสตร/ ส่ิงแวดลอม/ ประวัติศาสตร   2  คะแนน 

   ตอบวิชาในสาขาวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี/ พลังงาน/ ภาษาศาสตร 1  คะแนน 

2)  แบบวัดการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว (ชุดที่ 14 ครอบครัวของฉัน) 

วัดโดยการใหนักศึกษารายงานถึง การเห็นแบบอยางจากการแสดงออกทางดานการเมืองจากบิดา

มารดาโดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) รูปญหาดานการเมือง 2) การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

และ3) การสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง เปนตน แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 16 

ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหาคุณภาพแบบวัดแลว คัดเหลือ 12 ขอ  แตละขอประกอบดวยมาตร

ประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวก 6 ขอ และขอความเปน

ลบ 6 ขอ พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.15 ถึง 7.90 และพิสัยของ

ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .20 ถึง .48 เมื่อทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ(ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 49.75  df เทากับ 43  p  value เทากับ 0.22 

RMSEA เทากับ 0.03  NFI เทากับ 0.91 CFI เทากับ 0.98 GFI เทากับ 0.94 และ AGFI เทากับ 

0.90 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .73 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการเห็นแบบอยางจากครอบครัว มี 2 

ลักษณะคือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  

คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะ

ใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวม

จากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 
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  ตัวอยาง แบบวัดการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

(0)  ขาพเจาเห็นพอแมดูขาวการเมืองเฉพาะฝายที่ทานชอบ 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

3)  แบบวัดการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา (ชุดที่ 15 อาจารยและเพื่อน

ของฉัน) วัดโดยการใหนักศึกษารายงานถึง ความตระหนัก ความคาดหวังเกี่ยวกับการเมือง การมี

สวนรวมทางการเมืองอยางไรจาก เพื่อน อาจารยและบุคคลอื่นๆ ที่อยูในมหาวิทยาลัย โดยแบง

ออกเปน 2 ดาน ไดแก 1) การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ 2) การสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง  แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 16 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหาคุณภาพแบบวัด

แลว คัดเหลือ 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริง

เลย” โดยมีขอความเปนบวก 5 ขอ และขอความเปนลบ 7 ขอ พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของ

แบบวัดนี้อยูระหวาง 2.99 ถึง 6.71 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยู

ระหวาง .19 ถึง .51 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  Analysis) 

ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 51.91 

df เทากับ 46 p value เทากับ 0.25 RMSEA เทากับ 0.03 NFI เทากับ 0.88 CFI เทากับ 0.98 GFI 

เทากับ 0.93 และ AGFI เทากับ 0.89 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้

เทากับ .68 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา มี 2 

ลักษณะคือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  

คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะ

ใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวม

จากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

 ตัวอยาง แบบวัดการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

(0) อาจารยของฉันตองการใหฉันเลือกพรรคการเมืองที่อาจารยสนใจ 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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   2.2.3  แบบวัดกลุมจิตลักษณะเดิม   ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือแบบวัดลักษณะมุง

อนาคต แบบวัดการควบคุมตน แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดสุขภาพจิต แบบวัดกลุมนิยม 

และแบบวัดวัตถุนิยม 

1)  แบบวัดลักษณะมุงอนาคต(ชุดที่ 8 ฉันในปจจุบันและอนาคต1) วัดโดยการ

ใหนักศึกษารายงานถึง ความสามารถในการคาดการณไกลเกี่ยว กับผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจาก

การกระทําของตน และเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนแบบวัดที่ปรับปรุงมา

จากแบบวัดของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549:  100-104) จํานวน 15 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหา

คุณภาพแบบวัดแลว คัดเหลือ 12 ขอ  แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนลบทั้งหมด  พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้

อยูระหวาง 4.70 ถึง 9.49 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 

.25 ถึง .64 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ปรากฏ

วาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 62.11  df 

เทากับ 49 p value เทากับ 0.10  RMSEA เทากับ 0.04  NFI เทากับ 0.94 CFI เทากับ 0.98        

GFI เทากับ 0.93 และ AGFI เทากับ 0.89 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบ

วัดนี้เทากับ .84 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดลักษณะมุงอนาคตเปนขอความทางลบ

ทั้งหมด ดังนั้นการใหคะแนนในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ คือ ขอความที่เปนทางลบใหคะแนน 

“ไมจริงเลย” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับ 5,4,3,2 จนถึง “จริงที่สุด” ให 1 คะแนน ดังนั้นจึงมี

พิสัยคะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี

ลักษณะมุงอนาคตมาก 

 ตัวอยาง แบบวัดลักษณะมุงอนาคต  

(0) การวางแผนการทํารายงานสงอาจารยเปนการเสียเวลา เมื่อใกลสงคอยทําก็ได 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2)  แบบวัดการควบคุมตน (ชุดที่ 8 ฉันในปจจุบันและอนาคต2) วัดโดยการให

นักศึกษารายงานถึงความสามารถในการควบคุมตนเองวาสามารถอดไดรอได เปนแบบวัดที่

ปรับปรุงมาจากแบบวัดของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549:  100-104) จํานวน 20 ขอ เมื่อนําไป

ทดสอบและหาคุณภาพแบบวัดแลวคัดเหลือ 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย 
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ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวก 8 ขอ และ ขอความเปนลบ 4 ขอ พิสัยคา

อํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.56 ถึง 7.84 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .20 ถึง .54 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (ตารางที่ 

2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 53.25  df เทากับ 49  p  value เทากับ 0.31  RMSEA เทากับ 0.03  NFI 

เทากับ 0.90 CFI เทากับ 0.99 GFI เทากับ 0.94 และ AGFI เทากับ 0.90 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .73 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการควบคุมตน มี 2 ลักษณะคือ ขอความ

ทางบวก และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก การให

คะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไม

จริง ไมจริงเลย สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน ดังนั้นจึงมี

พิสัยคะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการ

ควบคุมตนมาก 

 ตัวอยาง แบบวัดควบคุมตน 

(0) ฉันไมรูวาทําไมฉันจึงทําขอสอบไมได 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

3)  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (ชุดที่ 9 ความมุงมั่นของฉัน) วัดโดยการให

นักศึกษารายงานถึง การกระทําของบุคคลตอสิ่งที่ต้ังใจไวจนสําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ  โดยไมมี

การผัดวันประกันพรุง  ถึงแมวาจะพบกับอุปสรรค  ก็ไมยอทอ  วัดโดยแบบวัดที่ใชในงานวิจัยเรื่อง 

ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนที่อยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางปองกัน 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนท, 2536) จํานวน 15 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหา

คุณภาพแบบวัดแลวคัดเหลือ 12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวก 8 ขอ และมีขอความเปนลบ 4 ขอ  พิสัยคาอํานาจ

จําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.65 ถึง 8.91 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวาง

รายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .24 ถึง .61 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตาราง

ที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 46.19 df เทากับ 42  p value เทากับ 0.30 RMSEA เทากับ 0.03 NFI 
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เทากับ 0.94 CFI เทากับ 0.99 GFI เทากับ 0.94 และ AGFI เทากับ 0.89 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .78 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มี 2 ลักษณะคือ ขอความ

ทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  การให

คะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  

ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึง

มีพิสัยคะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

ตัวอยาง แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

(0)ฉันเปนคนใชเวลาวางในการหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

4)  แบบวัดสุขภาพจิต (ชุดที่ 10 ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง) วัดโดยการให

นักศึกษารายงานถึง ลักษณะทางจิตและอารมณที่แสดงถึง การไมรูสึกวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไม

โกรธงาย ไมต่ืนเตนงาย มีสมาธิ และมีความกลาในสิ่งที่สมควร วัดโดยแบบวัดที่ใชในงานวิจัยเรื่อง 

ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนที่อยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางปองกัน 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนท, 2536) จํานวน15 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหา

คุณภาพแบบวัดแลวคัดเหลือ  12 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริง

ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนลบทั้งหมด พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยู

ระหวาง 5.48 ถึง 11.57 และพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง 

.37 ถึง .64 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏ

วาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 57.11  df 

เทากับ 43 p value เทากับ 0.07  RMSEA เทากับ 0.05  NFI เทากับ 0.94 CFI เทากับ 0.99 GFI 

เทากับ 0.94 และ AGFI เทากับ 0.88 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้

เทากับ .84 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดสุขภาพจิตดีเปนขอความทางลบทั้งหมด 

ดังนั้นการใหคะแนนในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ คือ ขอความที่เปนทางลบใหคะแนน “ไมจริง

เลย” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับ 5,4,3,2 จนถึง “จริงที่สุด” ให 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีพิสัย



 62 

คะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะ

สุขภาพจิตดีมาก 

ตัวอยาง แบบวัดสุขภาพจิต 

(0) ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนตื่นเตนงาย 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

5)  แบบวัดกลุมนิยม (ชุดที่ 11 ฉันกับกลุม) วัดโดยการใหนักศึกษารายงานถึง

ความชอบและยอมรับนับถือในกลุม วานักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรบางกับการไดอยูรวมกลุม 

โดยเล็งเห็นถึงคุณประโยชน ตลอดจนเปาหมายเดียวกันของกลุม แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย 

จํานวน 18 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหาคุณภาพแบบวัดคัดเหลือ 12 ขอ แตละขอประกอบดวย

มาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวก 11 ขอ และ

ขอความเปนลบ 1 ขอ พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 3.82 ถึง 5.25 และ

พิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .21 ถึง .36 เมื่อทําการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัด

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 67.24 df เทากับ 50 p value 

เทากับ 0.05  RMSEA เทากับ 0.05  NFI เทากับ 0.82 CFI เทากับ 0.94 GFI เทากับ 0.92 และ 

AGFI เทากับ 0.87 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .67 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดกลุมนิยม มี 2 ลักษณะคือ ขอความ

ทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความทางบวก  การให

คะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  

ไมจริง  ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึง

มีพิสัยคะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีกลุม

นิยมมาก 

ตัวอยางแบบวัดกลุมนิยม 

(0) การไดอยูรวมกันกับบุคคลอื่นๆ เปนสิ่งที่ฉันมีความสุข 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 



 63 

6)  แบบวัดวัตถุนิยม (ชุดที่ 12 ความเปนฉัน) วัดโดยการใหนักศึกษารายงานถึง

การใหความสําคัญ หรือความนิยมชมชอบในวัตถุ ส่ิงของหรือเงินทองวาเปนอยางไรบาง แบบวัดนี้

สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 20 ขอ เมื่อนําไปทดสอบและหาคุณภาพของแบบวัดคัดเหลือ 12 ขอ แต

ละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปน

บวกทั้งหมด พิสัยคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 5.64 ถึง 9.37 และพิสัยของ

ความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .41 ถึง .60 เมื่อทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  (ตารางที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 37.39 df เทากับ 28 p value เทากับ 0.11 

RMSEA เทากับ 0.05  NFI เทากับ 0.97 CFI เทากับ 0.99 GFI เทากับ 0.96 และ AGFI เทากับ 

0.88 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .85 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดวัตถุนิยมเปนขอความทางบวกทั้งหมด 

ดังนั้นการใหคะแนนในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ คือ ขอความที่เปนทางบวกใหคะแนน “จริง

ที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับ 5,4,3,2 จนถึง “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน ดังนั้นจึงมีพิสัย

คะแนนระหวาง 12 – 72 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีวัตถุนิยม

มาก 

   ตัวอยางแบบวัดวัตถุนิยม 

(0) ฉันเปลี่ยนสิ่งของเคร่ืองใช เชน มือถือบอยๆ เพื่อใหทันสมัย 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

   2.2.4  แบบวัดกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ แบบ

วัดการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน และแบบวัด

ลักษณะชาตินิยม 

1) แบบวัดการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ (ชุดที่ 4 การรับรูขาวสาร)วัด

โดยการใหนักศึกษารายงานถึง ความสนใจ หรือการเปดรับสื่อในดานตาง เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน และอินเทอรเน็ต วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจํานวน 19 ขอ โดยเมื่อนําไปทดสอบ

และหาคุณภาพแบบวัดแลว คัดเหลือ 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวก 13 ขอ และมีขอความเปนลบ 2 ขอ พิสัยคา

อํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 5.27 ถึง 12.75 และพิสัยของความสัมพันธภายใน
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ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .51 ถึง .74 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตาราง

ที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 94.25 df เทากับ 47 p value เทากับ 0.17 RMSEA เทากับ 0.04 NFI 

เทากับ 0.98 CFI เทากับ 1 GFI เทากับ 0.94 และ AGFI เทากับ 0.89 สําหรับคาความเชื่อมั่น ชนิด

สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .92 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ มี 2 

ลักษณะคือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด จริง  

คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะให

ในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 15 - 90 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก

แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 

 ตัวอยาง แบบวัดการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

(0) ฉันติดตามขาวสารการเลือกต้ังจากทางโทรทัศนเปนประจําทุกวัน 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2)  แบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน (ชุดที่ 5 ฉันกับสิ่งรอบขาง) วัด

โดยการใหนักศึกษารายงานถึง การระลึกถึงบุญคุณของสังคม ประเทศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

และความถี่ของการระลึกถึงบุญคุณ วัดโดยแบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน ของ อุบล เลี้ยว

วาริณ (2551) จํานวน 10 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต “จริงที่สุด” ถึง 

“ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวกทั้งหมด 8 ขอ และมีขอความเปนลบทั้งหมด 2 ขอ พิสัยคา

อํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 4.41 ถึง 9.53 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .14 ถึง .43 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตาราง

ที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 30.6 df เทากับ 26 p value เทากับ 0.24 RMSEA เทากับ 0.04 NFI 

เทากับ 0.93 CFI เทากับ 0.99 GFI เทากับ 0.96 และ AGFI เทากับ 0.91 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .62 
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เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน มี 2 

ลักษณะคือ ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด จริง  

คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะให

ในทิศทางกลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 10 – 60 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก

แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

ตัวอยาง แบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน 

(0) ฉันขอบคุณอุปสรรคที่ชวยทําใหฉันแข็งแกรง  

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

3)  แบบวัดลักษณะชาตินิยม (ชุดที่ 6 ฉันกับประเทศชาติ) วัดโดยการให

นักศึกษารายงานถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติ วัดโดยใชแบบวัดลักษณะชาตินิยม

ของศิริกุล กลิ่นทอง (2549) จํานวน 15 ขอ แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน 6 หนวย ต้ังแต 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยมีขอความเปนบวก 14  ขอ และมีขอความเปนลบ 1 ขอ พิสัยคา

อํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยูระหวาง 2.76 ถึง 9.02 และพิสัยของความสัมพันธภายใน

ระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .10 ถึง .54 เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  (ตาราง

ที่ 2.1) โดยมีคา 2 เทากับ 88.94 df เทากับ 78 p value เทากับ 0.19 RMSEA เทากับ 0.03 NFI 

เทากับ 0.92 CFI เทากับ 0.99 GFI เทากับ 0.92 และ AGFI เทากับ 0.88 สําหรับคาความเชื่อมั่น 

ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ .92 

เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดลักษณะชาตินิยมมี 2 ลักษณะคือ 

ขอความทางบวก  และขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความ

ทางบวก  การใหคะแนนใหจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  

คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย  สําหรับขอความทางลบเกณฑการใหคะแนนจะใหในทิศทาง

กลับกัน  ดังนั้นจึงมีพิสัยคะแนนระหวาง 15 – 90 คะแนน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้

มาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 
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ตัวอยาง  แบบวัดลักษณะชาตินิยม 

(0) ไมวาจะอยูแหงใดในโลกนี้ ฉันรูสึกวาฉันเปนคนไทย 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

2.2.5  แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง (ชุดที่ 7 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ตัวนักศึกษา) เปนสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับลักษณะของนักศึกษา เชน 

เพศ ลําดับที่เกิด อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย การศึกษาของพอ การศึกษาของแม อาชีพของพอ 

อาชีพของแม เปนตน โดยมีทั้งใหเลือกคําตอบที่ใหไวในแบบวัด และเติมคําลงในชองวางที่

กําหนดให  

 

2.3  การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพเครื่องมือแบบวัด โดยการนําแบบวัดที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 7 ฉบับ ไดแก แบบวัดการรูปญหาดานการเมือง แบบวัดพฤติกรรมการสนับสนุน

ใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง แบบวัดการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แบบวัดกลุมนิยม 

แบบวัดวัตถุนิยม แบบวัดการเห็นแบบอยางจากครอบครัว และแบบวัดการรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และแบบวัดของผูวิจัยอื่น ๆ ไดแก แบบวัดพฤติกรรมการเลือกตั้งซึ่งไดปรับปรุงและ

เพิ่มเติมจากแบบวัดของศุภชัย สุพรรณทอง แบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน แบบวัด

ลักษณะชาตินิยม แบบวัดลักษณะมุงอนาคต แบบวัดควบคุมตน แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ

แบบวัดสุขภาพจิตดี โดยนําแบบวัดทุกชุดไปทําการวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพรายขอ  และหา

คุณภาพแบบวัดแตละแบบทั้งชุด (ตารางที่ 2.1) ดังนี้ 

  1)  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด เมื่อผูวิจัยสรางแบบวัดตามนิยาม

ปฏิบัติการในแตละตัวแปร โดยสรางขอคําถามเปนจํานวนมากกวาที่จะใชจริงประมาณ 2-3 เทา

แลวจึงสงใหผูทรงคุณวุ ฒิพิจารณาวาขอความที่สรางขึ้นมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษาวามี

ความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางหรือไมเพียงใด แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดแบบวัดที่

สมบูรณ แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

2)  นําแบบวัดไปทดสอบกับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 100 คน แลว

ทําการลงรหัสเพื่อทดสอบทางสถิติในการหาคุณภาพของแบบวัดตอไป 
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 3)  นํามาวิเคราะหคุณภาพรายขอ  โดยการวิเคราะหดวยสถิติ 2 ประเภท ไดแก  1) การ

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item Discrimination) หรือ การหาคา t - Ratio โดยใชสถิติ  

t - Ratio โดยใชเทคนิค 30 % และมีเกณฑขอที่จะคัดเลือกตองเปนขอที่มี คา t มากกวาหรือเทากับ 

2.00 ข้ึนไปและ / หรือ  2) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

รวมของแบบวัดที่ไมมีขอนั้นรวมอยู (Item – Total Correlation) โดยมีเกณฑวา คา r  ควรมีคา

มากกวา 0.20 ข้ึนไป ขอที่ผานการคัดเลือกมีเกณฑการตัดสินโดยรวม คือ 1) ควรจะผานเกณฑทั้ง

คา t และคา r 2) ขอที่ผานการคัดเลือกตองครอบคลุมนิยามในแผนผังของแบบวัด และ 3) ในกรณี

มีขอผานเกณฑตามขอ 1) ไมเพียงพอ และมีความจําเปนตองคัดขอ เพื่อใหครอบคลุมแผนผังของ

ตัวแปร การคัดเลือกขอจะยึดคา t เปนหลัก ในการคัดเลือกขอคําถาม   

 4)   เมื่อไดขอคําถามที่ผานเกณฑข้ันที่สองแลวมาทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory  Factor Analysis) เพื่อหา Construct Validity  สําหรับเกณฑในการตัดสิน

ความกลมกลืนของโมเดลนั้น ใชดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 

(Fit Measures) (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2537:  44-49)  จํานวน 5 เกณฑ  ซ่ึงเปนดัชนีที่พัฒนาโดย 

Joreskog และ Sorbom  (1993) จํานวน 3 ดัชนี  ดัชนีนี้พัฒนาโดย Brown และ Cudeck  (1993 

อางถึงใน นงลักษณ  วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน 1 ดัชนี  และดัชนีที่พัฒนาโดย Bentler (1990 

อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน 1 ดัชนี โดยแบบวัดที่ผานการทดสอบใน

งานวิจัยนี้ควรผานเกณฑอยางนอย 3 ใน 5 เกณฑ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)   คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistics) ควรมีคาที่นอย และอยูใกลศูนยให

มากที่สุด และคา p  value ควรเปนคาที่ไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาโมเดลของเรานั้น

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงวิธีการทดสอบความกลมกลืน ก็คือ คาที่เกิดจาก

ผลหารระหวางคา Chi-Square กับคา Degree of Freedom (df) มีคาไมเกิน 2 แสดงวาโมเดลมี

แนวโนมที่จะสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ   ดังนั้น คา Chi-Square นั้นจะตองมีคา

นอยและใกลศูนยมากที่สุด สวนคา P Value ตองเปนคาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  (2)   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ซ่ึงในสวนนี้ควรมี

คาระหวาง 0 และ 1 ยิ่งคา GFI เขาใกล 1.00 มากเทาไหรยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษเทานั้น ซ่ึง GFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ข้ึนไป 

  (3)   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: 

AGFI) ซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันกับ GFI จึงจะสามารถยอมรับได คือ ตองมีคา 0.90 ข้ึนไป 
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  (4)   คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square 

Error of Approximation) ซ่ึงเปนคาที่แสดงความแตกตางตอ Degree of Freedom (df) โดยมีคา 

RMSEA ควรมีคานอยกวา 0.05 ลงไป โมเดลนั้นถึงจะสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

  (5)   ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ซ่ึงมีคา

ระหวาง 0 และ 1 ยิ่งคา CFI เขาใกล 1.00 มากเทาไหรยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึง CFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ข้ึนไปจึงจะสามารถยอมรับได 

 5)   เมื่อผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปรากฏวาโมเดลกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ จึงนําแบบวัดที่ผานการพิสูจนแลวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์

อัลฟา (Alpha Coefficient) ในแตละชุดของแบบวัด 

 

2.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

   ผูวิจัยทําการขอหนังสือจากทางคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิต   

พัฒนบริหารศาสตร เพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงทาง

มหาวิทยาลัยที่จะเก็บขอมูล และเมื่อไดรับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยแลว ผูวิจัยไดทําการ

ประสานกับทางอาจารยของแตละสาขาวิชาเพื่อทําการนัดวันที่จะเขาไปเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง โดยใชเวลาประมาณ 1 คาบเรียน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามพรอมอธิบายการตอบ

แบบสอบถามแกนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยดวยผูวิจัยเอง และผูชวยในการควบคุม จากนั้นนํา

ขอมูลทั้งหมดมาคัดเลือกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก กอนที่จะนํามาลงรหัสและวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติตอไป 

 

2.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS for  Windows) โดยมี

สถิติที่ใชดังนี้ 

 

 2.5.1  สถิติอนุมาน (Inferential  Statistics) เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานมี  3  

ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way Analysis of Variance)   

ถาพบผลที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe ตอไป 2) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
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แบบ Enter และ Stepwise โดยใชตัวทํานายหลายตัวในการทํานายตัวถูกทํานายทีละ 1 ตัว ใช

เกณฑแตกตางเปอรเซ็นตทํานายที่ 5% (Cohen,  1977:  413-414)  และ 3) การวิเคราะหอิทธิพล

เชิงเสน (Path Analysis)   

 

  2.5.2  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เชน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ   (Pearson 

Product Moment Correlation) รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการวิเคราะหลักษณะ

เบื้องตนของกลุมตัวอยาง และใชประกอบในการพิจารณาแยกกลุมยอย 
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ตารางที่ 2.1  คุณภาพของแบบวัดในการวิจัย 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ: *เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) แบบวัด  
จํานวน
ขอ 

 
MIN-MAX 

 
พิสัยคา t 

 
พิสัยคา r  

คา 2 

 
df ,  p value 

 
RMSEA 

 
CFI 

 
NFI 

 
GFI 

 
AGFI 

 
คาความ
เชื่อมัน 

1. การรูปญหาดานการเมือง* 15  15 - 90 4.63  ถึง 9.25  0.32  ถึง 0.56 101.78  83  ,  0.08   0.04   0.98  0.92  0.91   0.87   .85  
2. พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 15  15 - 90 2.85  ถึง 8.96  0.24  ถึง 0.59 88.36  74 , 0.12  0.04  0.98  0.93  0.92  0.87  .80 
3. พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนฉลาดการเมือง* 15  15 - 90 5.13  ถึง 10.38  0.45  ถึง 0.73 105  86 , 0.08  0.04  0.99  0.95  0.90  0.85  .92 
4. การรับรูขาวสารทางการเมือง* 15  15 - 90 5.27  ถึง 12.75  0.51  ถึง 0.74 94.25  79 , 0.12  0.04  0.99  0.97  0.92  0.87  .92 
5. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 10  10 - 60 4.41  ถึง 9.53  0.14  ถึง 0.43 30.6  26 , 0.24  0.04  0.99  0.93  0.96  0.91  .62 
6. ลักษณะชาตินิยม 15  15 - 90 2.76  ถึง 9.02  0.10  ถึง 0.54 88.94  79 , 0.19  0.03  0.99  0.92  0.92  0.88  .92 
7. ลักษณะมุงอนาคต 12  12 - 72 4.70  ถึง 9.49  0.25  ถึง 0.64 62.11  49 , 0.10  0.04  0.98  0.94  0.93  0.89  .84 
8. ควบคุมตน 12  12 - 72 3.56  ถึง 7.84  0.20  ถึง 0.54 53.25  49 , 0.31  0.03  0.99  0.90  0.94  0.90  .73 
9. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 12  12 - 72 3.65  ถึง 8.91  0.24  ถึง 0.61 46.19  46 , 0.11  0.04  0.99  0.96  0.93  0.89  .83 
10. สุขภาพจิตดี 12  12 - 72 5.48  ถึง 11.57  0.37  ถึง 0.64 57.11  43 , 0.07  0.05  0.99  0.94  0.94  0.88  .84 
11. กลุมนิยม* 12  12 - 72 3.82  ถึง 5.25  0.21  ถึง 0.36 67.24  50 , 0.05  0.05  0.94  0.82  0.92  0.87  .67 
12. วัตถุนิยม* 12  12 - 72 5.64  ถึง 9.37  0.41  ถึง 0.60 37.39  28 , 0.11  0.05  0.99  0.97  0.96  0.88  .85 
13. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 5  5 - 25 -  -  -   -   -   -  -  -   -   -  
14. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว* 12  12 - 72 3.15  ถึง 7.90  0.20  ถึง 0.48 49.75  43 , 0.22  0.03  0.98  0.91  0.94  0.90  .73 
15. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา* 12  12 - 72 2.99  ถึง 6.71  0.19  ถึง 0.51 51.91  46 , 0.25  0.03  0.98  0.88  0.93  0.89  .63 
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บทที่ 3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเร่ือง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี เปนการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม สถานการณ และจิต
ลักษณะตามสถานการณวามีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมือง 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในบทนี้ไดนําเสนอเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1) ลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง สวนที่ 2) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และสวนที่ 3) การวิเคราะหขอมูล
เพื่อหากลุมนักศึกษาที่เปนกลุมเส่ียง ที่มีพฤติกรรมดังกลาวนี้นอย ในสวนตอไปนี้จะนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล โดยเร่ิมนําเสนอลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง แลวนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
3.1  ลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 
 

การศึกษาในคร้ังนี้ ไดทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  2 
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 474 คน (ตารางที่ 3.1) ลักษณะทั่วไปของนักศึกษาท่ี
เปนกลุมตัวอยางแบงออกเปน 1) เพศของนักศึกษา กลุมตัวอยางประกอบดวย นักศึกษาชาย 172 
คน (รอยละ 36.3) และนักศึกษาหญิง 302 คน (รอยละ 63.7) 2) ลําดับที่เกิดของนักศึกษา โดย
นักศึกษามีลําดับที่เกิดระหวาง 1-9 มีคามัธยฐานเทากับลําดับที่ 1 และมีคาเฉลี่ยเทากับลําดับที่ 2 
คน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑการแบงลําดับที่เกิดออกเปน 
2 กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีลําดับที่เกิดเปนคนที่ 1 จัดเปนนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก มีจํานวน 
284 คน (รอยละ 59.9) และกลุมนักศึกษาที่เกิดเปนลําดับต้ังแต 2 ข้ึนไป จัดเปนนักศึกษาที่เปนลูก
คนที่สองข้ึนไป มีจํานวน 190 คน (รอยละ 40.1) 3) อายุของนักศึกษา โดยนักศึกษามีอายุระหวาง 
19 - 27 ป มีคามัธยฐานเทากับ 21 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 21 ป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
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0.84 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงอายุออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย

กวาหรือเทากับ 21 ป จัดเปนนักศึกษาที่มีอายุนอย จํานวน 252 คน (รอยละ 53.2) และกลุม

นักศึกษาที่อายุต้ังแต 22 ปข้ึนไป จัดเปนนักศึกษาที่มีอายุมาก มีจํานวน 222 คน (รอยละ 46.8) 4) 

สาขาวิชา ไดแบงกลุมออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมนักศึกษาที่เรียนใน

สาขาวิชา เชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร มีจํานวน 207 คน (รอยละ 43.7)  

 

ตารางที่ 3.1  ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

 

หมายเหตุ: * ไมรวม Missing Values 

ลักษณะเบื้องตน จํานวน รอยละ * 

เพศ ชาย 172  36.3  

 หญิง 302  63.7  

ลําดับที่เกิด ลูกคนแรก 284  59.9  

 ลูกคนที่สองขึ้นไป 190  40.1  

อายุ นอย (  ≤ 21 ป)  252  53.2  

 มาก  (  > 21 ป)  222  46.8  

สาขาวิชา วิทยาศาสตร 207  43.7  

 สังคมศาสตร 267  56.3  

เกรดเฉล่ีย นอย ( ≤ 2.65) 240  50.6 

 มาก ( > 2.65) 234  49.4 

การศึกษาพอ นอย (  ≤ ม.2)  240  50.6  

 มาก ( > ม.2)  234  49.4  

การศึกษาแม นอย ( ≤ ป.6)  283  59.7  

 มาก ( > ป.6)  191  40.3 

อาชีพพอ อาชีพที่มีรายไดม่ันคงนอย 237  52.4  

 อาชีพที่มีรายไดม่ันคงมาก 215  47.6  

อาชีพแม อาชีพที่มีรายไดม่ันคงนอย 288  62.9  

 อาชีพที่มีรายไดม่ันคงมาก 170  35.9  
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และกลุมสังคมศาสตร หมายถึง กลุมนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา เชน สาชาวิชาพัฒนาสังคม 
สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา 
และสาขาวิชาจิตวิทยา มีจํานวน 267 คน (รอยละ 56.3) 5) เกรดเฉล่ียของนักศึกษา กลุมตัวอยาง
มีเกรดเฉล่ียระหวาง 1.44 – 4.00 มีคามัธยฐานเทากับ 2.65 มีคาเฉล่ีย 2.68 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.48 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงเกรดเฉล่ียออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอยหรือเทากับ 2.65 มีจํานวน 240 คน (รอยละ 50.6) และ กลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต้ังแต 2.66 ข้ึนไปมีจํานวน 234 คน (รอยละ 49.4) 6) การศึกษาของพอ 
กลุมตัวอยาง มีชั้นปที่ใชในการศึกษาระหวาง 2 – 17 ป มีคามัธยฐานเทากับ 9 ป มีคาเฉลี่ย 8.57 
ป และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.38 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงระดับ
การศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอยหรือเทากับมัธยมศึกษาปที่ 2 
จัดเปนนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย มีจํานวน 240 คน (รอยละ 50.6) และกลุมนักศึกษาที่พอมี
การศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 3 ข้ึนไป จัดเปนนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก มีจํานวน 234 คน 
(รอยละ 49.4) 7) การศึกษาของแม กลุมตัวอยาง มีชั้นปที่ใชในการศึกษาระหวาง 1 – 16 ป มี
คามัธยฐานเทากับ 6 ป มีคาเฉลี่ย 7.75 ป และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.26 โดยใชคามัธย
ฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย
หรือเทากับประถมศึกษาปที่ 6 จัดเปนนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย มีจํานวน 283 คน (รอยละ 
59.7) และกลุมนักศึกษาท่ีแมมีการศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 1 ข้ึนไป จัดเปนนักศึกษาที่แมมี
การศึกษามาก มีจํานวน 191 คน (รอยละ 40.3) 8) อาชีพของพอ โดยอาชีพของพอกลุมตัวอยาง
ไดแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาท่ีพอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย หมายถึง พอที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม รับจาง และ พอบาน มีจํานวน 237 คน (รอยละ 52.4) และ กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงมาก หมายถึง พอที่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท คาขาย และ
ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 215 คน (รอยละ 47.6) 9) อาชีพของแม โดยอาชีพของแมกลุมตัวอยางได
แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย หมายถึง แมที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม รับจาง แมบาน มีจํานวน 288 คน (รอยละ 62.9) และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพ
รายไดมั่นคงมาก หมายถึง แมที่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท คาขาย และธุรกิจ
สวนตัว มีจํานวน 170 คน (รอยละ 35.9)  
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3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตาม
สถานการณและความฉลาดทางการเมือง ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี 

 

ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – Way Analysis of 
Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 
และ ลักษณะชาตินิยม และ ความฉลาดทางการเมือง 3 ตัวแปร ไดแก การรูปญหาดานการเมือง 
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง โดยมี
ตัวแปรอิสระ คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี 

วัตถุนิยม หมายถึง  การที่บุคคลใหความสําคัญกับวัตถุ ส่ิงของ  และเงินทอง มากกวาการ
ยึดถือหลักความถูกตองและเหมาะสม เชน เชื่อวาเงินเทานั้นที่จะทําใหชีวิตมีความสุขได เปนตน มี
พิสัยของคะแนน 12 – 65 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปน
เกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 36.21 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9.62) โดยนักศึกษาที่ไดคะแนน
ตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย และ นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวา
คาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง ภาวะทางจิตของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับ
ความรูสึกที่ รับรูหรือยอมรับในส่ิงที่ เปนประโยชนหรือมีคุณคาที่ตนไดรับจากแผนดินหรือ
ประเทศชาติ กอใหเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักและปรารถนาที่ตอบแทนบุญคุณตอแผนดิน เปนตน 
มีพิสัยของคะแนน 33 – 60 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุม
เปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 48.63 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.94) โดยนักศึกษาท่ีได
คะแนนตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉล่ีย คือ นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ 
นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

สุขภาพจิตดี หมายถึง นักศึกษาที่มีความสามารถในการปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคม 
และส่ิงแวดลอมไดดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอ่ืน ดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุขสบาย 
สามารถแสดงพฤติกรรมที่ออกมาไดอยางเปนปกติสุข เปนตน มีพิสัยของคะแนน 14 - 72 คะแนน 
ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 40.53 และ 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9.74) โดยนักศึกษาที่ไดคะแนนตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ 
นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย และ นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีมาก 
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การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก 18 กลุม ซึ่งแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของนักศึกษา คือ 1) แบงตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง 2) แบงตามลําดับที่
เกิดของลูก คือ ลูกคนแรก และ ลูกต้ังแตคนที่สองข้ึนไป 3) แบงตามอายุ คือ อายุนอย และ อายุ
มาก 4) แบงตามสาขาที่เรียน คือ วิทยาศาสตร และ สังคมศาสตร 5) แบงตามเกรดเฉล่ีย คือ เกรด
เฉล่ียนอย และ เกรดเฉล่ียมาก 6) แบงตามการศึกษาพอ คือ การศึกษาพอนอย และ การศึกษาพอ
มาก 7) แบงตามการศึกษาแม คือ การศึกษาแมนอย และ การศึกษาแมมาก 8) แบงตามอาชีพพอ 
คือ อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย และ อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก และ 9) แบงตามอาชีพแม คือ 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย และ อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก ในการวิเคราะหจะเสนอผลตามตัว
แปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ดาน และ ความฉลาดทางการเมือง 3 ดาน โดยแยก
วิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 

 
3.2.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ
สุขภาพจิตดี 

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ หมายถึง ความสนใจในการรับขาวสารความรู
เกี่ยวกับการเมืองจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ปายประกาศตางๆ พิสัย
ของคะแนน 15 - 90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 47.55 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 13.46) 
นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี 
ปรากฏผล ในกลุมรวมวา การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระเพียงตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.2) คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินนอย  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอย 18 กลุมปรากฏวา การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวแปรเดียว (ตารางท่ี 3.2) คือ การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 
นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
มากวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 9 กลุมยอย โดยกลุม
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ที่สําคัญคือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมี
การศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
 
ตารางที่ 3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทางการเมืองจาก

ส่ือตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดีที่แตกตาง
กัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารทาง
การเมืองตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

วัตถุนิยม 
ก 

รับรูคุณ
ความดี ฯ 

ข 

สุขภาพ
จิตดี 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 <1 7.25** <1 <1 1.50 <1 <1 2.1 
ชาย 172 <1 5.89* <1 1.92 <1 <1 1.85 5.5 
หญิง 302 1.40 3.10 <1 <1 1.94 1.06 <1 2.9 
ลูกคนแรก 284 <1 6.11* 1.08 <1 <1 <1 <1 3.3 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 1.07 1.11 <1 1.40 <1 <1 2.3 
อายุนอย 252 <1 2.67 <1 <1 <1 <1 <1 2.1 
อายุมาก 222 <1 3.36 <1 <1 2.50 1.61 <1 4.4 
วิทยาศาสตร 207 <1 <1 <1 1.86 <1 <1 <1 2.1 
สังคมศาสตร 267 <1 5.05* <1 <1 <1 1.07 <1 2.5 
เกรดเฉล่ียนอย 240 <1 8.24** <1 1.37 5.30* 1.42 <1 7.2 
เกรดเฉล่ียมาก 234 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.2 
การศึกษาพอนอย 240 <1 3.67 <1 <1 3.02 <1 <1 4.0 
การศึกษาพอมาก 234 <1 5.66* 2.24 1.76 <1 <1 4.76* 4.9 
การศึกษาแมนอย 283 <1 2.35 <1 <1 <1 1.14 3.18 3.5 
การศึกษาแมมาก 191 <1 4.81* <1 <1 <1 <1 8.14** 6.4 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 2.12 2.75 <1 <1 1.2 <1 <1 2.6 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 <1 4.22* <1 <1 <1 <1 2.36 3.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 <1 4.21* <1 <1 4.15* <1 <1 3.4 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 <1 5.33* <1 1.56 <1 <1 1.96 5.0 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ  

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
รวม รับรูคุณความดี มาก = 48.98 นอย = 45.61 
ชาย รับรูคุณความดี มาก = 53.99 นอย = 48.74 

ลูกคนแรก รับรูคุณความดี มาก = 49.88 นอย = 45.69 
สังคมศาสตร รับรูคุณความดี มาก = 51.93 นอย = 48.14 
เกรดเฉล่ียนอย รับรูคุณความดี มาก = 49.58 นอย = 44.49 
การศึกษาพอมาก รับรูคุณความดี มาก = 50.10 นอย = 45.59 
การศึกษาแมมาก รับรูคุณความดี มาก = 49.21 นอย = 44.45 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก รับรูคุณความดี มาก = 50.10 นอย = 46.19 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก = 48.87 นอย = 45.54 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก รับรูคุณความดี มาก = 50.28 นอย = 45.43 

 
นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วัตถุนิยม และ สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษา
ที่มี เกรดเฉล่ียนอย และกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย  (ตารางที่ 3.2) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย (ตารางที่ 
20 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คูและทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ   
1) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดี
นอย นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่
มีวัตถุนิยมนอย 

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง 
วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอย คือ 
กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก (ตารางที่ 3.2) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (ตาราง
ที่ 21 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู 
คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก นักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดี
มาก และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาที่มีการ
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รับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามากดวย 

และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 
(ตารางที่ 22 ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีก 3 ประการ คือ 1) ในกลุมนักศึกษาท่ีมีวัตถุ
นิยมมากและที่มีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 2) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอยและที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย และ 
3) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย นักศึกษาที่มีการ
สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดี
นอย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ไดแก 
ประการแรกซ่ึงผลที่ไดกลับกับความคาดหมาย คือ นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอยซ่ึงมีสุขภาพจิตดีนอย และ กลุมนักศึกษา
ที่แมมีการศึกษามากซึ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
รวม และ 7 กลุมยอยที่สําคัญ คือ 1) กลุมนักศึกษาชาย 2) กลุมนักศึกษาท่ีเปนลูกคนแรก 3) กลุม
นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 4) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย 5) กลุมนักศึกษาที่พอมี
การศึกษามากซ่ึงมีวัตถุนิยมนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย 6) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 
และ 7) กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่แม
มีการศึกษามากซึ่งมีวัตถุนิยมนอยและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอยดวย และประการ
สุดทายพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอยซึ่งมีวัตถุนิยมมาก 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย มีการรับรูคุณความ
ดีของแผนดินมาก มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา 
นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย มีสุขภาพจิตดีนอย 
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3.2.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม ตาม
ระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี 

ลักษณะชาตินิยม หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติ รวมถึงความรูสึกรัก
สมาชิกและชาติ การเลือกความเปนสมาชิกของชาติ ความเปนชาติมหาอํานาจ และความรูสึกของ
ชาตินิยมที่ตองการจะปกปองชาติใหมีเอกลักษณใหมากที่สุด พิสัยของคะแนน 50 - 89 คะแนน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 71.45 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.36) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม โดยมีตัวแปรอิสระ 3 
ตัวแปร คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ปรากฏผล ในกลุมรวมวา 
ลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระในสองตัว (ตารางที่ 3.3) คือ วัตถุนิยม 
และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมตัวที่แบงตามระดับของตัวแปร
อิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมมาก และ 2) นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีนอย  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอย 18 กลุมปรากฏวา ลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัวในสองตัวแปร (ตารางท่ี 3.3) คือ วัตถุนิยม และ การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มี
วัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 5 
กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองข้ึนไป กลุม
นักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได
มั่นคงมาก และ 2) นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางระหวาง วัตถุนิยม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่
พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 3.3) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 23 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา 
มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 5 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 3 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย นักศึกษาที่
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มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับ
รูคุณความดีของแผนดินนอย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 
นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 
 
ตารางที่ 3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม ตามระดับ วัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดีที่แตกตางกัน ในกลุมรวม 
และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยมตามระดับของตัวแปร
อิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนท่ี 1)  
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

วัตถุนิยม 
ก 

รับรูคุณ
ความดี ฯ 

ข 

สุขภาพ
จิตดี 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 5.02* 86.62*** <1 <1 1.49 <1 <1 17.2 
ชาย 172 4.45* 53.94*** <1 1.76 <1 2.81 6.25* 29.0 
หญิง 302 1.32 44.25*** <1 1.36 2.66 3.91* <1 15.4 
ลูกคนแรก 284 <1 62.08*** <1 <1 7.77** 1.27 <1 21.0 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 5.44* 24.86*** <1 1.16 1.96 <1 <1 16.6 
อายุนอย 252 <1 53.82*** <1 <1 1.44 <1 <1 19.6 
อายุมาก 222 5.16* 30.79*** <1 <1 <1 1.99 <1 15.3 
วิทยาศาสตร 207 3.76 37.60*** 1.06 <1 2.12 <1 <1 19.4 
สังคมศาสตร 267 <1 51.14*** <1 <1 <1 <1 2.16 17.2 
เกรดเฉล่ียนอย 240 4.06* 41.83*** <1 1.82 <1 <1 <1 17.7 
เกรดเฉล่ียมาก 234 1.20 39.88*** <1 <1 3.54 1.53 <1 17.8 
การศึกษาพอนอย 240 3.81 31.75*** <1 <1 <1 1.62 1.12 14.7 
การศึกษาพอมาก 234 1.88 53.00*** <1 <1 1.33 <1 <1 20.6 
การศึกษาแมนอย 283 3.63 42.34*** <1 1.68 <1 2.90 <1 15.9 
การศึกษาแมมาก 191 1.76 44.38*** <1 <1 1.09 <1 <1 20.5 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 1.72 42.32*** <1 1.08 <1 <1 <1 18.8 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 1.23 30.13*** <1 3.97* 3.88* <1 <1 16.8 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 <1 61.66*** <1 <1 <1 1.18 <1 18.6 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 8.17** 29.92*** <1 <1 6.27* <1 <1 20.6 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
ลักษณะชาตินิยม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วัตถุนิยม และ 

สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏใน 3 กลุมยอย คือ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่พอ
มีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 3.3) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก (ตารางที่ 24 
ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คูและทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา 
นักศึกษาที่สุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของลักษณะชาตินิยม  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม วัตถุนิยม นอย = 72.02 มาก = 70.61 
 รับรูคุณความดี มาก = 74.25 นอย = 68.39 

ชาย วัตถุนิยม นอย = 70.68 มาก = 68.55 
 รับรูคุณความดี มาก = 73.32 นอย = 65.91 

หญิง รับรูคุณความดี มาก = 74.79 นอย = 69.61 
ลูกคนแรก รับรูคุณความดี มาก =  74.78 นอย =  68.61 

ลูกคนที่สองข้ึนไป วัตถุนิยม นอย = 72.07 มาก = 69.62 
 รับรูคุณความดี มาก = 73.47 นอย = 68.22 

อายุนอย รับรูคุณความดี มาก =  74.89 นอย = 69.16 
อายุมาก วัตถุนิยม นอย = 72.04 มาก = 70.04 

 รับรูคุณความดี มาก = 73.49 นอย = 68.59 
วิทยาศาสตร รับรูคุณความดี มาก =  73.94 นอย = 67.87 
สังคมศาสตร รับรูคุณความดี มาก = 74.46 นอย = 68.41 
เกรดเฉล่ียนอย วัตถุนิยม นอย =  71.73 มาก = 69.86 

 รับรูคุณความดี มาก = 73.79 นอย = 69.80 
เกรดเฉล่ียมาก รับรูคุณความดี มาก = 74.61 นอย = 69.14 
การศึกษาพอนอย รับรูคุณความดี มาก = 73.98 นอย = 69.37 
การศึกษาพอมาก รับรูคุณความดี มาก = 74.59 นอย = 67.44 
การศึกษาแมนอย รับรูคุณความดี มาก = 74.20 นอย = 69.18 
การศึกษาแมมาก รับรูคุณความดี มาก = 74.50 นอย = 67.25 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก = 74.48 นอย = 69.19 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก รับรูคุณความดี มาก = 73.62 นอย = 68.03 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก = 74.81 นอย = 68.80 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก วัตถุนิยม นอย = 72.47 มาก = 69.30 

 รับรูคุณความดี มาก = 73.92 นอย = 67.85 
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2) ในกลุมนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ซึ่งผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย  

ลักษณะชาตินิยม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การรับรูคุณความ
ดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาหญิง (ตารางที่ 3.3) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาหญิง (ตารางที่ 27 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 3 คู คือ 1) 
นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากและมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย 2) ในกลุม
นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะ
ชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย  

รวมทั้งลักษณะชาตินิยม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง วัตถุนิยม 
การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาชาย 

(ตารางที่ 3.3) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาชาย 
(ตารางที่ 28 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 19 คู แตมีคูที่สําคัญ
เพียง 9 คู คือ 1)ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 
นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก 2) 
ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากและมีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาท่ีมีวัตถุ
นิยมนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 3) ในกลุมนักศึกษาที่มี
วัตถุนิยมนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มี
ลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 4) ในกลุมนักศึกษาที่
มีวัตถุนิยมนอยและที่มีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูทีม่ี
ลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 5) นักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมนอย มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย 
6) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมากและที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 
7) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมากและที่มีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของ
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แผนดินมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย  

8) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอยและมีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มี

วัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก และ 9) ในกลุม

นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดี

มาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  คาเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน และสุขภาพจิตดีในกลุมนักศึกษาชาย 

 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ไดแก ประการแรก นักศึกษาที่มี

วัตถุนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุม

นักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย กลุม

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ ในกลุมนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 3 ประเภท คือ 

กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่

แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก รวมถึงกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมากซึ่งมีการรับรูคุณ

ความดีของแผนดินนอยดวย 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม

รวม และ ทุกกลุมยอย นอกจากนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาชายที่มีวัตถุนิยมมากและที่มี

สุขภาพจิตดีมาก ประการที่สาม นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุม
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นักศึกษาชายที่มีวัตถุนิยมนอยและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และประการสุดทายพบ
ผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา 
นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย 2 ประเภท คือ 
กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมาก และ มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ มีสุขภาพจิตดีนอย โดยปรากฏผลเพียงกลุม
ยอยเดียว คือ กลุมนักศึกษาชาย 

 
3.2.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมอืง 

ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี 

การรูปญหาดานการเมือง หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาท่ีจะคิดวิเคราะห และ
ตีความเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือ
นักการเมืองระดับประเทศ วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ เชน มีความเปนธรรม  มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
เปนตน และ2) การมีสวนรวมของประชาชนและความคุมคา เชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน ได
เขาไปมีสวนรวมทั้งในเชิงของการใหความคิดเห็น การรวมแขงขัน หรือการรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานหรือประเมินผลงาน รวมถึง ความคุมคาในภาษีอากรของประชาชนในโครงการกอสราง
ตางๆ เปนตนพิสัยของคะแนน 42 – 90 คะแนน (คาเฉล่ียเทากับ 69.69 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 8.24) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรูปญหาดาน
การเมืองมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมืองโดยมีตัวแปร
อิสระ 3 ตัวแปร คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ปรากฏผล ในกลุม
รวมวา การรูปญหาดานการเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว 
(ตารางที่ 3.4) คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับ
ของตัวแปรอิสระน้ี พบวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรูปญหา
ดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา การรูปญหาดานการเมือง แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.4) คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความ
ดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี  
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ตารางที่ 3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมือง ตาม
ระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดีที่แตกตางกัน ใน
กลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมืองตาม
ระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

วัตถุนิยม 
ก 

รับรูคุณ
ความดี ฯ 

ข 

สุขภาพ
จิตดี 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 1.12 9.37** 3.81 1.45 <1 2.72 3.45 4.8 
ชาย 172 1.43 2.87 5.08* <1 <1 <1 4.20* 8.4 
หญิง 302 <1 5.48* <1 2.86 <1 2.34 <1 4.2 
ลูกคนแรก 284 <1 2.14 1.12 1.16 1.27 1.87 1.41 3.6 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 1.01 8.93** 2.64 <1 <1 <1 1.82 9.3 
อายุนอย 252 2.23 1.62 2.52 3.15 <1 4.70* 3.18 6.8 
อายุมาก 222 <1 10.55*** 1.22 <1 <1 <1 <1 6.1 
วิทยาศาสตร 207 1.35 2.13 7.19** <1 <1 7.11** 12.97*** 12.5 
สังคมศาสตร 267 <1 9.73** <1 <1 <1 <1 <1 4.1 
เกรดเฉล่ียนอย 240 3.29 4.09* 4.75* <1 <1 1.71 4.48* 7.9 
เกรดเฉล่ียมาก 234 <1 4.79* <1 <1 <1 1.06 <1 3.3 
การศึกษาพอนอย 240 <1 1.99 5.35* 1.09 <1 <1 3.33 5.2 
การศึกษาพอมาก 234 3.34 11.02*** <1 1.23 1.86 4.08* <1 8.3 
การศึกษาแมนอย 283 <1 8.32** 3.83 <1 1.09 <1 3.88* 6.6 
การศึกษาแมมาก 191 5.57* 2.73 1.33 1.37 2.95 5.56* <1 8.6 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 <1 2.98 1.68 4.73* <1 1.67 5.44* 7.3 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 1.46 3.81 1.60 <1 <1 4.49* <1 5.5 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 <1 6.01* 2.53 1.84 <1 1.75 4.54* 6.2 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 4.19* 5.54* 2.19 <1 1.60 3.24 <1 7.8 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มี

วัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ผลเชนนี้
ปรากฏใน 2 กลุมยอยและเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และ กลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 2) นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผู
ที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้
ปรากฏใน 10 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาหญิง กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สอง
ข้ึนไป กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาท่ีพอมี
การศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 3) นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 
เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 4 
กลุมยอยและเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของการรูปญหาดานการเมือง แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วัตถุนิยม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ผลเชนนีป้รากฏใน

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของรูปญหาดานการเมือง  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม รับรูคุณความดี มาก = 70.73 นอย = 68.42 
ชาย สุขภาพจิตดี นอย = 70.69 มาก = 67.84 
หญิง รับรูคุณความดี มาก = 70.92 นอย = 68.69 

ลูกคนที่สองข้ึนไป รับรูคุณความดี มาก = 71.71 นอย = 68.25 
อายุมาก รับรูคุณความดี มาก = 71.29 นอย = 67.84 

วิทยาศาสตร สุขภาพจิตดี นอย = 70.73 มาก = 67.51 
สังคมศาสตร รับรูคุณความดี มาก =  71.22 นอย = 68.14 
เกรดเฉล่ียนอย รับรูคุณความดี มาก = 70.14 นอย = 67.95 

 สุขภาพจิตดี นอย = 70.23 มาก = 67.87 
เกรดเฉล่ียมาก รับรูคุณความดี มาก = 71.24 นอย = 68.89 
การศึกษาพอนอย สุขภาพจิตดี นอย = 70.34 มาก = 67.84 
การศึกษาพอมาก รับรูคุณความดี มาก = 72.08 นอย = 68.49 
การศึกษาแมนอย รับรูคุณความดี มาก = 71.12 นอย = 68.26 
การศึกษาแมมาก วัตถุนิยม นอย = 71.02 มาก = 68.24 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก = 70.41 นอย = 67.95 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก วัตถุนิยม นอย = 71.79 มาก = 69.29 

 รับรูคุณความดี มาก =  71.97 นอย = 69.11 
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กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย (ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย

วิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย (ตารางที่ 29 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียงคูเดียวและเปนคูที่สําคัญคือ ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมือง
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และการรูปญหาดานการเมือง ยัง
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิต
ดี ผลเชนนี้ปรากฏใน 5 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และกลุม
นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางท่ี 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย (ตารางที่ 30 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 
นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา 
นักศึกษาท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมาก นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา 
นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ซึ่งผลทั้งสองประการขางตนยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 

อีกทั้งการรูปญหาดานการเมือง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง วตัถุ
นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏใน 6 กลุมยอย ไดแก กลุม
นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษา
ที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพ

รายไดมั่นคงนอย (ตารางที่ 3.4) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย (ตารางที่ 40 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญรวม 10 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 5 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมากและมี
สุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดาน
การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอย
ที่เหลือยกเวนกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยม
มากและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีการรูปญหา
ดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ซึ่งผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือ
ดวย 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากและมีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่
มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ผลเชนนีย้งั
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ปรากฏในกลุมยอย 3 กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

นอย และกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 4) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและมี

สุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดาน

การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ซ่ึงผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และกลุมนักศึกษาพอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ 5) ในกลุม

นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ที่มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มี

การรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน

นอย และมีสุขภาพจิตดีนอย  

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร (ตารางที่ 36 ในภาคผนวก ข) ยังปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการวา ในกลุม

นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมากและที่มีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน

นอย เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอยดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  คาเฉลี่ยการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 
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ผลในสวนนี้สรุปไดวานักศึกษาที่มีการรูปญหาดานการเมืองมาก ไดแก ประการแรก 
นักศึกษาที่วัตถุนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่แมมี
การศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมากและมีสุขภาพจิตดีมาก 4 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ 
กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย  

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
รวม และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาหญิง กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนท่ีสองข้ึนไป กลุม
นักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 
กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอยซ่ึงมีวัตถุนิยมนอย
และมีสุขภาพจิตดีมาก ในกลุมนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 5 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่มี
อายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่
แมมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุ
นิยมมากและมีสุขภาพจิตดีนอย 3 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย  

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
ยอยที่สําคัญ ไดแก ในกลุมนักศึกษาท่ีมีวัตถุนิยมมากและมีสุขภาพจิตดีมาก 2 ประเภท ไดแก 
กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย  

และประการสุดทายพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 
เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
ยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรด
เฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มาก 5 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุม
นักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงมาก และในกลุมนักศึกษาท่ีมีวัตถุนิยมมากและมีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมาก 6 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุม
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายได
มั่นคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 
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ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมาก และ มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มี
วัตถุนิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ มีสุขภาพจิตดีนอย โดยปรากฏผลเพียง
กลุมยอยเดียว คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

 
3.2.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ัง   

อยางมีจริยธรรม ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ 
สุขภาพจิตดี 

พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยางมีเหตุและผลโดยอาศัยหลักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคล
เบอรก 6 ข้ันเปนหลัก โดยนักศึกษาที่มีการไปเลือกต้ังตามหลักของข้ันที่ 4-6 ข้ึนไปถือวามี
พฤติกรรมเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากขึ้น เชน เปนการเลือกต้ังเนื่องจากบุคคลนั้นรูถึงบทบาท
หนาที่ของประชาชนชาวไทยที่ตองไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง รวมถึงเปนการเลือกต้ังที่เห็นวาถูกตอง
เหมาะสมหรือเปนการเลือกต้ังเพื่อสวนรวมในการคัดสรรบุคคลที่ดีมีคุณภาพมาบริหารและ
ปกครองประเทศ และที่สําคัญตองเปนการเลือกต้ังที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกอใหเกิดความเปนธรรมแก
ทุกๆฝาย โดยเฉพาะตัวของผูลงรับสมัครเลือกต้ัง เปนตน พิสัยของคะแนน 47–90 คะแนน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 71.92 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.90) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี ผล
ปรากฏในกลุมรวมวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระในสองตัวแปร (ตารางที่ 3.5) คือ วัตถุนิยม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก และ 2) 
นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
จริยธรรม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.5) คือ วัตถุ
นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 
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ตารางที่ 3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
จริยธรรม ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดีที่
แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉล่ียของพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรมตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

วัตถุนิยม 
ก 

รับรูคุณ
ความดี ฯ 

ข 

สุขภาพ
จิตดี 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 10.01** 65.51*** 2.32 <1 <1 <1 3.90* 16.9 
ชาย 172 9.38** 58.85*** 1.70 <1 1.10 2.93 <1 35.1 
หญิง 302 2.11 21.01*** <1 <1 <1 1.14 6.76** 10.7 
ลูกคนแรก 284 4.36* 39.40*** 3.02 <1 1.89 <1 3.49 18.3 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 6.06* 25.19*** <1 <1 2.41 <1 <1 17.7 
อายุนอย 252 7.85** 30.93*** 2.24 <1 <1 <1 1.88 18.0 
อายุมาก 222 2.53 32.17*** <1 <1 <1 <1 1.71 16.5 
วิทยาศาสตร 207 9.85** 28.63*** <1 <1 <1 2.62 5.64* 21.2 
สังคมศาสตร 267 1.95 35.73*** 5.94* <1 <1 <1 <1 17.2 
เกรดเฉล่ียนอย 240 4.74* 38.50*** <1 <1 <1 1.02 4.34* 20.1 
เกรดเฉล่ียมาก 234 5.26* 24.16*** 3.69 <1 <1 <1 <1 15.1 
การศึกษาพอนอย 240 6.97** 19.93*** <1 3.01 <1 <1 1.71 13.1 
การศึกษาพอมาก 234 4.64* 49.85*** 4.88* 1.05 <1 <1 1.66 24.2 
การศึกษาแมนอย 283 7.63** 31.94*** 1.15 <1 <1 <1 6.65** 17.9 
การศึกษาแมมาก 191 3.67 33.01*** <1 <1 <1 1.68 <1 18.5 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 1.73 48.31*** 2.17 <1 <1 <1 3.57 23.1 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 8.34** 21.24*** 1.04 <1 <1 <1 <1 15.0 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 1.77 51.41*** 1.37 <1 <1 <1 2.90 19.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 11.87*** 14.49*** <1 <1 2.02 <1 <1 16.1 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2)  

 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.การเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม วัตถุนิยม นอย =  72.98 มาก =  70.57 
 รับรูคุณความดี มาก =  74.86 นอย =  68.69 

ชาย วัตถุนิยม นอย =  74.23 มาก =  70.29 
 รับรูคุณความดี มาก =  77.19 นอย =  67.32 

หญิง รับรูคุณความดี มาก =  73.73 นอย =  69.50 
ลูกคนแรก วัตถุนิยม นอย =  72.73 มาก =  70.68 

 รับรูคุณความดี มาก =  74.78 นอย =  68.63 
ลูกคนที่ 2 ข้ึนไป วัตถุนิยม นอย =  73.44 มาก =  70.40 

 รับรูคุณความดี มาก =  75.02 นอย =  68.83 
อายุนอย วัตถุนิยม นอย =  73.29 มาก =  70.30 

 รับรูคุณความดี มาก =  74.76 นอย =  68.83 
อายุมาก รับรูคุณความดี มาก =  74.95 นอย =  68.54 

วิทยาศาสตร วัตถุนิยม นอย =  73.33 มาก =  69.63 
 รับรูคุณความดี มาก =  74.63 นอย =  68.32 

สังคมศาสตร รับรูคุณความดี มาก =  74.91 นอย =  68.76 
 สุขภาพจิตดี มาก =  73.09 นอย =  70.58 

เกรดเฉล่ียนอย วัตถุนิยม นอย =  72.72 มาก =  70.31 
 รับรูคุณความดี มาก =  74.96 นอย =  68.07 

เกรดเฉล่ียมาก วัตถุนิยม นอย =  73.26 มาก =  70.82 
 รับรูคุณความดี มาก =  74.65 นอย =  69.43 

การศึกษาพอนอย วัตถุนิยม นอย =  73.05 มาก =  70.34 
 รับรูคุณความดี มาก =  73.99 นอย =  69.41 

การศึกษาพอมาก วัตถุนิยม นอย =  73.23 มาก =  70.77 
 รับรูคุณความดี มาก =  76.03 นอย =  67.97 
 สุขภาพจิตดี มาก =  73.23 นอย =  70.74 

การศึกษาแมนอย วัตถุนิยม นอย =  72.94 มาก =  70.30 
 รับรูคุณความดี มาก =  74.33 นอย =  68.92 

การศึกษาแมมาก รับรูคุณความดี มาก =  75.80 นอย =  68.43 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก =  75.32 นอย =  68.22 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก วัตถุนิยม นอย =  73.96 มาก =  70.41 

 รับรูคุณความดี มาก =  75.02 นอย =  69.35 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก =  75.14 นอย =  68.33 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก วัตถุนิยม นอย =  74.29 มาก =  69.57 

 รับรูคุณความดี มาก =  74.53 นอย =  69.33 
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1)  นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม
มากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 12 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่แมมี
การศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีรายไดมั่นคงมาก  

2) นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้
ปรากฏในทุกกลุมยอย และ 3) นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยาง
มีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอยและเปนกลุมที่
สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิต
ดี ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 4 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาหญิง กลุมนักศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย (ตารางที่ 

3.5) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมรวม (ตารางที่ 41 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 20 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 7 คู คือ 1) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากและมีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีวัตถุนิยม
นอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 2) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและมีสุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินนอย 3) ในกลุมนักศึกษาท่ีมีวัตถุนิยมนอย ที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมี
สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยม
มาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย ซึ่งผลทั้ง
สามประการขางตนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 4) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอยและมี
สุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ัง
อยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลในขอนี้ยังปรากฏใน
กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย 5) ในกลุมนักศึกษาที่มี
วัตถุนิยมมากและมีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 
ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือเชนเดียวกัน 6) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมากและมี
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สุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้ง

อยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏใน

กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 7) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน

นอยและมีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ซ่ึงผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอยดวย  

และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาหญิง 

(ตารางที่ 42 ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งวา ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยม

นอยและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรม

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย รวมถึงเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ใน

กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร (ตารางที่ 43 ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการ

หนึ่งวา ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมากและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก นักศึกษาที่มี

สุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิต

ดีมาก การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง 
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ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก ไดแก 
ประการแรก นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ 
กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาหญิงซ่ึงมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากและมีสุขภาพจิตดี
มาก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ีย
นอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาท่ีพอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
รวม และ ทุกกลุมยอย นอกจากนี้ยังปรากฏผลในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอยซ่ึงมีวัตถุนิยม
มาก ในกลุมนักศึกษาท่ีมีวัตถุนิยมนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย 2 ประเภท คือ 1) กลุมนักศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร และ 2) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยม
มากและมีสุขภาพจิตดีนอย 4 ประเภท คือ 1) กลุมรวม 2) กลุมนักศึกษาหญิง 3) กลุมนักศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร และ 4) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย  

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 
กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และในกลุมนักศึกษาที่มี
วัตถุนิยมนอยและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 2 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาหญิง และ 
กลุมนักศึกษาท่ีแมมีการศึกษานอย และประการสุดทายพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา 
นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นกัศึกษาที่
มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก และ 
กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรซึ่งมีวัตถุนิยมมากและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก
ดวย 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมาก และ มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาท่ีมีวัตถุนิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ มีสุขภาพจิตดีนอย โดย
ปรากฏผลในกลุมรวม และ 4 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาหญิง กลุมนักศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
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3.2.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุน
ใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน และสุขภาพจิตดี 

พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง หมายถึง การที่นักศึกษาสนับสนุนความ
ฉลาดทางการเมืองใหกับเพื่อนใน 2 ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ เชน ใหการชมเชยเม่ือ
เพื่อนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ  การยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนที่
เกี่ยวกับทางการเมือง  ใหคําชมเชยเมื่อเพื่อนมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เปนตน  และ2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน มีการชักชวนเพื่อนรับฟงขาวสารเกีย่วกบั
การเมือง  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับ นักการเมือง พรรคการเมือง นโยบายของพรรค 
ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดานการเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองได
อยางถูกตองเหมาะสม ชักชวนใหเพื่อนเขารับฟงขอมูลทางการเมืองเม่ือมีการประชุมหรือชุมนุม
ทางการเมือง เปนตน พิสัยของคะแนน 15 – 90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 53.92 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 13.38) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนนุ
ใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ 
สุขภาพจิตดี ผลปรากฏในกลุมรวมวา พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.6) คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา 
นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย 

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร (ตารางท่ี 3.6) คือ วัตถุ
นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ สุขภาพจิตดี เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนให
เพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏเพียงกลุมยอยเดียว
และเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาหญิง 2) นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอยและทุกคูเปนคูที่สําคัญ และ3) นักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มี
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สุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏเพียงกลุมยอยเดียวและเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาท่ี
เปนลูกคนแรก 
 
ตารางที่ 3.6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมือง ตามระดับ วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ
สุขภาพจิตดีที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉล่ียของ
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1)  
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

วัตถุนิยม 
ก 

รับรูคุณ
ความดี ฯ 

ข 

สุขภาพ
จิตดี 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 2.50 24.48*** <1 <1 <1 <1 <1 5.8 
ชาย 172 <1 18.26*** 3.27 <1 <1 <1 <1 12.1 
หญิง 302 4.61* 9.31** <1 <1 <1 <1 <1 4.7 
ลูกคนแรก 284 3.35 10.83*** 3.93* <1 <1 <1 <1 6.4 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 13.94*** 1.18 <1 2.84 <1 <1 9.6 
อายุนอย 252 <1 10.42*** <1 <1 <1 2.98 1.81 6.7 
อายุมาก 222 2.12 11.58*** <1 1.70 3.94* 1.27 <1 9.8 
วิทยาศาสตร 207 3.49 14.34*** 3.81 1.28 <1 <1 <1 10.3 
สังคมศาสตร 267 <1 8.08** <1 <1 <1 <1 <1 3.5 
เกรดเฉล่ียนอย 240 2.92 22.35*** 1.64 <1 8.50** <1 <1 14.7 
เกรดเฉล่ียมาก 234 <1 5.45* <1 1.37 3.79 <1 <1 5.1 
การศึกษาพอนอย 240 1.68 11.02*** <1 <1 1.76 <1 <1 5.8 
การศึกษาพอมาก 234 <1 14.95*** 3.62 <1 <1 <1 <1 7.8 
การศึกษาแมนอย 283 2.66 9.90** <1 <1 <1 <1 <1 5.2 
การศึกษาแมมาก 191 <1 14.56*** <1 <1 <1 <1 1.65 8.6 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 2.18 6.18* <1 2.36 <1 <1 <1 4.8 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 <1 16.01*** <1 <1 <1 <1 <1 9.1 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 2.74 13.79*** 1.85 <1 1.69 <1 <1 7.0 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 <1 13.22*** <1 <1 <1 <1 <1 7.9 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง วัตถุนิยม และ สุขภาพจิตดี ผลเชนนี้ปรากฏใน 
2 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย (ตารางที่ 3.6) 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอย 
(ตารางที่ 47 ในภาคผนวก ข ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญจํานวน 3 โดยมีคูที่สําคัญ 2 
คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ซึ่งผลในขอนี้ยังปรากฏ
ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมากอีกดวย และ2) ในกลุมนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก นักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีมาก การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.สนับสนุนใหเพ่ือนฉลาดการเมือง  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม รับรูคุณความดี มาก =  56.62 นอย =  50.57 
ชาย รับรูคุณความดี มาก =  60.51 นอย =  51.78 
หญิง วัตถุนิยม มาก =  53.82 นอย =  50.58 

 รับรูคุณความดี มาก =  54.50 นอย =  49.90 
ลูกคนแรก รับรูคุณความดี มาก =  57.17 นอย =  52.07 

 สุขภาพจิตดี นอย =  56.15 มาก =  53.08 
ลูกคนที่สองข้ึนไป รับรูคุณความดี มาก =  55.86 นอย =  48.44 

อายุนอย รับรูคุณความดี มาก =  57.79 นอย =  52.62 
อายุมาก รับรูคุณความดี มาก =  55.26 นอย =  48.89 

วิทยาศาสตร รับรูคุณความดี มาก =  55.05 นอย =  47.73 
สังคมศาสตร รับรูคุณความดี มาก =  57.83 นอย =  53.28 
เกรดเฉล่ียนอย รับรูคุณความดี มาก =  57.27 นอย =  49.17 
เกรดเฉล่ียมาก รับรูคุณความดี มาก =  55.89 นอย =  51.90 
การศึกษาพอนอย รับรูคุณความดี มาก =  56.13 นอย =  50.43 
การศึกษาพอมาก รับรูคุณความดี มาก =  57.63 นอย =  50.70 
การศึกษาแมนอย รับรูคุณความดี มาก =  56.35 นอย =  51.52 
การศึกษาแมมาก รับรูคุณความดี มาก =  57.29 นอย =  49.42 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก =  56.04 นอย =  51.70 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก รับรูคุณความดี มาก =  57.39 นอย =  49.82 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย รับรูคุณความดี มาก =  56.26 นอย =  50.34 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก รับรูคุณความดี มาก =  58.33 นอย =  50.96 
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ทางการเมืองแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก ไดแก ประการแรก นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 
ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่ สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาหญิง และ ในกลุมนักศึกษาที่มี
สุขภาพจิตดีนอย 2 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย 
ประการที่สอง นักศึกษาท่ีมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและ
ทุกกลุมยอย ประการสุดทายพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย 
เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก 
ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก และ กลุมนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอยซ่ึงมีวัตถุ
นิยมมาก 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย มีการรับรูคุณความ
ดีของแผนดินมาก มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง
มากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย มีสุขภาพจิตดีนอย 
. 
3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตาม

สถานการณ และความฉลาดทางการเมือง ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต 

การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม 
 

ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – Way Analysis of 
Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 
และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ความฉลาดทางการเมือง 3 ตัวแปร ไดแก การรูปญหา
ดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม 

ลักษณะมุงอนาคต หมายถึง ผูที่สามารถในการคาดการณไกลเกี่ยวกับผลดีผลเสียที่จะ
เกิดข้ึนจากการกระทําของตน และเล็งเห็นความสําคัญของส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจน
สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเพียรพยายาม เพื่อจุดมุงหมายที่ยิ่งใหญ
ในอนาคต มีพิสัยของคะแนน 27 - 72 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย
ของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 55.96 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.99) โดยนักศึกษา
ที่ไดคะแนนตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย และ นักศึกษาที่ได
คะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก 
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การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเองในสถานการณตาง ๆ อดได
รอไดเพราะเล็งเห็นผลรายที่จะเกิดตามมา มีพิสัยของคะแนน 27 – 70 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบง
ออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉล่ียของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 51.68 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 6.68) โดยนักศึกษาที่ไดคะแนนต่ํากวาหรือเทากับคาเฉล่ีย คือ นักศึกษาที่มีการ
ควบคุมตนนอย และ นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก 

ลักษณะชาตินิยม หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติ รวมถึงความรูสึกรัก
สมาชิกและชาติ การเลือกความเปนสมาชิกของชาติ ความเปนชาติมหาอํานาจ และความรูสึกของ
ชาตินิยมที่ตองการจะปกปองชาติใหมีเอกลักษณใหมากที่สุด เปนตน มีพิสัยของคะแนน 50 - 89
คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉล่ียของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 
71.45 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.36) โดยนักศึกษาที่ไดคะแนนตํ่ากวาหรือเทากับ
คาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย และ นักศึกษาท่ีไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ 
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก 18 กลุม ซึ่งแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของนักศึกษา คือ 1) แบงตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง 2) แบงตามลําดับที่
เกิดของลูก คือ ลูกคนแรก และ ลูกคนที่สองข้ึนไป 3) แบงตามอายุ คือ อายุนอย และ อายุมาก 4) 
แบงตามสาขาที่เรียน คือ วิทยาศาสตร และ สังคมศาสตร 5) แบงตามเกรดเฉล่ีย คือ เกรดเฉล่ีย
นอย และ เกรดเฉล่ียมาก 6) แบงตามการศึกษาพอ คือ การศึกษาพอนอย และ การศึกษาพอมาก 
7) แบงตามการศึกษาแม คือ การศึกษาแมนอย และ การศึกษาแมมาก 8) แบงตามอาชีพพอ คือ 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย และ อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก และ 9) แบงตามอาชีพแม คือ 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย และ อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก ในการวิเคราะหจะเสนอผลตามตัว
แปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ดาน และ ความฉลาดทางการเมือง 3 ดาน โดยแยก
วิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 

 
3.3.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ 
ลักษณะชาตินิยม 

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ หมายถึง ความสนใจในการรับขาวสารความรู
เกี่ยวกับการเมืองจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ปายประกาศตางๆ พิสัย
ของคะแนน 15 - 90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 47.55 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 13.46) 
นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
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 จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม 
ปรากฏผลในกลุมรวม วา (ตาราง 3.7) การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวแปรเดียว คือ  ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของ
กลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตาราง 3.7) ปรากฏวา การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 2 ตัวแปร  ไดแก ลักษณะมุง
อนาคต  และ ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี ้
พบวา 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
มากกวานักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
และ 2) นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา  
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 8 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาชาย  กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่
มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก กลุม
นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

นอกจากนี้ยังปรากฏอีกวา การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวาง ลักษณะมุงอนาคต และ การควบคุมตน ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุม
นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย (ตาราง 3.7) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe (ตาราง 48 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเพียงคูเดียวและ
เปนคูที่สําคัญ คือ ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปน
ผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย  
 รวมทั้งยังพบอีกวา การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สามทางอีกดวย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก  (ตารางที่ 3.7) เมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe (ตาราง 49 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ รวม 8 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 4 คู คือ 1) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคต
นอยแตมีการควบคุมตนมาก นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 
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ตารางที่ 3.7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทางการเมืองจาก  
ส่ือ ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยมที่แตกตาง
กัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของการรับรูขาวสารทาง
การเมืองตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

มุง
อนาคต 
ก 

ควบคุม
ตน 
ข 

ชาติ 
นิยม 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 1.90 2.22 6.85** 2.90 1.20 <1 2.15 3.1 
ชาย 172 <1 2.85 8.00** <1 1.06 <1 3.38 8.4 
หญิง 302 <1 <1 2.44 2.47 1.12 <1 <1 2.7 
ลูกคนแรก 284 4.47* 2.05 6.12* 1.21 <1 <1 3.96* 5.0 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 <1 1.93 1.43 <1 2.46 <1 4.5 
อายุนอย 252 <1 <1 2.93 2.80 <1 <1 <1 3.3 
อายุมาก 222 <1 <1 2.15 <1 3.66 1.72 <1 4.7 
วิทยาศาสตร 207 1.50 1.61 4.21* 3.21 1.53 <1 3.10 8.2 
สังคมศาสตร 267 <1 <1 1.36 <1 <1 <1 <1 1.2 
เกรดเฉล่ียนอย 240 <1 1.95 9.76** 3.08 1.29 1.43 3.14 7.6 
เกรดเฉล่ียมาก 234 1.20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.4 
การศึกษาพอนอย 240 <1 1.51 2.53 3.14 2.54 2.64 <1 4.2 
การศึกษาพอมาก 234 <1 <1 4.12* <1 <1 <1 2.89 3.7 
การศึกษาแมนอย 283 <1 1.18 <1 4.47* 1.95 <1 <1 3.4 
การศึกษาแมมาก 191 2.66 <1 8.26** <1 <1 <1 2.44 6.2 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 <1 <1 4.54* 3.25 <1 <1 1.81 3.7 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 1.01 1.21 2.44 <1 <1 <1 <1 3.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 2.38 2.39 5.38* <1 2.66 <1 <1 4.8 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 <1 <1 1.39 1.86 <1 <1 <1 2.6 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ  

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
รวม ชาตินิยม มาก =  54.89 นอย =  47.99 
ชาย ชาตินิยม มาก =  44.97 นอย =  40.74 

ลูกคนแรก มุงอนาคต มาก =  49.81 นอย =  43.71 
 ชาตินิยม มาก =  49.27 นอย =  44.99 

วิทยาศาสตร ชาตินิยม มาก =  49.63 นอย =  42.67 
เกรดเฉล่ียนอย ชาตินิยม มาก =  48.50 นอย =  43.95 
การศึกษาพอมาก ชาตินิยม มาก =  48.82 นอย =  44.39 
การศึกษาแมมาก ชาตินิยม มาก =  48.68 นอย =  44.98 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย ชาตินิยม มาก =  49.19 นอย =  45.01 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย ชาตินิยม มาก =  49.55 นอย =  44.65 

 
2) ในหมูนักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอยและมีลักษณะชาตินิยมนอย นักศึกษาที่มีลักษณะมุง
อนาคตมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุง
อนาคตนอย 3) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากแตมีการควบคุมตนนอย นักศึกษาที่มี
ลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาที่มี
ลักษณะชาตินิยมนอย และ 4) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากแตมีลักษณะชาตินิยม
นอย นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา 
นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย 
 ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ไดแก 
ประการแรก นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่เปนลูก
คนแรก ประการที่สองพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 
เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ผล
เชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรกซ่ึงมีการควบคุมตนนอยและมีลักษณะ
ชาตินิยมนอยดวย ประการที่สาม นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่
สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอยซึ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก และ กลุมนักศึกษาที่
เปนลูกคนแรกซ่ึงมีลักษณะมุงอนาคตมากและมีลักษณะชาตินิยมนอย และ ประการสุดทาย 
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรกซ่ึงมีลักษณะมุงอนาคตมากและมีการควบคุมตนนอย 
กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่พอมี
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การศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 
และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการ
ควบคุมตนมาก และ มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
มากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย และ มีลักษณะชาตินิยมนอย 
 

3.3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของ
แผนดิน ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะ
ชาตินิยม 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง ภาวะทางจิตของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับ
ความรูสึกที่ รับรูหรือยอมรับในส่ิงที่ เปนประโยชนหรือมีคุณคาที่ตนไดรับจากแผนดินหรือ
ประเทศชาติ กอใหเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักและปรารถนาที่ตอบแทนบุญคุณตอแผนดิน เปนตน 
พิสัยของคะแนน 33 – 60 คะแนน (คาเฉล่ียเทากับ 48.63 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.94) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยมี
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม  ปรากฏผล
ในกลุมรวม วา (ตารางที่ 3.8) การรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม เมื่อ
พิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุง
อนาคตมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 
2) นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มี
การควบคุมตนนอย และ 3) นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.8) ปรากฏวา การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน  แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต  
การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระ
เหลานี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 16 กลุมยอย  
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ตารางที่ 3.8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน
ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยมที่แตกตางกัน 
ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของ
แผนดินตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1)  
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

มุง
อนาคต 
ก 

ควบคุม
ตน 
ข 

ชาติ 
นิยม 
ค 

กxข กxค ขxค กxขx
ค 

% ทํา 
นาย 

รวม  474 20.42*** 15.50*** 30.21*** <1 6.59* <1 <1 25.1 
ชาย 172 14.92*** 8.18** 20.01*** <1 2.21 <1 <1 38.8 
หญิง 302 9.27** 6.72** 19.68*** <1 2.57 <1 <1 18.0 
ลูกคนแรก 284 16.16*** 4.22* 26.33*** <1 5.53* <1 <1 26.8 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 5.36* 12.34*** 12.61*** <1 1.45 <1 <1 23.7 
อายุนอย 252 10.70*** 19.11*** 17.38*** <1 2.65 1.90 <1 31.1 
อายุมาก 222 10.60*** <1 19.22*** 2.80 3.94* <1 1.25 21.9 
วิทยาศาสตร 207 5.87* 8.48** 18.84*** <1 13.52*** <1 <1 28.2 
สังคมศาสตร 267 12.70*** 7.01** 21.62*** <1 <1 <1 <1 26.1 
เกรดเฉล่ียนอย 240 10.03** 13.05*** 17.89*** <1 3.32 <1 <1 25.7 
เกรดเฉล่ียมาก 234 10.68*** 2.02 22.69*** 1.55 5.03* 1.37 <1 25.5 
การศึกษาพอนอย 240 3.57 7.27** 19.02*** 1.30 2.19 2.70 <1 21.0 
การศึกษาพอมาก 234 20.12*** 9.63** 16.42*** 2.69 6.74** <1 <1 31.5 
การศึกษาแมนอย 283 7.61** 9.54** 22.47*** <1 5.46* 3.00 1.59 26.2 
การศึกษาแมมาก 191 16.63*** 6.71** 14.26*** 1.65 2.89 1.11 1.69 27.7 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 11.83*** 8.11** 15.68*** <1 2.89 <1 <1 28.1 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 5.60* 5.09* 16.65*** 1.62 2.82 <1 <1 20.3 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 18.37*** 6.78** 27.03*** <1 5.08* 2.55 <1 30.3 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 2.33 7.79** 10.18** 2.17 1.45 <1 <1 20.8 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูคุณความดีของแผนดิน  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม มุงอนาคต มาก =  49.43 นอย =  47.37 
 ควบคุมตน มาก =  49.29 นอย =  47.50 
 ชาตินิยม มาก =  49.82 นอย =  46.97 

ชาย มุงอนาคต มาก =  50.58 นอย =  47.62 
 ควบคุมตน มาก =  50.20 นอย =  48.00 
 ชาตินิยม มาก =  50.82 นอย =  47.38 

หญิง มุงอนาคต มาก =  49.01 นอย =  47.24 
 ควบคุมตน มาก =  48.88 นอย =  47.37 
 ชาตินิยม มาก =  49.42 นอย =  46.83 

ลูกคนแรก มุงอนาคต มาก =  49.44 นอย =  46.97 
 ควบคุมตน มาก =  48.43 นอย =  47.57 
 ชาตินิยม มาก =  49.78 นอย =  46.63 

ลูกคนที่สองข้ึนไป มุงอนาคต มาก =  49.41 นอย =  47.79 
 ควบคุมตน มาก =  49.82 นอย =  47.37 
 ชาตินิยม มาก =  49.84 นอย =  47.36 

อายุนอย มุงอนาคต มาก =  49.60 นอย =  47.42 
 ควบคุมตน มาก =  49.97 นอย =  47.05 
 ชาตินิยม มาก =  49.90 นอย =  47.12 

อายุมาก มุงอนาคต มาก =  49.21 นอย =  47.18 
 ชาตินิยม มาก =  49.56 นอย =  46.83 

วิทยาศาสตร มุงอนาคต มาก =  49.49 นอย =  47.79 
 ควบคุมตน มาก =  49.66 นอย =  47.62 
 ชาตินิยม มาก =  50.16 นอย =  47.12 

สังคม มุงอนาคต มาก =  49.24 นอย =  47.07 
 ควบคุมตน มาก =  48.96 นอย =  47.35 
 ชาตินิยม มาก =  49.57 นอย =  46.74 

เกรดเฉล่ียนอย มุงอนาคต มาก =  49.57 นอย =  47.61 
 ควบคุมตน มาก =  49.71 นอย =  47.47 
 ชาตินิยม มาก =  49.90 นอย =  47.28 

เกรดเฉล่ียมาก มุงอนาคต มาก =  49.33 นอย =  47.00 
 ชาตินิยม มาก =  49.86 นอย =  46.47 

การศึกษาพอนอย ควบคุมตน มาก =  49.62 นอย =  47.83 
 ชาตินิยม มาก =  50.18 นอย =  47.28 
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(ตอนที่ 2) (ตอ) 

 
โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพ

รายไดมั่นคงนอย  2) นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 16 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ 
กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย  และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ 3) นักศึกษาที่มีลักษณะ
ชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยม
นอย ผลเชนนี้ปรากฏใน ทุกกลุมยอย ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การรับรูคุณ
ความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง แตปรากฏวาแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางลักษณะมุงอนาคต และ ลักษณะชาตินิยม (ตารางที่ 3.8) ผล
เชนนี้ปรากฏใน กลุมรวม และ 7 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มี
อายุมาก กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร  กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาทีพ่อ

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูคุณความดีของแผนดิน  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

การศึกษาพอมาก มุงอนาคต มาก =  49.70 นอย =  46.81 
 ควบคุมตน มาก =  49.26 นอย =  47.26 
 ชาตินิยม มาก =  49.56 นอย =  46.95 

การศึกษาแมนอย มุงอนาคต มาก =  49.29 นอย =  47.70 
 ควบคุมตน มาก =  49.38 นอย =  47.61 
 ชาตินิยม มาก =  49.85 นอย =  47.13 

การศึกษาแมมาก มุงอนาคต มาก =  50.12 นอย =  46.99 
 ควบคุมตน มาก =  49.55 นอย =  47.57 
 ชาตินิยม มาก =  50.01 นอย =  47.11 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย มุงอนาคต มาก =  49.69 นอย =  47.38 
 ควบคุมตน มาก =  49.50 นอย =  47.58 
 ชาตินิยม มาก =  49.87 นอย =  47.20 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก มุงอนาคต มาก =  49.18 นอย =  47.60 
 ควบคุมตน มาก =  49.14 นอย =  47.64 
 ชาตินิยม มาก =  49.75 นอย =  47.03 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย มุงอนาคต มาก =  49.61 นอย =  47.16 
 ควบคุมตน มาก =  49.13 นอย =  47.64 
 ชาตินิยม มาก =  49.87 นอย =  46.90 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก ควบคุมตน มาก =  49.54 นอย =  47.21 
 ชาตินิยม มาก =  49.70 นอย =  47.04 
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มีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่มีแมมีอาชีพรายได
มั่นคงนอย   

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe (ตาราง 50 ในภาคผนวก ข) ใน
กลุมรวม ปรากฏวามีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู โดยทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากและมีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอยและมีลักษณะชาตินิยมนอย และ 2) ในหมู
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผลทั้ง 2 ขอนี้ปรากฏในทุกกลุม
ยอย  นอกจากนี้ยังปรากฏผลเพิ่มเติมอีกหนึ่งประการในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ

ของ Scheffe (ตาราง 51 ในภาคผนวก ข) ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก โดยพบวา ในหมู
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณ
ความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย  

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ไดแก ประการแรก 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 
กลุมนักศึกษาท่ีพอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาท่ีแมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ ในกลุม
นักศึกษาท่ีมีลักษณะชาตินิยมนอย 6 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุม
นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 2 กลุม
ยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และประการสุดทาย 
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและทุกกลุมยอย นอกจากนี้ยัง
ปรากฏผลในกลุมนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 8 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักศึกษาท่ี
เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มี
เกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานสองในสามวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก 
และ มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มี
ลักษณะมุงอนาคตนอย และ มีลักษณะชาตินิยมนอย  โดยปรากฏผลในกลุมรวม และ 7 กลุมยอย 
ไดแก กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 
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กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมี
อาชีพรายไดมั่นคงนอย 
 

3.3.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมอืง 
ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม 

การรูปญหาดานการเมือง ความสามารถของนักศึกษาที่จะคิดวิเคราะห และตีความ
เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือ
นักการเมืองระดับประเทศ วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ เชน มีความเปนธรรม  มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
เปนตน และ2) การมีสวนรวมของประชาชนและความคุมคา เชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน ได
เขาไปมีสวนรวมทั้งในเชิงของการใหความคิดเห็น การรวมแขงขัน หรือการรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานหรือประเมินผลงาน รวมถึง ความคุมคาในภาษีอากรของประชาชนในโครงการกอสราง
ตางๆ เปนตน พิสัยของคะแนน 42 – 90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 69.69 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 8.24) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรูปญหาดาน
การเมืองมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมือง  โดยมีตัว
แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม ปรากฏผลใน
กลุมรวม วา (ตารางที่ 3.9) การรูปญหาดานการเมืองแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัวทั้งสามตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคต
มาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 2) นักศึกษา
ที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตน
นอย และ 3) นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา 
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.9) ปรากฏวา การรูปญหาดาน
การเมือง  แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต  
การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระ
เหลานี้ พบวา 1) นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา 
นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 7 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาทางดาน
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วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 2) นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีการรูปญหา
ดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 10 กลุมยอย โดยกลุม
ที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาหญิง กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองข้ึนไป กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย  
กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่พอมี
การศึกษามาก  และกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ 3) นักศึกษาที่มีลักษณะ
ชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผล
เชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา การรูปญหาดานการเมืองแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทาง แตปรากฏวา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง (ตารางที่ 3.9) 
ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก   

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe (ตาราง 58 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวามีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญรวม 8 คู โดยมีคูที่สําคัญเพียง 3 คู คือ 1) ในหมู
นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอยแตมีลักษณะชาตินิยมมาก นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก 
เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 2) ในหมู
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากแตมีการควบคุมตนนอย นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 
เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย และ 3) ในหมู
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากแตมีลักษณะชาตินิยมนอย นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก 
เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีการรูปญหาดานการเมืองมาก ไดแก ประการแรก 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 8 กลุมยอย ไดแก กลุม
นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมากซึ่งมีการควบคุมตนนอยและมีลักษณะชาตินิยมมาก  
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ตารางที่ 3.9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมืองตาม
ระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุม และลักษณะชาตินิยมที่แตกตางกัน ในกลุม
รวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมืองตามระดับ
ของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

มุง
อนาคต 
ก 

ควบคุม
ตน 
ข 

ชาติ 
นิยม 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 5.40* 9.43** 4.61* <1 <1 <1 <1 7.6 
ชาย 172 5.22* <1 2.51 <1 <1 <1 1.28 8.6 
หญิง 302 2.11 10.16** 2.46 <1 <1 <1 <1 8.1 
ลูกคนแรก 284 7.05** 2.78 1.28 <1 <1 2.68 <1 8.6 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 8.31** 3.24 <1 <1 <1 <1 10.1 
อายุนอย 252 <1 14.10*** 1.55 1.10 1.02 1.22 <1 10.6 
อายุมาก 222 9.12** <1 3.86 <1 <1 <1 <1 7.8 
วิทยาศาสตร 207 4.64* 2.43 1.83 <1 <1 <1 <1 11.3 
สังคมศาสตร 267 1.12 8.65** 2.72 <1 <1 <1 3.75 7.0 
เกรดเฉล่ียนอย 240 5.00* 3.31 1.55 <1 1.24 <1 <1 8.1 
เกรดเฉล่ียมาก 234 <1 5.88* 1.96 2.76 <1 <1 <1 8.8 
การศึกษาพอนอย 240 3.22 2.96 <1 <1 <1 <1 <1 6.0 
การศึกษาพอมาก 234 2.68 5.92* 5.13* <1 <1 <1 <1 10.8 
การศึกษาแมนอย 283 5.14* 2.62 2.14 <1 <1 <1 <1 7.8 
การศึกษาแมมาก 191 1.23 7.94** 1.25 <1 <1 1.49 1.08 8.9 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 3.12 4.31* 1.76 <1 <1 1.81 <1 10.2 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 2.03 4.32* 2.21 <1 <1 <1 <1 6.6 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 2.60 6.62* 1.86 <1 <1 <1 <1 9.6 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 5.37* 2.10 3.29 <1 1.46 3.09 6.68* 12.5 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย

ที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาหญิง กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองข้ึนไป กลุมนักศึกษาที่มีอายุ
นอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่พอมี
การศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 
และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมากซึ่งมีลักษณะมุงอนาคตมากและมีลักษณะ
ชาตินิยมนอยดวย และ ประการสุดทาย นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมี
อาชีพรายไดมั่นคงมากซึ่งมีลักษณะมุงอนาคตมากและมีการควบคุมตนนอย 

การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของรูปญหาดานการเมือง  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม มุงอนาคต มาก =  70.51 นอย =  68.55 
 ควบคุมตน มาก =  70.83 นอย =  68.24 
 ชาตินิยม มาก =  70.44 นอย =  68.63 

ชาย มุงอนาคต มาก =  71.53 นอย =  68.21 
หญิง ควบคุมตน มาก =  70.43 นอย =  69.31 

ลูกคนแรก มุงอนาคต มาก =  70.81 นอย =  67.74 
ลูกคนที่สองข้ึนไป ควบคุมตน มาก =  71.72 นอย =  68.13 

อายุนอย ควบคุมตน มาก =  72.04 นอย =  67.37 
อายุมาก มุงอนาคต มาก =  70.86 นอย =  67.33 

วิทยาศาสตร มุงอนาคต มาก =  70.77 นอย =  67.81 
สังคมศาสตร ควบคุมตน มาก =  71.29 นอย =  68.12 
เกรดเฉล่ียนอย มุงอนาคต มาก =  70.31 นอย =  67.64 
เกรดเฉล่ียมาก ควบคุมตน มาก =  71.83 นอย =  68.76 
การศึกษาพอมาก ควบคุมตน มาก =  71.50 นอย =  68.64 

 ชาตินิยม มาก =  71.40 นอย =  68.74 
การศึกษาแมนอย มุงอนาคต มาก =  70.98 นอย =  68.37 
การศึกษาแมมาก ควบคุมตน มาก =  71.33 นอย =  67.65 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย ควบคุมตน มาก =  70.12 นอย =  67.43 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก ควบคุมตน มาก =  71.04 นอย =  68.56 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย ควบคุมตน มาก =  70.93 นอย =  67.94 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก มุงอนาคต มาก =  71.70 นอย =  68.67 
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ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการ
ควบคุมตนมาก และ มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย และ มีลักษณะชาตินิยมนอย 
 

3.3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ัง
อยางมีจริยธรรม ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ 
ลักษณะชาตินยิม 

พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม หมายถึง หมายถึง การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมใน
การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยางมีเหตุและผลโดยอาศัยหลักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบอรก 6 ข้ันเปนหลัก โดยนักศึกษาที่มีการไปเลือกต้ังตามหลักของข้ันที่ 4-6 ข้ึนไปถือวามี
พฤติกรรมเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากขึ้น เชน เปนการเลือกต้ังเนื่องจากบุคคลนั้นรูถึงบทบาท
หนาที่ของประชาชนชาวไทยที่ตองไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง รวมถึงเปนการเลือกต้ังที่เห็นวาถูกตอง
เหมาะสมหรือเปนการเลือกต้ังเพื่อสวนรวมในการคัดสรรบุคคลที่ดีมีคุณภาพมาบริหารและ
ปกครองประเทศ และที่สําคัญตองเปนการเลือกต้ังที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกอใหเกิดความเปนธรรมแก
ทุกๆฝาย โดยเฉพาะตัวของผูลงรับสมัครเลือกต้ัง เปนตนพิสัยของคะแนน 47–90 คะแนน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 71.92 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.90) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม  
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม 
ปรากฏผลในกลุมรวม วา (ตารางที่ 3.10) พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร คือ  ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ 
ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 2) นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย และ 3) นักศึกษาที่มีลักษณะ
ชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาท่ีมีลักษณะ
ชาตินิยมนอย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.10) ปรากฏวา พฤติกรรมการเลือกต้ัง
อยางมีจริยธรรม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุง
อนาคต  การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับตัว
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แปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ัง
อยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย  2) 
นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาท่ีมีการควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 17 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ 3) นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุม
ยอย   

รวมทั้งยังพบอีกวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
แบบสองทางระหวางลักษณะมุงอนาคต และ การควบคุมตน ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่
พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 3.10) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe (ตาราง 59 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 3 คู โดย
ทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากและมีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอยและมีการ
ควบคุมตนนอย 2) ในหมูนักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก  
เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย  
และ 3) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา  นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุม
ยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย  
(ตาราง 60  ในภาคผนวก ข)  ปรากฏวามีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 5 คู มีคูที่สําคัญ 4 
คู คือ 1) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย 2) ในหมู
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย 3) นักศึกษาที่มีการควบคุมตน
มากและมีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอยและมีลักษณะชาตินิยมนอย และ 4) ในหมูนักศึกษาที่มีการ
ควบคุมตนนอย นักศึกษาท่ีมีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
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จริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผลขางตนดังกลาวนี้ยังปรากฏในกลุม
นักศึกษาที่บิดามีอาชีพรายไดนอยอีกดวย 
 
ตารางที่ 3.10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี

จริยธรรม ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยมที่
แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉล่ียของพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

มุง
อนาคต 
ก 

ควบคุม
ตน 
ข 

ชาติ 
นิยม 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 25.26*** 22.48*** 28.83*** 1.33 <1 2.06 1.09 27.5 
ชาย 172 20.53*** 7.24** 8.57** <1 <1 <1 2.60 39.1 
หญิง 302 10.61*** 17.32*** 20.17*** <1 <1 1.24 <1 24.6 
ลูกคนแรก 284 10.74*** 8.55** 16.62*** <1 <1 1.96 2.19 27.5 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 14.55*** 13.49*** 12.48*** <1 <1 <1 <1 28.8 
อายุนอย 252 12.93*** 13.89*** 12.80*** 1.67 <1 <1 <1 28.6 
อายุมาก 222 13.56*** 8.03** 14.17*** <1 <1 1.02 2.52 27.7 
วิทยาศาสตร 207 9.04** 9.91** 7.58** <1 <1 1.66 <1 24.1 
สังคมศาสตร 267 14.30*** 12.56*** 22.74*** <1 <1 <1 <1 31.0 
เกรดเฉล่ียนอย 240 8.57** 19.43*** 15.71*** 2.81 <1 1.20 <1 28.9 
เกรดเฉล่ียมาก 234 17.88*** 2.27 17.54*** <1 2.02 1.68 <1 27.6 
การศึกษาพอนอย 240 7.78** 6.44* 15.47*** <1 <1 3.92* <1 24.9 
การศึกษาพอมาก 234 19.99*** 16.68*** 11.44*** <1 <1 <1 <1 31.9 
การศึกษาแมนอย 283 11.25*** 12.93*** 18.41*** <1 <1 3.79 <1 26.6 
การศึกษาแมมาก 191 14.07*** 9.55** 9.80** 2.22 <1 <1 1.19 31.4 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 9.61** 11.97*** 19.69*** <1 <1 4.15* <1 28.9 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 14.31*** 9.74** 14.61*** 5.12* <1 <1 2.51 30.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 9.96** 13.92*** 19.21*** <1 <1 1.58 <1 26.1 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 19.04*** 4.79* 13.78*** 2.25 <1 <1 <1 33.6 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2)  

 
 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.เลือกต้ังอยางมีจริยธรรม  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม มุงอนาคต มาก =  73.45 นอย =  69.39 
 ควบคุมตน มาก =  73.33 นอย =  69.50 
 ชาตินิยม มาก =  73.58 นอย =  69.25 

ชาย มุงอนาคต มาก =  76.59 นอย =  70.12 
 ควบคุมตน มาก =  75.28 นอย =  71.44 
 ชาตินิยม มาก =  75.45 นอย =  71.27 

หญิง มุงอนาคต มาก =  72.08 นอย =  68.88 
 ควบคุมตน มาก =  72.53 นอย =  68.43 
 ชาตินิยม มาก =  72.69 นอย =  68.28 

ลูกคนแรก มุงอนาคต มาก =  72.94 นอย =  69.38 
 ควบคุมตน มาก =  72.75 นอย =  69.57 
 ชาตินิยม มาก =  73.38 นอย =  68.54 

ลูกคนที่สองข้ึนไป มุงอนาคต มาก =  74.02 นอย =  69.31 
 ควบคุมตน มาก =  73.93 นอย =  69.39 
 ชาตินิยม มาก =  73.85 นอย =  69.48 

อายุนอย มุงอนาคต มาก =  73.73 นอย =  69.58 
 ควบคุมตน มาก =  73.81 นอย =  69.50 
 ชาตินิยม มาก =  73.72 นอย =  69.59 

อายุมาก มุงอนาคต มาก =  73.37 นอย =  69.07 
 ควบคุมตน มาก =  72.87 นอย =  69.57 
 ชาตินิยม มาก =  73.42 นอย =  69.02 

วิทยาศาสตร มุงอนาคต มาก =  73.41 นอย =  69.45 
 ควบคุมตน มาก =  73.51 นอย =  69.35 
 ชาตินิยม มาก =  73.25 นอย =  69.61 

สังคมศาสตร มุงอนาคต มาก =  73.27 นอย =  69.33 
 ควบคุมตน มาก =  73.15 นอย =  69.46 
 ชาตินิยม มาก =  73.79 นอย =  68.82 

เกรดเฉล่ียนอย มุงอนาคต มาก =  73.40 นอย =  70.01 
 ควบคุมตน มาก =  74.26 นอย =  69.16 
 ชาตินิยม มาก =  74.00 นอย =  69.41 

เกรดเฉล่ียมาก มุงอนาคต มาก =  73.57 นอย =  68.55 
 ชาตินิยม มาก =  73.55 นอย =  68.57 
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(ตอนที่ 2) (ตอ) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางในกลุมรวมและกลุมยอย 
ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก ไดแก 

ประการแรก นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและทุกกลุมยอย 
นอกจากนี้ยังปรากฏผลในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมากซ่ึงมีการควบคุมตนนอย 
ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ 
ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมากซ่ึงมีลักษณะ

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.เลือกต้ังอยางมีจริยธรรม  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

การศึกษาพอนอย มุงอนาคต มาก =  72.71 นอย =  69.56 
 ควบคุมตน มาก =  72.57 นอย =  69.70 
 ชาตินิยม มาก =  73.35 นอย =  68.91 

การศึกษาพอมาก มุงอนาคต มาก =  74.60 นอย =  69.26 
 ควบคุมตน มาก =  74.37 นอย =  69.49 
 ชาตินิยม มาก =  73.95 นอย =  69.91 

การศึกษาแมนอย มุงอนาคต มาก =  72.77 นอย =  69.23 
 ควบคุมตน มาก =  72.90 นอย =  69.11 
 ชาตินิยม มาก =  73.26 นอย =  68.74 

การศึกษาแมมาก มุงอนาคต มาก =  74.62 นอย =  69.70 
 ควบคุมตน มาก =  74.18 นอย =  70.13 
 ชาตินิยม มาก =  74.21 นอย =  70.10 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย มุงอนาคต มาก =  72.71 นอย =  69.07 
 ควบคุมตน มาก =  72.92 นอย =  68.85 
 ชาตินิยม มาก =  73.49 นอย =  68.28 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก มุงอนาคต มาก =  74.96 นอย =  69.89 
 ควบคุมตน มาก =  73.97 นอย =  70.28 
 ชาตินิยม มาก =  74.38 นอย =  69.86 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย มุงอนาคต มาก =  72.77 นอย =  69.37 
 ควบคุมตน มาก =  73.08 นอย =  69.06 
 ชาตินิยม มาก =  73.44 นอย =  68.71 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก มุงอนาคต มาก =  74.77 นอย =  68.92 
 ควบคุมตน มาก =  73.31 นอย =  70.38 
 ชาตินิยม มาก =  74.33 นอย =  69.36 
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มุงอนาคตนอย และ ในกลุมนักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 2 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่พอ
มีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ ประการสุดทาย นักศึกษา
ที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและทุกกลุมยอย  

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานสองในสาม รวมสองประการ คือ 1) นักศึกษาที่มี
ลักษณะมุงอนาคตมาก และ มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
จริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย และ มีการควบคุมตนนอย โดยปรากฏผล
เฉพาะในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ 2) นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก 
และ มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่
มีการควบคุมตนนอย และ มีลักษณะชาตินิยมนอย 
                  

3.3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุน
ใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน 

และลักษณะชาตินิยม 

พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง หมายถึง การที่นักศึกษาสนับสนุนความ
ฉลาดทางการเมืองใหกับเพื่อนใน 2 ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ เชน ใหการชมเชยเม่ือ
เพื่อนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ  การยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนที่
เกี่ยวกับทางการเมือง  ใหคําชมเชยเมื่อเพื่อนมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เปนตน  และ2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน มีการชักชวนเพื่อนรับฟงขาวสารเกีย่วกบั
การเมือง  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับ นักการเมือง พรรคการเมือง นโยบายของพรรค 
ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดานการเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองได
อยางถูกตองเหมาะสม ชักชวนใหเพื่อนเขารับฟงขอมูลทางการเมืองเม่ือมีการประชุมหรือชุมนุม
ทางการเมือง เปนตน พิสัยของคะแนน 15–90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 53.92 และ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 13.38) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนนุ
ใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาด
ทางการเมือง โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ ลักษณะ
ชาตินิยม ปรากฏผลในกลุมรวมวา (ตารางที่ 3.11) พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง  แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 2 ตัวแปร คือ การควบคุมตน และ 
ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) 
นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 
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มากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย และ 2) นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 
 
ตารางที่ 3.11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมือง ตามระดับ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุม และลักษณะ
ชาตินิยมที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับของตัวแปรอิสระท่ี
พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1)  
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

มุง
อนาคต 
ก 

ควบคุม
ตน 
ข 

ชาติ 
นิยม 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 1.65 5.86* 17.00*** 2.20 <1 <1 1.56 6.1 
ชาย 172 <1 2.82 16.46*** <1 <1 <1 4.41* 13.2 
หญิง 302 <1 3.58 6.14* <1 1.36 1.91 <1 5.5 
ลูกคนแรก 284 4.21* 2.74 9.55** <1 1.44 <1 1.29 5.8 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 3.84 7.99** <1 <1 1.02 <1 9.5 
อายุนอย 252 <1 3.68 10.67*** <1 <1 <1 <1 7.8 
อายุมาก 222 <1 <1 4.11* 3.35 2.91 <1 1.72 6.7 
วิทยาศาสตร 207 1.03 1.64 5.75* 3.44 2.88 <1 <1 8.9 
สังคมศาสตร 267 <1 3.26 8.16** <1 <1 <1 <1 5.5 
เกรดเฉล่ียนอย 240 1.47 3.08 14.54*** 3.13 <1 <1 <1 9.6 
เกรดเฉล่ียมาก 234 <1 3.76 2.07 <1 1.10 <1 <1 4.1 
การศึกษาพอนอย 240 <1 4.15* 7.04** 2.26 1.25 1.19 <1 6.9 
การศึกษาพอมาก 234 1.26 1.54 10.11** <1 <1 <1 1.63 6.4 
การศึกษาแมนอย 283 <1 3.23 7.09** 4.49* <1 <1 <1 7.0 
การศึกษาแมมาก 191 2.33 1.02 9.71** <1 <1 <1 1.21 7.3 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 <1 <1 8.33** 5.20* <1 <1 2.94 6.4 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 3.53 4.48* 10.45*** <1 1.07 <1 <1 9.2 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 1.93 5.38* 6.74** <1 2.82 <1 <1 6.8 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 <1 1.17 10.05** <1 <1 <1 1.08 7.8 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.11) ปรากฏวา พฤติกรรมการสนับสนุน

ใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก 
ลักษณะมุงอนาคต  การควบคุมตน และ ลักษณะชาตินิยม เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบง
ตามระดับตัวแปรอิสระเหลานี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย  เปนผูที่มีพฤติกรรม
การสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก ผลเชนนี้
ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 2) นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย ผล
เชนนี้ปรากฏใน 3 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย กลุม

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.สนับสนุนเพื่อนฉลาดการเมือง  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม ควบคุมตน มาก =  54.84 นอย =  51.49 
 ชาตินิยม มาก =  56.02 นอย =  50.31 

ชาย ชาตินิยม มาก =  61.09 นอย =  51.66 
หญิง ชาตินิยม มาก =  53.57 นอย =  49.27 

ลูกคนแรก มุงอนาคต นอย =  55.70 มาก =  51.94 
 ชาตินิยม มาก =  56.65 นอย =  50.99 

ลูกคนที่สองข้ึนไป ชาตินิยม มาก =  55.12 นอย =  49.07 
อายุนอย ชาตินิยม มาก =  57.82 นอย =  51.79 
อายุมาก ชาตินิยม มาก =  53.62 นอย =  49.33 

วิทยาศาสตร ชาตินิยม มาก =  53.06 นอย =  47.74 
สังคมศาสตร ชาตินิยม มาก =  58.05 นอย =  53.03 
เกรดเฉล่ียนอย ชาตินิยม มาก =  56.80 นอย =  49.37 
การศึกษาพอนอย ควบคุมตน มาก =  54.42 นอย =  50.31 

 ชาตินิยม มาก =  55.04 นอย =  49.68 
การศึกษาพอมาก ชาตินิยม มาก =  56.93 นอย =  50.60 
การศึกษาแมนอย ชาตินิยม มาก =  55.37 นอย =  50.65 
การศึกษาแมมาก ชาตินิยม มาก =  56.59 นอย =  49.38 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย ชาตินิยม มาก =  55.45 นอย =  49.48 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก ควบคุมตน มาก =  55.91 นอย =  51.66 

 ชาตินิยม มาก =  57.04 นอย =  50.54 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย ควบคุมตน มาก =  55.10 นอย =  50.71 

 ชาตินิยม มาก =  55.36 นอย =  50.45 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก ชาตินิยม มาก =  57.96 นอย =  50.88 
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นักศึกษาท่ีพอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ 3) 
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 17 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย 

รวมทั้งยังพบอีกวา พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง ลักษณะมุงอนาคต และ การควบคุมตน ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย  (ตารางที่ 3.11) 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
(ตาราง 62 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวม 1 คู คือ ในหมู
นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตมาก นักศึกษาท่ีมีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏ
ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย อีกดวย 

นอกจากนี้ยังปรากฏวา พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองยังแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางอีกดวย  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาชาย เมื่อเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe (ตาราง 64 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ รวม 9 คู โดยมีคูที่สําคัญ 3 คู  คือ 1) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย
แตมีการควบคุมตนมาก  นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนให
เพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 2) ในหมูนักศึกษาที่มี
ลักษณะมุงอนาคตมากแตมีการควบคุมตนนอย นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย  
และ 3) ในหมูนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมากแตมีลักษณะชาตินิยมนอย นักศึกษาที่มีการ
ควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นกัศึกษาทีม่ี
การควบคุมตนนอย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง
มาก ไดแก ประการแรก นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุม
นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
รวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชายซ่ึงมีลักษณะมุงอนาคตมากและมีลักษณะ
ชาตินิยมนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และในกลุมนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก 2 
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ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคง
นอย และ ประการสุดทาย นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 
กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย  

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการ
ควบคุมตนมาก และ มีลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย และ มีลักษณะ
ชาตินิยมนอย 
 

3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะตาม
สถานการณ และความฉลาดทางการเมือง ตามระดับ การเห็นแบบอยางท่ี
ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ 

 

ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three–Way Analysis of 
Variance) ของจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 
และ ลักษณะชาตินิยม และ ความฉลาดทางการเมือง 3 ตัวแปร ไดแก การรูปญหาดานการเมือง 
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง โดยมีตัว
แปรอิสระ คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมือง
จากส่ือ 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว หมายถึง การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรับรู หรือเห็น
ตัวอยางการแสดงออกพฤติกรรมของครอบครัวตอการเมือง เชน การเลือกต้ัง การรวมชุมนุมหรือ
การสนใจทางการเมืองในดานตางๆ เปนตน มีพิสัยของคะแนน 22–69 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบง
ออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉล่ียของกลุมเปนเกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 50.82 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 7.18) โดยนักศึกษาที่ไดคะแนนตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉล่ีย คือ นักศึกษาที่มีการ
เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มี
การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 

กลุมนิยม หมายถึง ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่คลอยตามส่ิงที่สมาชิก
สวนใหญเห็นพองมากกวาที่จะยึดความเช่ือ ความคิด หรือพฤติกรรมของตนเปนหลัก มีพิสัยของ
คะแนน 30-68 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปนเกณฑ 
(คาเฉลี่ยเทากับ 51.72 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.51) โดยนักศึกษาที่ไดคะแนนตํ่ากวา
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หรือเทากับคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย และ นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ 
นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก 

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ หมายถึง ความสนใจในการรับขาวสารความรู
เกี่ยวกับการเมืองจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ปายประกาศตางๆ เปนตน 
มีพิสัยของคะแนน 15–90 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ยของกลุมเปน
เกณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 47.55 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 13.46) โดยนักศึกษาที่ได
คะแนนตํ่ากวาหรือเทากับคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย และ 
นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย คือ นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 

การวิเคราะหขอมูลไดกระทําทั้งในกลุมรวม และในกลุมยอยอีก 18 กลุม ซึ่งแบงตามชีว
สังคมภูมิหลังของนักศึกษา คือ 1) แบงตามเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง 2) แบงตามลําดับที่
เกิดของลูก คือ ลูกคนแรก และ ลูกคนที่สองข้ึนไป 3) แบงตามอายุ คือ อายุนอย และ อายุมาก 4) 
แบงตามสาขาท่ีเรียน คือ วิทยาศาสตร และ สังคมศาสตร 5) แบงตามเกรดเฉล่ีย คือ เกรดเฉล่ีย
นอย และ เกรดเฉล่ียมาก 6) แบงตามการศึกษาพอ คือ การศึกษาพอนอย และ การศึกษาพอมาก 
7) แบงตามการศึกษาแม คือ การศึกษาแมนอย และ การศึกษาแมมาก 8) แบงตามอาชีพพอ คือ 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย และ อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก และ 9) แบงตามอาชีพแม คือ 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย และ อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก ในการวิเคราะหจะเสนอผลตามตัว
แปรตาม คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ดาน และ ความฉลาดทางการเมือง 3 ดาน โดยแยก
วิเคราะหทีละดาน ดังนี้ 

 
3.4.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของ

แผนดิน ตามระดับ การเห็นแบบอยางท่ีดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง ภาวะทางจิตของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับ
ความรูสึกที่ รับรูหรือยอมรับในส่ิงที่ เปนประโยชนหรือมีคุณคาที่ตนไดรับจากแผนดินหรือ
ประเทศชาติ กอใหเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักและปรารถนาที่ตอบแทนบุญคุณตอแผนดิน เปนตน 
พิสัยของคะแนน 33 – 60 คะแนน (คาเฉล่ียเทากับ 48.63 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.94) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยมี
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสาร
ทางการเมืองจากส่ือ ผลปรากฏในกลุมรวมวา รับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามระดับ
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ของตัวแปรอิสระเพียงสองตัวแปร (ตารางที่ 3.12) คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ 
กลุมนิยม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มี
การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเหน็แบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ 2) นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มี
การรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย 

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา การรับรูคุณความดีของแผนดิน 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร (ตารางท่ี 3.12) คือ การเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ เมื่อพิจารณา
คาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาท่ีมีการเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 15 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงนอย 2) นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 15 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาท่ี
แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ 3) นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่
มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย 
ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอยและเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย และ กลุม
นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของการรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ กลุมนิยม ผลเชนนี้
ปรากฏใน 3 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 
และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย (ตารางท่ี 3.12) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู

ดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก (ตารางท่ี 65 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู และเปนคูที่สําคัญทุกคู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่
มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและมีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีกลุมนิยมนอย 2) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย นักศึกษาที่การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีการ
รับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ 3) 
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ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มี
การรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ผลทั้งสามประการขางตนยัง
ปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 

 
ตารางที่ 3.12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน

ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ย
ของการรับรูคุณความดีของแผนดิน ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว 
(ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

เห็นอยาง
ครอบ 
ครัว 
ก 

กลุมนิยม 
ข 

รับรู
ขาว 
สาร 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 14.38*** 14.88*** 2.31 3.65 4.30* <1 3.07 9.8 
ชาย 172 10.19** 5.87* 1.11 <1 <1 <1 4.75* 16.0 
หญิง 302 5.26* 9.12** 1.01 2.05 2.69 <1 <1 7.0 
ลูกคนแรก 284 7.69** 6.31* 2.32 1.41 3.82 <1 4.49* 9.8 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 6.86** 8.54** <1 2.24 <1 <1 <1 11.0 
อายุนอย 252 9.34** 6.52* 7.49** 1.62 5.39* <1 4.56* 13.6 
อายุมาก 222 5.64* 9.03** 1.33 1.23 <1 <1 <1 9.8 
วิทยาศาสตร 207 6.80** 6.96** <1 <1 1.75 <1 <1 8.2 
สังคมศาสตร 267 3.83 10.34*** 7.82** 1.09 4.05* <1 4.86* 13.3 
เกรดเฉล่ียนอย 240 6.03* 9.06** 1.67 <1 2.42 <1 2.43 9.8 
เกรดเฉล่ียมาก 234 8.19** 5.99* <1 5.48* 2.22 <1 <1 11.0 
การศึกษาพอนอย 240 2.92 2.86 1.92 <1 3.92* 1.10 1.57 6.2 
การศึกษาพอมาก 234 12.98*** 14.62*** <1 4.55* 1.09 1.79 2.18 16.4 
การศึกษาแมนอย 283 4.83* 9.44** <1 1.10 6.32* <1 <1 9.3 
การศึกษาแมมาก 191 7.69** 7.55** 2.27 3.86 <1 1.29 5.46* 13.7 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 14.34*** 1.94 <1 5.04* <1 <1 <1 10.7 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 3.55 18.53*** 1.13 <1 3.89* <1 11.01*** 15.6 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 10.96*** 3.71 1.23 2.17 3.87* <1 <1 9.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 3.94* 17.14*** 1.43 3.11 <1 <1 7.61** 16.3 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูคุณความดีของแผนดิน  

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 
รวม เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.45 นอย =  47.74 

 กลุมนิยม มาก =  49.46 นอย =  47.73 
ชาย เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.93 นอย =  47.27 

 กลุมนิยม มาก =  49.61 นอย =  47.59 
หญิง เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.26 นอย =  48.00 

 กลุมนิยม มาก =  49.46 นอย =  47.80 
ลูกคนแรก เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.26 นอย =  47.66 

 กลุมนิยม มาก =  49.22 นอย =  47.73 
ลูกคนที่สองข้ึนไป เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.67 นอย =  47.81 

 กลุมนิยม มาก =  49.78 นอย =  47.70 
อายุนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.51 นอย =  47.50 

 กลุมนิยม มาก =  49.34 นอย =  47.66 
 รับรูขาวสาร มาก =  49.40 นอย =  47.60 

อายุมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.38 นอย =  47.90 
 กลุมนิยม มาก =  49.58 นอย =  47.70 

วิทยาศาสตร เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.55 นอย =  47.75 
 กลุมนิยม มาก =  49.57 นอย =  47.74 

สังคมศาสตร กลุมนิยม มาก =  49.33 นอย =  47.25 
 รับรูขาวสาร มาก =  49.19 นอย =  47.39 

เกรดเฉล่ียนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  48.99 นอย =  47.44 
 กลุมนิยม มาก =  49.17 นอย =  47.26 

เกรดเฉล่ียมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.97 นอย =  48.10 
 กลุมนิยม มาก =  49.83 นอย =  48.23 

การศึกษาพอมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.48 นอย =  47.15 
 กลุมนิยม มาก =  49.55 นอย =  47.08 

การศึกษาแมนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.21 นอย =  47.97 
 กลุมนิยม มาก =  49.46 นอย =  47.73 

การศึกษาแมมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.73 นอย =  47.69 
 กลุมนิยม มาก =  49.72 นอย =  47.62 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  50.17 นอย =  47.76 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก กลุมนิยม มาก =  49.68 นอย =  46.87 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.67 นอย =  47.76 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  49.44 นอย =  47.86 

 กลุมนิยม มาก =  50.30 นอย =  47.00 

 



 127 

และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 
การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมรวม และ 6 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย (ตารางที่ 3.12) เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมรวม (ตารางที่ 68 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู และ เปนคูที่สําคัญทุกคู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่
มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก และ นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ
มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย และ นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย และ 2) ในกลุม
นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่
ดีจากครอบครัวนอย ซึ่งผลทั้งสองประการขางตนยังปรากฏในกลุมยอยที่ เหลือ และเมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย (ตารางที่ 69 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งวา ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมากกวา นักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏใน
กลุมยอยที่เหลืออีกดวย  

รวมทั้ง การรับรูคุณความดีของแผนดิน ยังพบผลอีกวา คะแนนของการรับรูคุณความดี
ของแผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏใน 7 กลุมยอย 
ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษา
ทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคง
มาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 3.12) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ีย

รายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาชาย (ตารางที่ 75 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคู
แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 11 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 6 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยม
มากและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่
ดีจากครอบครัวนอย 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและมีการรับรู
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ขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาทางดาน
สังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได
มั่นคงมาก 3) ในกลุมนักศึกษาท่ีมีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและท่ีมีกลุมนิยมนอย 
นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดิน
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่
เหลือยกเวนกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
4) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอยและที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่
มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ซึ่งผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือ
ดวย 5) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ที่มีกลุมนิยมมาก และมีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่
มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ที่มีกลุมนิยมนอย และมีการรับรูขาวสารทางการเมือง
จากส่ือนอย ซึ่งผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมที่เหลือดวยเชนกันยกเวนในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพ
รายไดมั่นคงมาก และ 6) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและที่มีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของ
แผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ซึ่งผลดังกลาวยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลืออีกดวย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ไดแก ประการแรก 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่
สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษา
มาก กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย 3 ประเภท 
ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และกลุมนักศึกษาที่พอ
มีอาชีพรายไดมั่นคงนอย ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 7 ประเภท 
ไดแก กลุมรวม กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอ
มีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย และ ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนยิมนอยและมีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 6 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุม
นักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 
กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
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ภาพที่ 3.4  คาเฉลี่ยการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุมนักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก 

 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่

สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 

กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัวมาก 3 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 

และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี

จากครอบครัวมากและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย 4 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษา

ชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ กลุม

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก  

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน 5 

กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร ในกลุม

นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 6 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 

กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได

ม่ันคงนอย ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและมีกลุมนิยมนอย 5 
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ประเภท คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุม
นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ ในกลุมนักศึกษา
ที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีกลุมนิยมมาก 2 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่แม
มีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 

และประการสุดทายพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อนอย เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาท่ีมีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคง
มากซ่ึงมีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีกลุมนิยมนอย 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว
มาก มีกลุมนิยมมาก และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดี
ของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย และ มี
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย โดยปรากฏผลในกลุม 6 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษา
ชาย  กลุมนักศึกษาที่ เปนลูกคนแรก  กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย  กลุมนักศึกษาทางดาน
สังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
 

3.4.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม ตาม
ระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองจากสื่อ  

ลักษณะชาตินิยม หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติ รวมถึงความรูสึกรัก
สมาชิกและชาติ การเลือกความเปนสมาชิกของชาติ ความเปนชาติมหาอํานาจ และความรูสึกของ
ชาตินิยมที่ตองการจะปกปองชาติใหมีเอกลักษณใหมากที่สุด พิสัยของคะแนน 50 - 89 คะแนน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 71.45 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.36) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม โดยมีตัวแปรอิสระ 3 
ตัวแปร คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจาก
ส่ือ ผลปรากฏในกลุมรวมวา ลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงสอง
ตัวแปร (ตารางที่) คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ กลุมนิยม เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
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ครอบครัวนอย และ 2) นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่
มีกลุมนิยมนอย 

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา ลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร (ตารางที่ 3.13) คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่
แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 
เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ผลเชนนี้
ปรากฏใน 8 กลุมยอยและเปนกลุมที่สําคัญทุกกลุม คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูก
คนแรก กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก กลุมนักศึกษาที่พอมี
การศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 2) นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีลักษณะ
ชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 9 กลุมยอย โดยกลุมที่สําคัญ คือ 
กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมี
การศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ 3) นักศึกษาที่มีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอยและเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่
มีเกรดเฉล่ียนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ กลุมนิยม ผลเชนนี้ปรากฏใน 2 กลุม
ยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

(ตารางที่ 3.13) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรด
เฉล่ียมาก (ตารางที่ 82 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู และทุกคู
เปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมนักศึกษาท่ีมีกลุมนิยมนอย นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย นักศึกษาท่ี
กลุมนิยมมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ซึ่งผลสองประการ
ขางตนยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอยดวย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่มี



 132 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และมีกลุมนิยมนอยดวย   
 
ตารางที่ 3.13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม ตามระดับ การ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจาก
ส่ือที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ยของลักษณะ
ชาตินิยมตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1)  
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

เห็นอยาง
ครอบ 
ครัว 
ก 

กลุมนิยม 
ข 

รับรู
ขาว 
สาร 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 5.87* 8.11** 1.96 1.10 <1 1.52 12.10*** 6.8 
ชาย 172 4.30* 2.88 3.87 <1 <1 <1 7.54** 14.1 
หญิง 302 1.10 3.55 1.10 <1 <1 1.72 3.52 3.5 
ลูกคนแรก 284 5.01* 5.62* <1 1.03 2.68 <1 6.10* 8.2 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 3.09 1.13 <1 <1 1.09 5.17* 6.1 
อายุนอย 252 2.63 4.13* 2.85 <1 <1 <1 13.05*** 9.1 
อายุมาก 222 2.59 3.26 <1 2.50 <1 <1 <1 6.0 
วิทยาศาสตร 207 1.28 1.57 <1 1.17 2.11 <1 4.18* 5.0 
สังคมศาสตร 267 5.97* 5.90* <1 <1 <1 <1 6.47* 9.4 
เกรดเฉล่ียนอย 240 <1 9.73** 7.64** <1 1.51 <1 5.06* 9.4 
เกรดเฉล่ียมาก 234 7.96** <1 <1 4.10* <1 1.75 5.48* 8.9 
การศึกษาพอนอย 240 1.01 <1 <1 <1 <1 <1 8.91** 5.1 
การศึกษาพอมาก 234 5.30* 8.39** 1.20 1.71 <1 3.32 4.70* 10.9 
การศึกษาแมนอย 283 4.41* 4.80* <1 1.10 <1 2.14 7.24** 8.6 
การศึกษาแมมาก 191 2.01 2.77 5.57* <1 <1 <1 3.74 7.6 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 2.86 1.06 <1 4.36* <1 1.10 2.66 5.8 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 5.62* 7.89** <1 <1 1.40 <1 7.66* 10.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 3.85* 4.49* <1 <1 <1 <1 3.23 5.7 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 2.76 4.15* 2.09 <1 <1 4.40* 7.94** 11.5 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
ลักษณะชาตินิยมยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง กลุมนิยม และ การ

รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ  ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคง

มาก (ตารางที่ 3.13) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาท่ี
แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 84 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
รวม 3 คู และทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมมากและมีการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอยและมีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก นักศึกษาท่ีมีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองจากสื่อนอย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ ลักษณะชาตินิยม  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม เห็นแบบอยางคค. มาก =  72.26 นอย =  70.61 
 กลุมนิยม มาก =  72.40 นอย =  70.46 

ชาย เห็นแบบอยางคค. มาก =  71.03 นอย =  68.59 
ลูกคนแรก เห็นแบบอยางคค. มาก =  72.62 นอย =  70.69 

 กลุมนิยม มาก =  72.68 นอย =  70.68 
อายุนอย กลุมนิยม มาก =  72.50 นอย =  70.47 

สังคมศาสตร เห็นแบบอยางคค. มาก =  72.95 นอย =  70.59 
 กลุมนิยม มาก =  72.94 นอย =  70.60 

เกรดเฉล่ียนอย กลุมนิยม มาก =  72.07 นอย =  68.96 
 รับรูขาวสาร มาก =  71.89 นอย =  69.13 

เกรดเฉล่ียมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  73.66 นอย =  71.04 
การศึกษาพอมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  72.05 นอย =  69.66 

 กลุมนิยม มาก =  72.36 นอย =  69.35 
การศึกษาแมนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  72.85 นอย =  71.11 

 กลุมนิยม มาก =  72.89 นอย =  71.07 
การศึกษาแมมาก รับรูขาวสาร มาก =  72.24 นอย =  69.42 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  71.66 นอย =  69.13 
 กลุมนิยม มาก =  71.89 นอย =  68.89 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  72.88 นอย =  71.18 
 กลุมนิยม มาก =  72.92 นอย =  71.11 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก กลุมนิยม มาก =  71.97 นอย =  69.52 
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รวมถึง ลักษณะชาตินิยม ยังพบผลอีกวา คะแนนของลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ 5 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษา
ชาย กลุมนักศึกษาท่ีมีอายุนอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพ
รายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางท่ี 3.13) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมรวม (ตารางที่ 85 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 15 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 6 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษา
ที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีกลุมนิยมมาก นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏใน 6 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองข้ึน
ไป กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ีย
นอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 2) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจาก
ส่ือมาก นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย 
ผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมากและมีกลุมนิยมนอย นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูทีม่ี
ลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ซึ่งผลเชนนี้ยัง
ปรากฏในกลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 4) ในกลุมนักศึกษา
ที่มีกลุมนิยมนอยและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่
ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่เหลือยกเวนกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองข้ึนไป 
และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 5) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมากที่มีกลุมนิยมมาก และมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีลักษณะ
ชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย และที่มี
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย โดยผลในขอนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
นอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ 6) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัวมากและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปน
ผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ซึ่งผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษา
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ที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5  คาเฉลี่ยลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุม

นิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อในกลุมรวม 

 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก ไดแก ประการแรก นักศึกษาที่มี

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย ไดแก กลุม

นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดาน

สังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่

แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยม

นอย 2 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายได

ม่ันคงนอย และในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอยและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 

7 ประเภท ไดแก กลุมรวม กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 

และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย 

ไดแก กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดาน

สังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่
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แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได
มั่นคงมากซึ่งมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัวนอย 2 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงนอย และ ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมี
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 4 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่พอ
มีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาท่ีแมมีอาชีพรายไดมั่นคง
มาก 

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย 
กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมากซ่ึงมีกลุมนิยมมาก 
ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีกลุมนิยมมาก 3 ประเภท คือ 
กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมี
อาชีพรายไดมั่นคงมาก และ ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและมี
กลุมนิยมนอย 2 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
และประการสุดทายพบผลที่กลับกับความคาดหมายวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง
จากส่ือนอย เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
มาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีกลุมนิยม
นอย 3 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 
กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว
มาก มีกลุมนิยมมาก และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม
มากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย และ มีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย โดยปรากฏผลในกลุมรวม และ 2 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษา
ที่มีเกรดเฉล่ียนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 
 

3.4.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมอืง 
ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  

การรูปญหาดานการเมือง ความสามารถของนักศึกษาที่จะคิดวิเคราะห และตีความ
เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือ



 137 

นักการเมืองระดับประเทศ วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ เชน มีความเปนธรรม  มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
เปนตน และ2) การมีสวนรวมของประชาชนและความคุมคา เชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน ได
เขาไปมีสวนรวมทั้งในเชิงของการใหความคิดเห็น การรวมแขงขัน หรือการรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานหรือประเมินผลงาน รวมถึง ความคุมคาในภาษีอากรของประชาชนในโครงการกอสราง
ตางๆ เปนตน พิสัยของคะแนน 42 – 90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 69.69 และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 8.24) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรูปญหาดาน
การเมืองมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมือง โดยมีตัว
แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อ ผลปรากฏในกลุมรวมวา การรูปญหาดานการเมือง แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.14) คือ กลุมนิยม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบง
ตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมือง
มากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย 

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา การรูปญหาดานการเมืองแปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.14) คือ กลุมนิยม เมื่อพิจารณา
คาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มี
การรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 5 กลุมยอย โดย
กลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอย 
กลุมนักศึกษาที่แมมกีารศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของการรูปญหาดานการเมือง แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (ตารางที่ 3.14) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (ตาราง
ที่ 99 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียงคูเดียวและเปนคูที่สําคัญ คือ 
ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัวมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัวนอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏผลวา การรูปญหาดานการเมือง 
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 
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ตารางที่ 3.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรูปญหาดานการเมือง ตาม
ระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และคาเฉลี่ย
ของการรูปญหาดานการเมือง ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว  
(ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

เห็นอยาง
ครอบ 
ครัว 
ก 

กลุมนิยม 
ข 

รับรู
ขาว 
สาร 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 <1 5.55* <1 <1 <1 <1 <1 1.6 
ชาย 172 <1 4.26* <1 <1 <1 2.85 <1 4.6 
หญิง 302 <1 2.32 <1 <1 <1 <1 <1 1.6 
ลูกคนแรก 284 <1 2.91 <1 <1 <1 <1 <1 1.6 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 <1 2.55 <1 <1 <1 <1 <1 2.3 
อายุนอย 252 <1 1.27 <1 2.14 <1 <1 <1 2.0 
อายุมาก 222 <1 5.55* <1 1.17 <1 <1 <1 3.7 
วิทยาศาสตร 207 1.97 3.57 <1 <1 1.03 <1 <1 3.8 
สังคมศาสตร 267 <1 2.97 <1 <1 <1 <1 1.12 1.3 
เกรดเฉล่ียนอย 240 2.05 5.22* <1 1.66 <1 <1 <1 5.1 
เกรดเฉล่ียมาก 234 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.84 1.7 
การศึกษาพอนอย 240 <1 3.04 <1 <1 1.24 <1 <1 2.7 
การศึกษาพอมาก 234 1.08 2.72 <1 <1 4.04* <1 <1 4.5 
การศึกษาแมนอย 283 1.52 4.30* <1 <1 <1 <1 <1 2.9 
การศึกษาแมมาก 191 <1 <1 <1 <1 1.89 <1 <1 2.2 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 <1 2.86 <1 <1 <1 <1 <1 2.6 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 <1 1.73 <1 <1 4.41* <1 <1 3.4 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 <1 6.01* <1 <1 <1 1.20 <1 3.0 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 <1 <1 <1 <1 <1 1.50 1.88 3.0 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีการรูปญหาดานการเมืองมาก ไดแก ประการแรก 

นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาท่ีพอมี
การศึกษามากซึ่งมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมากเชนเดียวกัน และประการสุดทาย 
นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษา
ชาย กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาท่ีแมมีการศึกษา
นอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย 

ในสวนนี้ไมพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาท่ีมีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก มีกลุมนิยมมาก และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีการรู
ปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยม
นอย และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย 

 
3.4.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ัง

อยางมีจริยธรรม ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม 

และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  

พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม หมายถึง หมายถึง การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมใน
การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยางมีเหตุและผลโดยอาศัยหลักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบอรก 6 ข้ันเปนหลัก โดยนักศึกษาที่มีการไปเลือกต้ังตามหลักของข้ันที่ 4-6 ข้ึนไปถือวามี
พฤติกรรมเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากขึ้น เชน เปนการเลือกต้ังเนื่องจากบุคคลนั้นรูถึงบทบาท
หนาที่ของประชาชนชาวไทยที่ตองไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง รวมถึงเปนการเลือกต้ังที่เห็นวาถูกตอง
เหมาะสมหรือเปนการเลือกต้ังเพื่อสวนรวมในการคัดสรรบุคคลที่ดีมีคุณภาพมาบริหารและ
ปกครองประเทศ และที่สําคัญตองเปนการเลือกต้ังที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกอใหเกิดความเปนธรรมแก

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของรูปญหาดานการเมือง  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม กลุมนิยม มาก =  70.54 นอย =  68.69 
ชาย กลุมนิยม มาก =  70.88 นอย =  68.05 

อายุมาก กลุมนิยม มาก =  71.09 นอย =  68.47 
เกรดเฉล่ียนอย กลุมนิยม มาก =  70.25 นอย =  67.68 
การศึกษาแมนอย กลุมนิยม มาก =  71.01 นอย =  68.84 

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย กลุมนิยม มาก =  70.59 นอย =  67.96 
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ทุกๆฝาย โดยเฉพาะตัวของผูลงรับสมัครเลือกต้ัง เปนตนพิสัยของคะแนน 47–90 คะแนน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 71.92 และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.90) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 
โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลปรากฏในกลุมรวมวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว (ตารางที่ 3.15) คือ การเห็นแบบอยางที่
ดีจากครอบครัว เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา นักศึกษา
ที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม
มากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
จริยธรรม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวแปร (ตารางที่ 3.15) คือ การ
เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี พบวา 1) นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอย และ 2) นักศึกษาที่มีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมยอยเดียว
และเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 

นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ กลุมนิยม ผล
เชนนี้ปรากฏใน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียมาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษามาก (ตารางที่ 3.15) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก (ตารางที่ 100 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมี
นัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่สําคัญ 3 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย นักศึกษาที่มีการ
เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัวมาก และมีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ มีกลุมนิยมนอย และ 3) ในกลุม
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นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาท่ีมีกลุมนิยมนอย ซึ่งผลทั้งสามประการ
ขางตนยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามากดวย  
 
ตารางที่ 3.15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี

จริยธรรม ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากสื่อที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) 
และคาเฉล่ียของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม ตามระดับของตัวแปร
อิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนท่ี 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 

จํานวน
คน 

เห็นอยาง
ครอบ 
ครัว 
ก 

กลุม
นิยม 
ข 

รับรู
ขาว 
สาร 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 36.04*** 1.70 2.74 1.18 2.22 <1 3.65 10.8 
ชาย 172 11.01*** 1.33 <1 <1 1.55 <1 <1 13.0 
หญิง 302 21.19*** <1 2.45 <1 <1 1.24 2.30 9.9 
ลูกคนแรก 284 31.94*** <1 1.45 <1 1.35 1.20 4.29* 14.5 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 6.36* <1 1.95 2.10 <1 <1 <1 7.5 
อายุนอย 252 22.08*** <1 6.20* 2.15 <1 <1 2.63 14.2 
อายุมาก 222 18.23*** 1.41 <1 <1 2.09 6.20* <1 12.1 
วิทยาศาสตร 207 12.42*** 2.23 <1 <1 <1 <1 2.40 8.8 
สังคมศาสตร 267 23.53*** <1 1.36 3.63 <1 <1 <1 13.8 
เกรดเฉล่ียนอย 240 23.38*** 1.38 <1 <1 1.40 1.52 2.15 12.8 
เกรดเฉล่ียมาก 234 13.72*** <1 2.43 7.04** 1.25 <1 <1 12.3 
การศึกษาพอนอย 240 13.05*** 2.35 2.46 1.83 4.64* 1.95 1.70 11.6 
การศึกษาพอมาก 234 21.91*** <1 1.17 5.77* <1 <1 2.68 13.5 
การศึกษาแมนอย 283 19.60*** 1.96 1.59 <1 3.78 <1 <1 11.4 
การศึกษาแมมาก 191 13.65*** <1 1.89 2.71 <1 <1 4.50* 12.3 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 22.45*** <1 <1 1.45 <1 <1 1.39 11.8 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 16.30*** 2.07 1.76 <1 <1 <1 11.06*** 14.6 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 26.20*** 1.32 1.42 <1 1.42 1.01 <1 12.8 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 8.94** 1.24 2.35 1.75 <1 <1 12.89*** 15.6 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2)  

 
และพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

ระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้
ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย (ตารางที่ 3.15) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยราย

คูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย (ตารางที่ 102 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู และทุกคูเปนคูที่สําคัญ คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่
มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อนอย 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก และ 
นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
จริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ นักศึกษาที่มีการรับรู

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.เลือกต้ังอยางมีจริยธรรม  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.37 นอย =  69.53 
ชาย เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.89 นอย =  69.64 
หญิง เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.09 นอย =  69.69 

ลูกคนแรก เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.66 นอย =  68.87 
ลูกคนที่สองข้ึนไป เห็นแบบอยางคค. มาก =  73.86 นอย =  70.49 

อายุนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.60 นอย =  69.37 
 กลุมนิยม มาก =  73.37 นอย =  70.60 

อายุมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.38 นอย =  69.25 
วิทยาศาสตร เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.18 นอย =  69.72 
สังคมศาสตร เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.83 นอย =  69.29 
เกรดเฉล่ียนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.17 นอย =  68.42 
เกรดเฉล่ียมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.73 นอย =  70.66 
การศึกษาพอนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  73.66 นอย =  69.80 
การศึกษาพอมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.92 นอย =  69.21 
การศึกษาแมนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.22 นอย =  69.67 
การศึกษาแมมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.60 นอย =  69.60 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  75.02 นอย =  69.76 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.14 นอย =  69.10 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย เห็นแบบอยางคค. มาก =  74.71 นอย =  69.38 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก เห็นแบบอยางคค. มาก =  73.95 นอย =  69.75 
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ขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสือ่
มาก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี
จริยธรรมมากกวา นักศึกษาท่ีมีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย อีกทั้งพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง กลุมนิยม และ การ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (ตารางที่ 

3.15) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก 
(ตารางที่ 103 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู และทุกคูเปนคูที่
สําคัญ คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
นอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือมาก และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย 
นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มี
กลุมนิยมนอย 

รวมถึง พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม ยังพบผลอีกวา คะแนนของพฤติกรรมการ
เลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัว กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏใน 4 กลุมยอย 
ไดแก กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 3.15) เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก (ตารางที่ 
104 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 13 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 5 คู 
คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและมีกลุมนิยมนอย นักศึกษา
ที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม
มากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุม
นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 2) ใน
กลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอยและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่มีการ
เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมมากและมี
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย ซึ่งผลทั้งสองประการดังกลาวขางตนยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย 4) ในกลุม
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นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมากและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก นักศึกษาที่มีการเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ 5) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ที่มีกลุมนิยมมาก และมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย ที่มีกลุมนิยมนอย และมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย 

นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาท่ี
แมมีการศึกษามาก (ตารางที่ 105 ในภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งวา ในกลุม
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
มาก นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 
นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ซึ่งผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก  

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก ไดแก 
ประการแรก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวมและ
ทุกกลุมยอย นอกจากนี้ยังปรากฏผลในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรกซึ่งมีกลุมนิยมมากและมีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอยซ่ึงมีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือมาก และ ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย 2 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่มี
เกรดเฉล่ียมาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาที่มีอายุมากซึ่งมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย 2 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียมาก และ กลุมนักศึกษาที่พอมี
การศึกษามาก และในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและมีการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 2 ประเภท ไดแก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และ กลุม
นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอยซึ่งมีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวมาก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็น
แบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและมีกลุมนิยมนอย 2 ประเภท คือ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
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และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และประการสุดทายพบผลที่กลับกับความ

คาดหมายวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ผลเชนนี้

ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมากซึ่งมีกลุมนิยมมากดวย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ตารางที่ 3.6  คาเฉลี่ยพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อในกลุม

นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 

 

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว

มาก มีกลุมนิยมมาก และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุม

นิยมนอย และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย โดยปรากฏผลในกลุมนักศึกษาที่เปน

ลูกคนแรก 

 

3.4.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุน
ใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  

พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง หมายถึง การที่นักศึกษาสนับสนุนความ

ฉลาดทางการเมืองใหกับเพื่อนใน 2 ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ เชน ใหการชมเชยเมื่อ
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เพื่อนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ  การยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนที่
เกี่ยวกับทางการเมือง  ใหคําชมเชยเมื่อเพื่อนมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เปนตน  และ2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน มีการชักชวนเพื่อนรับฟงขาวสารเกีย่วกบั
การเมือง  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับ นักการเมือง พรรคการเมือง นโยบายของพรรค 
ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดานการเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองได
อยางถูกตองเหมาะสม ชักชวนใหเพื่อนเขารับฟงขอมูลทางการเมืองเม่ือมีการประชุมหรือชุมนุม
ทางการเมือง เปนตน พิสัยของคะแนน 15–90 คะแนน (คาเฉลี่ยเทากับ 53.92 และ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 13.38) นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนนุ
ใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ การ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลปรากฏในกลุมรวมวา พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว (ตารางท่ี 3.16) คือ การรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากส่ือ เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระน้ี 
พบวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อน
ฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย  

ผลการวิเคราะหในกลุมยอยอีก 18 กลุม ปรากฏวา พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัวแปร (ตารางที่ 3.16) คือ 
กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ  

เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) นักศึกษาที่มี
กลุมนิยมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีกลุม
นิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏใน 4 กลุมยอยและเปนกลุมที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุม
นักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได
มั่นคงนอย และ 2) นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
นอย ผลเชนนี้ปรากฏในทุกกลุมยอยนอกจากนี้ยังพบผลอีกวา คะแนนของพฤติกรรมสนับสนุนให
เพื่อนฉลาดทางการเมือง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดี
จากครอบครัว และ กลุมนิยม 
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ตารางที่ 3.16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน 
ฉลาดทางการเมือง ตามระดับ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม 
และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย 
(ตอน 1) และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง
ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1)  
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 
 
จํา 
นวน
คน 

เห็น
อยาง
ครอบ 
ครัว 
ก 

กลุมนิยม 
ข 

รับรู 
ขาวสาร 
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 
นาย 

รวม  474 1.94 2.80 228.33*** 1.27 6.33* 1.50 <1 36.2 
ชาย 172 <1 11.66*** 87.54*** 1.13 7.96** 1.47 <1 42.3 
หญิง 302 <1 <1 129.79*** <1 <1 3.12 1.24 34.6 
ลูกคนแรก 284 <1 3.05 142.59*** 9.23** 11.31*** <1 1.01 39.8 
ลูกคนที่สองข้ึนไป 190 2.04 <1 79.71*** 2.02 <1 1.26 <1 37.0 
อายุนอย 252 1.71 5.42* 106.12*** <1 6.31* <1 <1 34.6 
อายุมาก 222 <1 <1 123.60*** 2.13 1.81 4.20* 1.08 40.4 
วิทยาศาสตร 207 3.51 <1 124.77*** <1 <1 3.83 1.54 42.1 
สังคมศาสตร 267 <1 5.38* 97.00*** <1 7.49** <1 <1 31.8 
เกรดเฉล่ียนอย 240 <1 2.25 126.93*** <1 7.39** 1.37 <1 39.5 
เกรดเฉล่ียมาก 234 1.09 <1 95.62*** <1 <1 <1 1.11 33.9 
การศึกษาพอนอย 240 1.12 2.45 120.76*** <1 3.49 <1 <1 37.5 
การศึกษาพอมาก 234 <1 <1 103.89*** 2.66 3.42 1.22 <1 35.5 
การศึกษาแมนอย 283 3.66 2.47 146.56*** <1 4.49* 1.18 <1 39.6 
การศึกษาแมมาก 191 <1 <1 78.99*** <1 1.42 <1 <1 32.8 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 237 2.26 1.33 126.02*** <1 1.78 <1 <1 39.2 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 215 <1 2.35 84.93*** 1.20 4.39* 1.45 <1 34.0 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 288 <1 4.06* 160.13*** <1 2.94 <1 <1 40.9 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 170 <1 1.34 59.29*** 2.78 4.94* <1 <1 32.6 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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(ตอนที่ 2) 

 
ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก (ตารางที่ 3.16) เม่ือเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก (ตารางที่ 108 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียงคูเดียวและเปนคูที่สําคัญ คือ ในกลุม
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย และ
พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวาง การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้
ปรากฏในกลุมรวม และ 8 กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุม

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพ.สนับสนุนใหเพ่ือนฉลาดการเมือง  
ตัวแปรตาม 

 
ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉล่ียสูง กลุมที่มีคาเฉล่ียตํ่า 

รวม รับรูขาวสาร มาก =  60.87 นอย =  45.38 
ชาย กลุมนิยม มาก =  57.25 นอย =  51.26 

 รับรูขาวสาร มาก =  62.47 นอย =  46.05 
หญิง รับรูขาวสาร มาก =  60.01 นอย =  45.37 

ลูกคนแรก รับรูขาวสาร มาก =  61.61 นอย =  46.45 
ลูกคนที่สองข้ึนไป รับรูขาวสาร มาก =  59.70 นอย =  44.60 

อายุนอย กลุมนิยม มาก =  55.68 นอย =  52.49 
 รับรูขาวสาร มาก =  61.13 นอย =  47.04 

อายุมาก รับรูขาวสาร มาก =  60.59 นอย =  43.06 
วิทยาศาสตร รับรูขาวสาร มาก =  61.14 นอย =  43.80 
สังคมศาสตร กลุมนิยม มาก =  55.21 นอย =  51.81 

 รับรูขาวสาร มาก =  60.72 นอย =  46.30 
เกรดเฉล่ียนอย รับรูขาวสาร มาก =  61.04 นอย =  44.36 
เกรดเฉล่ียมาก รับรูขาวสาร มาก =  60.71 นอย =  46.50 
การศึกษาพอนอย รับรูขาวสาร มาก =  60.87 นอย =  45.04 
การศึกษาพอมาก รับรูขาวสาร มาก =  60.91 นอย =  45.60 
การศึกษาแมนอย รับรูขาวสาร มาก =  60.84 นอย =  45.52 
การศึกษาแมมาก รับรูขาวสาร มาก =  61.25 นอย =  45.26 

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย รับรูขาวสาร มาก =  61.74 นอย =  45.85 
อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก รับรูขาวสาร มาก =  60.08 นอย =  45.06 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย กลุมนิยม มาก =  53.87 นอย =  51.17 

 รับรูขาวสาร มาก =  61.00 นอย =  44.04 
อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก รับรูขาวสาร มาก =  60.88 นอย =  47.22 
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นักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุม
นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาท่ี
แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก (ตารางที่ 3.16) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe ในกลุมรวม (ตารางที่ 109 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 
4 คู แตมีคูที่สําคัญ 3 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน
ฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ผลเชนนี้ยัง
ปรากฏในกลุมยอยที่เหลือ ยกเวนกลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่พอมี
อาชีพรายไดมั่นคงมาก 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากและที่มี
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอยและที่มีการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองจากส่ือนอย ซึ่งผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลืออีกดวย และ 3) ในกลุม
นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง
จากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มี
การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ซึ่งผลในขอนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลือดวย รวมทั้ง

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ในกลุมนักศึกษาชาย (ตารางที่ 110 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏผลเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งวา ในกลุมนักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ
สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
นอย ผลเชนนี้ยังปรากฏในกลุมยอยที่เหลืออีกเชนเดียวกัน 

และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
แบบสองทางระหวาง กลุมนิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะ
ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (ตารางที่ 3.16) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ 

Scheffe ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (ตารางที่ 118 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวา มีคูแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่สําคัญ 3 คู คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก นักศึกษาที่
มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง
การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ
นอย 2) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทาง
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การเมืองจากส่ือนอย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาท่ี
มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย 

ผลในสวนนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก 
ไดแก ประการแรก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม
นักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 7 ประเภท คือ กลุมรวม กลุมนักศึกษาชาย 
กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุม
นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก  

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุม
นักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรกซ่ึงมีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย กลุม
นักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได
มั่นคงนอย 

ประการที่สาม นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ผลเชนนี้ปรากฏใน
กลุมรวมซึ่งมีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก และ ทุกกลุมยอย  

ในสวนนี้พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานสองในสาม รวมสองประการ คือ 1) นกัศึกษาทีม่กีาร
เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก
ครอบครัวนอย และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏในรวม และ 8 
กลุมยอย ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุม
นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียนอย กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษา
นอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก 
และ 2) นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก และ มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่มี
พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย และ มีการ
รับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือนอย ผลเชนนี้ปรากฏเฉพาะในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก 
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3.5  ผลการทํานาย จิตลักษณะตามสถานการณ โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะ
เดิม และกลุมตัวแปรสถานการณเปนตัวทํานาย 

 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย ตัว
ทํานายที่สําคัญและลําดับความสําคัญของตัวแปรตาม 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ
เปนข้ัน ( Enter and Stepwise) โดยมีชุดตัวทํานายรวมทั้งส้ิน 3 ชุด คือ ตัวทํานายชุดที่ 1 เปนชุด
ตัวทํานายทางจิตลักษณะเดิม 6 ตัว ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และวัตถุนิยม ตัวทํานายชุดที่ 2 เปนชุดตัวทํานายทางสถานการณ 3 ตัว 
ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถาน
จากสถานศึกษา ตัวทํานายชุดที่ 3 เปนการรวมตัวแปรจากตัวทํานายชุดที่ 1 และ ตัวทํานายชุดที ่2 
เขาดวยกัน รวมเปนตัวทํานายทั้งส้ิน 9 ตัว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํานาย
ในชุดที่ 3 วาจะทํานายไดมากกวา ชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ตามลําพังมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑ
ความแตกตางอยางนอย 5% 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้จะไดทําทั้งในกลุมรวม และกลุมยอยอีก 18 กลุม ซึ่งแบงตาม
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษา คือ 1) เพศ โดยแบงเปน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
2) ลําดับที่เกิดของนักศึกษา แบงเปนลูกคนแรกและลูกคนท่ีสองข้ึนไป 3) อายุ แบงเปน อายุนอย
และอายุมาก 4) สาขาวิชา แบงเปนสาขาทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 5) ระดับเกรด
เฉล่ีย แบงเปนเกรดเฉลี่ยนอยและเกรดเฉล่ียมาก 6) การศึกษาของพอ แบงเปน การศึกษาของพอ
นอยและการศึกษาของพอมาก 7) การศึกษาของแม แบงเปน การศึกษาของแมนอยและการศึกษา
ของแมมาก 8) อาชีพของพอ แบงเปนอาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอยและอาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 
9) อาชีพของแม แบงเปนอาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอยและอาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก โดยมี
รายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 
3.5.1  ผลการทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองโดยใชตัวแปรดานจิตลักษณะ

เดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย  

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ หมายถึง ความสนใจในการรับขาวสารความรู
เกี่ยวกับการเมืองจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ปายประกาศตางๆ 
นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมาก 
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เมื่อนําคะแนนการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณแบบรวม และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก 

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ผล

การวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.17) พบวาจิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร สามารถทํานายการ

รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ได 4.2% โดยลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ -.19,  .16 

และ .12 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษาที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตนอย ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

และ ยิ่งมีการควบคุมตนมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.17) พบวา กลุมจิตลักษณะเดิมทั้ง 6 

ตัวแปรสามารถทํานายไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาชาย โดยทํานายได 8.0% โดยตัวทํานายที่

สําคัญมีเพียง 1 ตัว คือ การควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตา คือ .25 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูง

รองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก โดยทํานายได 7.9% โดยลําดับตัวทํานายที่สําคัญ

เรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ ลักษณะการมุงอนาคต ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ 

คือ .29 และ -.24 และกลุมที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาที่

แมมีการศึกษามาก โดยทํานายไดเพียง 4.1% โดยไมปรากฏตัวทํานายที่สําคัญ 

พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 4.2% ถึง 6.4% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวาไมมีคูที่แตกตางกันเกิน 5% 

เมื่อนําคะแนนการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณ แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก ปริมาณ

การเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตาราง 3.17) พบวาสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อได 14.7% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ

คือ .29 และ .24 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งมีปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก ยิ่งเห็น

แบบอยางจากครอบครัวมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก  

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.17) พบวากลุมที่มีสถานการณทั้ง 3 ตัว

แปรสามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคน

ที่สองขึ้นไป 
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หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1   = มุงอนาคต 4   = สุขภาพจิตดี 7   = ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

2   = ควบคุมตน 5   =  กลุมนิยม 8   = เห็นแบบอยางจากครอบครัว 

3   = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6   = วัตถุนิยม 9   = รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

ตารางที่ 3.17  ผลการทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือ โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-6) ชุดที่ 2 สถานการณ (7-9) ชุดที่ 3  รวม(1-9) กลุม จํานวน 

คน %ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตกตาง 

รวม 473  4.2  1,3,2  -.19,.16,.12  14.7  7,8  .29,.24  18.3   7,8,3,1  .28,.25,.18,-.16  3.6  

ชาย  171  8.0  2   .25  11.4  7,8  .27 ,.20  18.7   7,2   .30,.28   7.3*  

หญิง 301  4.5  3,6  .16,.12  19.1  7,8  .32,.29  22.4   7,8   .32,.29   3.3  

ลูกคนแรก 283  4.9  -  -  11.3  7,8  .26,.18  15.8   7,8   .26,.18   4.5  

ลูกคนที่สองขึ้นไป  189  5.8  3   .21  23.8  8,7  .37 ,.36  27.8   7,8,3  .36,.34,.18   4  

อายุนอย  251  6.4  3   .17  13.2  7,8  .27,.25  20.2  7,8,3,1  .27,.24,.24,-.17  7*  

อายุมาก 221  6.1  -  -  14.7  7,8  .31,.23  19.9   7,8   .31,.23   5.2*  

วิทยาศาสตร  206  5.3  3,1  .25,-.17  2.0  -  -  7.8  3,1,8  .26,-.22,.16  2.5  

สังคมศาสตร  266  4.4  1   .14  20.7  8,7  . 33,.31  23.8   8,7   .33,.31   3.1  

เกรดเฉลี่ยนอย  239  5.9  2   .17  12.9  7,8  .28,. 23  18.1   7,8,2  .30,.19,.15   5.2*  

เกรดเฉลี่ยมาก 233  7.9  3,1  .29,-.24  17.0  7,8  .31,. 25  23.4   7,3,8,1  .29,.25,.25-.24  6.4*  

การศึกษาพอนอย  239  6.8  4   .18  10.9  7,8  .25,. 21  16.8   7,8,4  .24,.21,.16   5.9*  

การศึกษาพอมาก 233  5.7  -   -   19.2  7,8  .34,. 28  24.1   7,8,4  .34,.28,-.13   4.9  

การศึกษาแมนอย 282  6.1  2,1  .24,-.16  14.3  7,8  .27,.26  19.9  8,7,2,1,5  .27,.25,.22,-.18,-.14  5.6*  

การศึกษาแมมาก 190  4.1  -   -   16.3  7,8  .33 ,.24  19.8   7,8   .33,.24   3.5  

อาชีพพอมีรายไดม่ันคงนอย 236  4.3   -   -   12.2   7,8   .25 ,.23  16.7   7,8   .25,.23   4.5  

อาชีพพอมีรายไดม่ันคงมาก 214  5.5  3   .13  16.6  7,8  .32 ,.24  22.0   7,8   .32,.24   5.4*  

อาชีพแมมีรายไดม่ันคงนอย 287  5.7   1,2,3   -.21,.15,.15  16.7   7, 8  .29,.26  21.8  7,8  .29,.26   5.1*  

อาชีพแมมีรายไดม่ันคงมาก 169  6.2  3   .17  12.9  7,8  .29,.22  18.8   7,8,3  .29,.20,.16   5.9*  
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โดยทํานายได 23.8% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .37 

และ .36 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 

โดยทํานายได .20.7% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเห็นแบบอยาง

ที่ดีจากครอบครัว และ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .33 และ .31 

และกลุมที่สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองไดนอยที่สุด คือ 

กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร ทํานายไดเพียง 2.0% โดยไมปรากฏตัวทํานายที่สําคัญ 

พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 10.9% ถึง 19.2% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู คือ 1) กลุมนักศึกษา

ชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (11.4% และ 19.1% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่เปนลูกแรก และ 

กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (11.3% และ 23.8% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (2.0% และ 20.7% ตามลําดับ) และ 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (10.9% และ 19.2% 

ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณ แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม 6 ตัว

แปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ 

วัตถุนิยม รวมกับชุดที่ 2 ทางสถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 9 ตัว

แปร ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.17) พบวา จิตลักษณะเดิม และสถานการณทั้ง 9 ตัว

แปร สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองได 18.3% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมาก

ไปนอย คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

และ ลักษณะมุงอนาคต ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .28,  .25,  .18 และ -.16 ซ่ึงหมายความวา 

นักศึกษาที่ยิ่งมีปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก ยิ่งเห็นแบบอยางจากครอบครัวมาก ยิ่งมีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์มาก ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตนอย นักศึกษานั้นยิ่งเปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.17) พบวา กลุมตัวทํานายทางจิต

ลักษณะเดิม และสถานการณ 9 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อได

มากที่สุดในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป โดยทํานายได 27.8% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ
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เรียงจากมากไปนอย คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .36,  .34 และ .18 และ กลุมที่มีเปอรเซ็นตการ

ทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก โดยทํานายได 24.1% โดยมีตัวทํานาย

ที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว และ สุขภาพจิตดี โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษาที่ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก เปน

นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อที่มากดวย และกลุมที่จิตลักษณะเดิม และ

สถานการณทั้ง 9 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อไดนอยที่สุด คือ 

กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โดยทํานายไดเพียง 7.8% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับ

จากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต และ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .26, -.22 และ .16  

พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 15.8% ถึง 23.8% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก และ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (15.8% และ 27.8% 

ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 

(7.8% และ 23.8% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรด

เฉลี่ยมาก (18.1% และ 23.4% ตามลําดับ) 4) กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (16.8% และ 24.1% ตามลําดับ) และ 5) กลุมนักศึกษาที่พอมี

อาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (16.7% และ 22.0% 

ตามลําดับ) 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ มีตัวทํานายที่

สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม คือ ลักษณะการมุง

อนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การควบคุมตน 2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณ คือ 

ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 3) ตัวทํานายที่สําคัญใน

ชุดตัวทํานายจิตลักษณะเดิมรวมกับชุดตัวทํานายดานสถานการณ คือ ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ ลักษณะการมุงอนาคต 

และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อไดมากกวา ตัว

ทํานายชุดที่ 1หรือ ชุดที่ 2 อยางนอย 5% ผลเชนนี้พบในกลุมยอย 10 กลุม คือ กลุมนักศึกษาชาย 

กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย กลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก กลุมนักศึกษาพอมีอาชีพรายได
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ม่ันคงมาก กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได

ม่ันคงมาก  

 

3.5.2  ผลการทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใชตัวแปรดานจิต
ลักษณะเดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน หมายถึง ภาวะทางจิตของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับ

ความรูสึกที่รับรูหรือยอมรับในสิ่งที่เปนประโยชนหรือมีคุณคาที่ตนไดรับจากแผนดินหรือเทศชาติ 

กอใหเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักและปรารถนาที่ตอบแทนบุญคุณตอแผนดิน เปนตน นักศึกษาที่ได

คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

เมื่อนําคะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 

แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุง

อนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ผลการวิเคราะห

ในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18) พบวา จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความ

ดีของแผนดินของนักศึกษา ได 27.6% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

ลักษณะมุงอนาคต กลุมนิยม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การควบคุม ซึ่งมีคาเบตาตามลําดับ คือ 

.22, .20, .18 และ .15 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก ยิ่งมีกลุมนิยมมาก 

ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก และ ยิ่งมีการควบคุมตนมาก นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มีการรับรูคุณ

ความดีของแผนดินมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.18) พบวา กลุมที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 

ตัวแปรสามารถทํานายไดมากที่สุด คือ กลุมนักศึกษาชาย โดยทํานายได 45.5% โดยมีตัวทํานายที่

สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะการมุงอนาคต การควบคุมตน และ กลุมนิยม ซึ่งมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .41, .24 และ .23 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุม

นักศึกษาที่มีอายุนอย โดยทํานายได 36.4% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย 

คือ ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การควบคุมตน กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .23, .22, .18, .15 และ -.11 โดยมีการแปลผลเพิ่มเติม นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย 

เปนนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และกลุมจิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร ทํานาย

ไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก โดยทํานายไดเพียง 19.8% โดยมีลําดับตัวทํานายเรียง

จากมากไปนอย คือ กลุมนิยม ลักษณะมุงอนาคต และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ 

คือ .28, .21 และ .16 
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หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1   = มุงอนาคต 4   = สุขภาพจิตดี 7   = ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

2   = ควบคุมตน 5   =  กลุมนิยม 8   = เห็นแบบอยางจากครอบครัว 

3   = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6   = วัตถุนิยม 9   = รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

ตาราง 3.18  ผลการทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-6) ชุดที่ 2 สถานการณ (7-9) ชุดที่ 3  รวม(1-9) กลุม จํานวน 

คน %ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 473  27.6  1,5,3,2  .22,.20,.18,.15  15.4   9,8   .30,.18   30.1  3,5,1,9,2,8  .18,.17,.16,.13,.12,.11  2.5  

ชาย 171  42.5  1,2,5  .41,.24,.23  29.1  9,8   .46,.19  46.0  1,5,2,9,8  .32,.20,.18,.15,.13  3.5  

หญิง  301  20.8  3,2,5  .27,.19,.16  8.9  9,8  . 21,.17  22.3   3,5,2,9  .25,.16,.16,.13  1.5  

ลูกคนแรก 283  26.2  1,5,2  .34,.18,.16  16.2  9,8   .31,.20  28.9  1,5,9,3,8  .26,.16,.14,.13,.13  2.7  

ลูกคนที่สองขึ้นไป 189  31.7  3,2,5  .31,.24,.22  14.1  9,8  . 29,.15  34.5   3,5,2,9  .27,.21,.21,.19  2.8  

อายุนอย 251  36.4  1,3,2,5,6  .23,.22,.18,.15,-.11 17.4  9,8  .31,.22 39.1  1,3,2,8,5,6  .21,.21,.17,.15,.13,-.10 2.7 

อายุมาก 221  19.8  5,1,3  .28,.21,.16  13.6  9,8  .30,.14  23.7   9,5,3  .25,.23,.21  3.9  

วิทยาศาสตร 206  29.8  5,2,1,4  .27,.26,.24,.14  17.9  9  .41  33.2  9,2,5,1  .22,.22,.21,.17  3.4  

สังคมศาสตร 266  26.6  1,3,5  .27,.26,.21  14.9  9,8  . 26,.24  29.1   1,3,5,8  .25,.24,.18,.16  2.5  

เกรดเฉลี่ยนอย 239  29.4  1,3,5  .28,.22,.24  17.2  9,8  . 36,.13  32.7   3,9,5,1  .23,.21,.20,.18  3.3  

เกรดเฉลี่ยมาก 233  25.5  3,5,1,2  .19,.19,.18 ,.17  14.8  8,9   .25,.24  28.5  8,3,2,1,5  .18,.18,.16,.16,.15  3  

การศึกษาพอนอย  239  21.0  3,2  .26,.23   9.8  9,8  . 22,.18  23.2   3,2,8   .25,.20,.15   2.2  

การศึกษาพอมาก 233  35.9  1,5,2  .36,.31,.20  20.7  9,8  . 36,.19  38.8   5,1,9,3  .28,.26,.21,.18  2.9  

การศึกษาแมนอย 282  26.6  3,2,1,5  .20,.18,.17 ,.17  12.3  9,8   .27,.17  28.6  3,2,5,1,8  .20,.17,.16,.16,.11  2  

การศึกษาแมมาก 190  29.6  2,5,3  .32,.24,.21  20.3  9,8  . 35,.20  34.4   9,5,1,3  .23,.22,.21,.21  4.8  

อาชีพพอมีรายไดม่ันคงนอย 236  30.8   3,1,5   .30,.27,.14   18.7   9,8  .29,.24  33.9   3,1,8   .29,.24,.20   3.1  

อาชีพพอมีรายไดม่ันคงมาก 214  25.0  5,1,3,4   .34,.21,.19,.14  13.8  9,8   .29,.18  28.3  5,3,9,1,8  .26,.19,.16,.14,.13  3.3  

อาชีพแมมีรายไดม่ันคงนอย 287  28.3   1,2,3   .28,.17,.17   13.5   9,8   . 27,.20  29.9   1,2,3,8  .26,.16,.16,.11  1.6  

อาชีพแมมีรายไดม่ันคงมาก 169  32.7   5,2,3,4   .39,.23,. 20,.18  17.3  9,8   .34,.17  35.0  5,9,3,2  .31,.20,.19,.18  2.3  
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พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือตั้งแต 20.8% ถึง 35.9% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (45.5% และ 20.8% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่เปนลูก

คนแรก และ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (26.2% และ 31.7% ตามลําดับ) 3) กลุม

นักศึกษาที่มีอายุนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (36.4% และ 19.8% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (21.0% และ 35.9% 

ตามลําดับ) 5) กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายได

ม่ันคงมาก (30.8% และ 25.0% ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 

แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก ปริมาณการ

เรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ผล

การวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับ

รูคุณความดีของแผนดินได 15.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ 

คือ .30 และ .18 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งมีการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามา ยิ่งเห็น

แบบอยางจากครอบครัวมาก นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.18)  พบวา กลุมที่มีสถานการณทั้ง 3 

ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดมากที่สุด คือ กลุมนักศึกษาชาย โดย

ทํานายได 29.1% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .46 และ .19 

และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก โดยทํานาย

ได 20.7% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .36 และ .19 

และในกลุมสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดนอยที่สุด 

คือ กลุมนักศึกษาหญิง โดยสามารถทํานายไดเพียง 8.9% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจาก

มากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .21 และ .17 ซ่ึงการแปลผลแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับ

กลุมรวม 
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พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 9.8% ถึง 20.3% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 3 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (29.1% และ 8.9% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (9.8% และ 20.7% ตามลําดับ) และ 3) 

กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก (12.3% และ 20.3% 

ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 

แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 1 จิตลักษณะเดิม 6 

ตัวแปร ไดแก  ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ 

วัตถุนิยม รวมกับชุดที่ 2 ทางสถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 9 ตัว

แปร ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18) พบวา จิตลักษณะเดิม และสถานการณทั้ง 9 ตัว

แปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินได 30.1% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียง

จากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม ลักษณะมุงอนาคต การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา การควบคุม และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 

.18, .17, .16, .13, .12 และ .11 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษาที่ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก ยิ่งมี

กลุมนิยมมาก ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก ยิ่งไดรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก ยิ่งมีการ

ควบคุมตนมาก และ ยิ่งไดรับการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก นักศึกษานั้นเปนผูที่มีการ

รับรูคุณความดีของแผนดินมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.18) พบวา กลุมที่ตัวทํานายทางจิต

ลักษณะเดิม และสถานการณ 9 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดมาก

ที่สุดในกลุมชาย โดยสามารถทํานายได 46.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไป

นอย คือ ลักษณะการมุงอนาคต กลุมนิยม การควบคุมตน การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .32, .20, .18, .15 และ .13 และ

กลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย โดยสามารถทํานายได 

39.1% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ การควบคุมตน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .21, .21, .17, .15, .13 และ -.10 โดยแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษายิ่งมีวัตถุนิยม

นอย เปนผูที่ไดรับรูคุณความดีของแผนดินที่มากดวย และกลุมที่จิตลักษณะเดิม และสถานการณ
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ทั้ง 9 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดนอยที่สุด คือ นักศึกษาหญิง โดย

ทํานายไดเพียง 22.3% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

กลุมนิยม การควบคุมตน และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 

.25, .16, .16 และ .13  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 23.2% ถึง 38.8% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 7 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (46.0% และ 22.3% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่เปนลูก

คนแรก และ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (28.9% และ 34.5% ตามลําดับ) 3) กลุม

นักศึกษาที่มีอายุนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (39.1% และ  23.7% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาพอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (23.2% และ 38.8% 

ตามลําดับ) 5) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 

(28.6% และ 34.4% ตามลําดับ) 6) กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (33.9% และ 28.3% ตามลําดับ) และ 7) กลุมนักศึกษาที่

แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (29.9% และ 35.0% 

ตามลําดับ) 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา การรับรูคุณความดีของแผนดิน มีตัวทํานายที่

สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับจากมาก

ไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต กลุมนิยม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ การควบคุม 2) ตัวทํานายที่

สําคัญในชุดสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดตัวทํานายจิตลักษณะรวมกับชุด

ตัวทํานายดานสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม ลักษณะ

มุงอนาคต การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา การควบคุม และ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินไดมากกวา ตัว

ทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 อยางนอย 5% ผลเชนนี้ไมพบในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม   

 
3.5.3  ผลการทํานายลักษณะชาตินิยม โดยใชตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม และ

กลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 

ลักษณะชาตินิยม หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติ รวมถึงความรูสึกรัก

สมาชิกและชาติ การเลือกความเปนสมาชิกของชาติ ความเปนชาติมหาอํานาจ และความรูสึกของ
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ชาตินิยมที่ตองการจะปกปองชาติใหมีเอกลักษณใหมากที่สุด นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบ

วัดนี้มาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก  

เมื่อนําคะแนนลักษณะชาตินิยม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและ

แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การ

ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 

(ตารางที่ 3.19) พบวา จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมของ

นักศึกษาได 17.7% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุง

อนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .24, .17, .15 

และ -.10 ซ่ึงหมายความวานักศึกษาที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก ยิ่ง

มีลักษณะกลุมนิยมมาก และ ยิ่งมีวัตถุนิยมนอย นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากดวย  

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.19) พบวา กลุมที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 

ตัวแปร สามารถทํานายไดมากที่สุด คือ กลุมนักศึกษาชาย โดยทํานายได 26.8% โดยมีลําดับตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน ลักษณะมุงอนาคต และ กลุมนิยม ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .30, .23 และ .14 ซ่ึงแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษาที่ยิ่งไดรับการควบคุม

ตนมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก และกลุมที่มีเปอรเซ็นตสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่

พอมีการศึกษามาก โดยทํานายได 24.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

ลักษณะมุงอนาคต กลุมนิยม และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .30,  .21 และ 

.18 และกลุมที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก โดย

ทํานายไดเพียง 12.5% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุง

อนาคต และ กลุมนิยม ซึ่งมีคาเบตาตามลําดับ คือ .30 และ .16  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 13.8% ถึง 23.3% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (26.8% และ 14.1% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่มีอายุ

นอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (22.7% และ 12.5% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (13.8% และ 24.4% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (15.4% 

และ 20.7% ตามลําดับ) และ 5) กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่

แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (14.3% และ 23.3% ตามลําดับ)  
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หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1   = มุงอนาคต 4   = สุขภาพจิตดี 7  = ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

2   = ควบคุมตน 5   =  กลุมนิยม 8   = เห็นแบบอยางจากครอบครัว 

3   = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6   = วัตถุนิยม 9   = รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

 

ตาราง 3.19  ผลการทํานายลักษณะชาตินิยม โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-6) ชุดที่ 2 สถานการณ (7-9) ชุดที่ 3  รวม(1-9) กลุม จํานวน 

คน %ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา % ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา 

% แตก 

ตาง 

รวม 473  17.7  1,3,5,6  .24,.17,.15,-.10 6.9  9,8  .21,.12  18.9  1,3,5,6  .24,.17,.15,-.10  1.2  

ชาย 171  26.8  2,1,5  .30,.23,.14  17. 5  9   .40   29.3  2,9  .34,.24   2.5  

หญิง 301  14.1  3,1  .21,.17  2.8  9  .14  14.8  3,1  .21,.17  0.7  

ลูกคนแรก  283  18.1  1,5  .38,.16  6.7  9,8  .20,.13  19.1   1,5   .38,.16   1.0  

ลูกคนที่สองขึ้นไป 189  20.8  3,1  .32,.17  8.1  9  .27  23.0  3,9  .35,.17  2.2  

อายุนอย  251  22.7  3,1  .26,.24  8.5  9,8  .23,.13  23.6   3,1   .26,.24   0.9  

อายุมาก 221  12.5  1,5  .30,.16  4.7  9  .19  14.0  1,5  30,.16  1.5  

วิทยาศาสตร 206  21.8  1,2,4  .28,.22,-.13  6.3  9  .25  22.1  1,2,4  .28,.22,-.13  0.3  

สังคมศาสตร 266  17.1  1,3,5  .24,.17,.14  8.7  8,9  . 20,.18  19.2   1,3,8,5  .23,.15,.14,.12  2.1  

เกรดเฉลี่ยนอย 239  18.0  1,5  .34,.18  6.7  9  .25  19.3  1,5  .34,.18  1.3  

เกรดเฉลี่ยมาก 233  18.6  1,3,4  .26,.22,-.15  8.2  8,9  .19,.16  20.8  1,3,4,8,6  .22,.20,-.18,.16,-.13  2.2  

การศึกษาพอนอย 239  13.8  1,6  .25,-.15  3.6  9  .15  14.5  1,6  .25,-.15  0.7  

การศึกษาพอมาก 233  24.4  1,5,3  .30,.21,.18  10.4  9,8  .25,.13  26.3   1,5,3  .30,.21,.18   1.9  

การศึกษาแมนอย 282  16.4  1   .35  7.2  9,8  .21,.13  17.9  1  .35   1.5  

การศึกษาแมมาก 190  20.1  1,3,5  .23,.23,.15  6.4  9  .22  21.2  1,3,5  .23,.23,.15  1.1  

อาชีพพอมีรายไดม่ันคงนอย 236  15.4  1,6  .32,-.12  6.1  9   . 21  17.5  1,6,7  .33,-.13,.12  2.1  

อาชีพพอมีรายไดม่ันคงมาก 214  20.7   3,1,5   .23,.23,.20   8.9   9,8   . 21,.17  22.9   3,5,1,8  .22,.20,.20,.13  2.2  

อาชีพแมมีรายไดม่ันคงนอย 287  14.3  1,5  .34,.11  6.4  9,8  .17,.15  15.7   1,5   .34,.11   1.4  

อาชีพแมมีรายไดม่ันคงมาก 169  23.3  3,6,5   .34,-.25,.22  8.9  9  .28  24.6  3,6,5  .34,-25,.22  1.3  
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เมื่อนําคะแนนลักษณะชาตินิยม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบ

เปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากครอบครัว ผลการวิเคราะหในกลุม

รวม (ตารางที่ 3.19) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะชาตินิยม ได 6.9% 

โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .21 และ .12 ซ่ึงหมายความวา 

นักศึกษาที่ยิ่งไดรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก และ ยิ่งเห็นแบบอยางจากครอบครัวมาก 

นักศึกษานั้น เปนผูที่ยิ่งมีลักษณะชาตินิยมมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.19) พบวา กลุมนักศึกษาที่มี

สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาชาย โดย

ทํานายได 17.5% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ซ่ึง

คาเบตา คือ .40 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษามาก โดยทํานายได 10.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ 

คือ .25 และ .13 และกลุมสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมไดนอยที่สุด 

คือ กลุมนักศึกษาหญิง โดยทํานายไดเพียง 2.8% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ การ

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ซ่ึงมีคาเบตา คือ .14  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 3.6% ถึง 8.9% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 2 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (29.3% และ 14.8% ตามลําดับ) และ 2) กลุมนักศึกษาที่

พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (3.6% และ 10.4% ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนลักษณะชาตินิยม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและ

แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวทํานายที่ 1 จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก  

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม 

รวมกับชุดที่ 2 ทางสถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 9 ตัวแปร ผลการ

วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.19) พบวา จิตลักษณะเดิม และสถานการณทั้ง 9 ตัวแปร 

สามารถทํานายลักษณะชาตินิยม ได 18.9% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย 

คือ ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 
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.24, .17, .15 และ -.10  ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์มาก ยิ่งมีลักษณะกลุมนิยมมาก และยิ่งมีลักษณะวัตถุนิยมนอย นักศึกษาผูนั้น ยิ่งเปนผูที่

มีลักษณะชาตินิยมมากดวย  

ผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอย (ตารางที่ 3.19) พบวา กลุมที่ตัวทํานายทางจิต

ลักษณะเดิม และสถานการณ 9 ตัวแปรนี้ สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมไดมากที่สุดในกลุม 

นักศึกษาชาย โดยทํานายได 29.3% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ

ควบคุมตน และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ซ่ึงมีคาเบตา คือ .34 และ .24 ซ่ึงแปลผล

เพิ่มเติมไดวา นักศึกษายิ่งมีการควบคุมตนมาก ยิ่งไดรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก ผูนั้นเปน

ผูที่มีลักษณะชาตินิยมมาก และกลุมที่มีเปอรเซ็นการทํานายสูงรองมา คือ กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษามาก โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต กลุม

นิยม และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .30, .21 และ .18 และ กลุมจิตลักษณะ

เดิม และกลุมสถานการณทั้ง 9 ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมไดนอยที่สุด คือ กลุม

นักศึกษาที่มีอายุมาก โดยทํานายได 14.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย 

คือ ลักษณะมุงอนาคต และ กลุมนิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .30 และ .16  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 14.5% ถึง 24.6% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (29.3% และ 14.8% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่มีอายุ

นอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (23.6% และ 14.0% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (14.5% และ 26.3% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (17.5% 

และ 22.9% ตามลําดับ) และ 5) กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่

แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (15.7% และ 24.6% ตามลําดับ)  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา ลักษณะชาตินิยม มีตัวทํานายที่สําคัญในแตละชุด

ตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะ

มุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และ วัตถุนิยม 2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณ 

เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดตัวทํานายจิตลักษณะเดิมรวมกับชุดตัวทํานายดาน

สถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และ 
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วัตถุนิยม และ 4) ตัวทํานายชุดที่ 3 สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 

หรือ ชุดที่ 2 อยางนอย 5% ผลเชนนี้ไมพบในกลุมรวมและทุกกลุมยอย 

 

3.6  ผลการทํานายความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา โดยใชกลุมตัวแปร
ดานจิตลักษณะเดิม และกลุมตัวแปรสถานการณ และกลุมตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 

 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหเพื่อแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย ตัว

ทํานายที่สําคัญและลําดับความสําคัญของตัวแปรตาม 3 ตัวแปร ไดแก การรูปญหาดานการเมือง 

พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม และพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ

เปนขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีชุดตัวทํานายรวมทั้งสิ้น 4 ชุด คือ ตัวทํานายชุดที่ 1 เปนชุด

ตัวทํานายทางจิตลักษณะเดิม 6 ตัว ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และวัตถุนิยม ตัวทํานายชุดที่ 2 เปนชุดตัวทํานายทางสถานการณ 3 ตัว 

ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถาน

จากสถานศึกษา ตัวทํานายชุดที่ 3 เปนชุดจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัว ไดแก การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และลักษณะชาตินิยม ตัวทํานายชุด

ที่ 4 เปนการรวมตัวแปรจากตัวทํานายชุดที่ 1 ตัวทํานายชุดที่ 2 และตัวทํานายชุดที่ 3 เขาดวยกัน 

รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 12 ตัว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํานายในชุดที่ 4 วา

จะทํานายไดมากกวา ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 หรือชุดที่ 3 ตามลําพังมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑความ

แตกตางอยางนอย 5% 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้จะไดทําทั้งในกลุมรวม และกลุมยอยอีก 18 กลุม ซ่ึงแบงตาม

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษา คือ 1) เพศ โดยแบงเปน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

2) ลําดับที่เกิดของนักศึกษา แบงเปนลูกคนแรกและลูกคนที่สองขึ้นไป 3) อายุ แบงเปน อายุนอย

และอายุมาก 4) สาขาวิชา แบงเปนสาขาทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 5) ระดับเกรด

เฉลี่ย แบงเปนเกรดเฉลี่ยนอยและเกรดเฉลี่ยมาก 6) การศึกษาของพอ แบงเปน การศึกษาของพอ

นอยและการศึกษาของพอมาก 7) การศึกษาของแม แบงเปน การศึกษาของแมนอยและการศึกษา

ของแมมาก 8) อาชีพของพอ แบงเปนอาชีพพอมีรายไดม่ันคงนอยและอาชีพพอมีรายไดม่ันคงมาก 
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9) อาชีพของแม แบงเปนอาชีพแมมีรายไดม่ันคงนอยและอาชีพแมมีรายไดม่ันคงมาก โดยมี

รายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 

3.6.1  ผลการทํานายการรูปญหาดานการเมือง โดยใชตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม 
สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 

การรูปญหาดานการเมือง ความสามารถของนักศึกษาที่จะคิดวิเคราะห และตีความ

เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชอํานาจหรือการปฏิบัติงานของนักการเมืองทองถิ่นหรือ

นักการเมืองระดับประเทศ วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 กลุม คือ 1) การมีคุณธรรมและความ

รับผิดชอบ เชน มีความเปนธรรม มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนที่ยอมรับของประชาชน 

เปนตน และ2) การมีสวนรวมของประชาชนและความคุมคา เชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน ได

เขาไปมีสวนรวมทั้งในเชิงของการใหความคิดเห็น การรวมแขงขัน หรือการรวมตรวจสอบการ

ดําเนินงานหรือประเมินผลงาน รวมถึง ความคุมคาในภาษีอากรของประชาชนในโครงการกอสราง

ตางๆ เปนตน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมาก 

เมื่อนําคะแนนการรูปญหาดานการเมือง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวม

และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต 

การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม ผลการวิเคราะหในกลุม

รวม (ตารางที่ 3.20)  พบวา จิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดาน

การเมือง ได 8.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน 

สุขภาพจิตดี และ ลักษณะมุงอนาคต ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .18, .13 และ .13 ซ่ึงหมายความ

วา นักศึกษายิ่งมีการควบคุมตนมาก ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก นักศึกษาผู

นั้น ยิ่งมีลักษณะรูปญหาดานการเมืองที่มากดวย  

ผลการวิเคราะหใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20) พบวา กลุมจิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร

สามารถทํานายไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โดยทํานายได 12.5% โดยมี

ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน และ สุขภาพจิตดี ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .30 และ -.15 ซ่ึงสามารถแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษายิ่งมีสุขภาพจิตดีนอย 

นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมาก และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูง

รองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก โดยทํานายได 11.3% โดยมีลําดับตัวทํานายที่

สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน และ กลุมนิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .26 

และ .14 ซ่ึงสามารถแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษายิ่งมีลักษณะกลุมนิยมมาก ผูนั้นยิ่งเปนผูที่รู

ปญหาดานการเมืองมากดวย และกลุมจิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุม
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นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร โดยทํานายไดเพียง 5.5% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว 

คือ การควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตา คือ .19 พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 7.3% 

ถึง 11.0% เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 

5% มีเพียงคูเดียว คือ กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดาน

สังคมศาสตร (12.5% และ 5.5% ตามลําดับ) เมื่อนําคะแนนการรูปญหาดานการเมือง มาทําการ

วิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 

ตัวแปร ไดแก ปริมาณ การเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรู

ปทัสถานจากสถานศึกษา ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัว

แปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมือง ได 2.8% โดยมีตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว คือ 

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ซ่ึงมีคาเบตา คือ .16 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งไดรับรู

ปทัสถานจากสถานศึกษามาก นักศึกษาผูนั้น ยิ่งเปนผูที่รูปญหาดานการเมืองมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20) พบวา กลุมสถานการณทั้ง 3 ตัว

แปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 

โดยทํานายได 6.6% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .20 และ .15 ซ่ึง

สามารถแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษายิ่งไดรับปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก ยิ่งเปนผูที่มี

การรูปญหาดานการเมืองมากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองมา คือ กลุมนักศึกษา

ชาย โดยทํานายได 5.8% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว คือ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา ซ่ึงมีคาเบตา คือ .24 และกลุมสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร ทํานายไดนอยที่สุด คือ กลุม

นักศึกษาที่มีอายุมาก โดยทํานายไดเพียง 1.6% โดยไมปรากฏตัวทํานายที่สําคัญ  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 2.0% ถึง 5.2% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา ไมมีคูที่แตกตางกันเกิน 5% 

เมื่อนําคะแนนการรูปญหาดานการเมือง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวม

และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม ผลการ

วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20) พบวา จิตลักษณะตามสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถ

ทํานายการรูปญหาดานการเมือง ได 5.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ คือ การรับรูคุณความดี

ของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .14 และ.13  
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หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1  = มุงอนาคต 4  = สุขภาพจิตดี 7  = ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 10  = รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

2  = ควบคุมตน 5  =  กลุมนิยม 8  = เห็นแบบอยางจากครอบครัว 11  = รับรูคุณความดีของแผนดิน 

3  = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6  = วัตถุนิยม 9  = รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 12  = ลักษณะชาตินิยม 

ตาราง 3.20  ผลการทํานายการรูปญหาดานการเมือง โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมสถานการณ และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-6) ชุดที่ 2 สถานการณ (7-9) ชุดที่ 3 จิตลักษณะตามสถานการณ 

(10-12) 

ชุดที่ 4 รวม(1-12) กลุม จํานวน 

คน 

%ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย 

ตัวแรก 

ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย 

 

ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตกตาง 

รวม   473  8.0  2,4,1  .18,.13,.13  2.8  9   .16  5.4  11,12  .14,.13  5.1   2   .23   10.4   2,12,4   .21,.14,-.11   2.4  

ชาย  171  7.8  2,4  .22,.-18  5.8  9   .24  9.7  11  .29  8.3   11   .29   13.4   11,4   .30,-.15   3.7  

หญิง  301  8.5  2   .25  2.0  9   .12  3.4  12   .16  6.1  2   .25  11.3  2,12  .23,.13   2.8  

ลูกคนแรก  283  7.6  1   .22  3.2  9   .56  3.6  12   .17  4.7  1   .22  9.9  1,7  .23,.13   2.3  

ลูกคนที่สองขึ้นไป  189  11.0  2,5  .25,.15  2.8  9   .16  9.1  11,12  .19 ,.16  7.1   11   .27   14.8   11,2,4   .20,.19,-.16   3.8  

อายุนอย  251  9.5  2   .27  5.2  9   .23  4.6  12   .19  7. 3  2   .27  11.7  2,9,4  .23,.15,-.13  2.2  

อายุมาก  221  8.7  5,1  .22,.18  1.6  -   -  7.3  11   .25  6.1  11  .25  15.2  5,11,1,7  .18,.17,.15,.15  6.5*  

วิทยาศาสตร  206  12.5  2,4  .30,-.15  6.6  9,7  .20,.15  8.4  12   . 27  8.6   2   .29   17.4   2,12,7,4  .24,.17,.15,-.13  4.9  

สังคมศาสตร  266  5.5  2   .19  2.1  9   .13  3.8  11   .19  3.6  11   .19  8.6  11,2  .14,.13   3.1  

เกรดเฉลี่ยนอย  239  9.8  1,5  .21,.18  3.0  9   .17  5.1  11   .21  5   1   .22  11.5  1,5  .21,.18   1.7  

เกรดเฉลี่ยมาก  233  8.0  2   .24  2.6  9   .16  5.8  12   .22  5.8  2   .24  11.8  2,12  .19,.17   3.8  

การศึกษาพอนอย  239  9.4  1,4  .23,-.19  2.3  9   .13  2.0  -   -  3.7  1   .19  11.8  1,4  .23,-.19   2.4  

การศึกษาพอมาก  233  11.3  2,5  .26,.14  4.7  9   .21  11.0  11,12  .22,.16  9.3   11   .30   14.9   11,2   .23,.18   3.6  

การศึกษาแมนอย  282  9.8  1,4  .26,-.18  2.9  9   .15  5.2  11   .20  4.8  1   .22  13.6  1,4,7,11  .22,-.19,.13,.13  3.8  

การศึกษาแมมาก  190  10.7  2   .28  3.4  9   .18  5.8  12   .21  7.6  2   .28  12.4  2   .28   1.7  

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 236  9.2  2   .26  2.6  9   .16  6.8  12   .24  6.5  2   .26  13.9  2,12  .21,.20   4.7  

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 214  7.3  2   .20  3.1  9   .17  5.1  11   .25  6.0  11   .25  10.3  11,2  .20,.14   3  

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย 287  9.0  2,5  .21,.14  3.9  9   .17  5.4  12   . 21  5.6   2   .24   13.2   2,12,5  .18,.16,.12  4.2  

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก 169  9.1  2   .23  4.6  -   -  7.7  11   .27  7.4  11   .27  15.5  11,8,2  .25,-.20,.18  6.4*  

 
168 
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ซ่ึงหมายความวานักศึกษายิ่งไดรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ยิ่งมีลักษณะชาตินิยมมาก 

นักศึกษาผูนั้น ยิ่งเปนผูที่รูปญหาดานการเมืองมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20) พบวา กลุมจิตลักษณะตาม

สถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาที่

พอมีการศึกษามาก โดยทํานายได 11.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .22 และ .16 

และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาชาย โดยทํานายได 9.7% โดยมี

ตัวทํานายเพียงตัวเดียว คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ซ่ึงมีคาเบตา คือ .29 และกลุมจิต

ลักษณะตามสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดนอยที่สุด คือ 

กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย โดยทํานายไดเพียง 2.0% โดยไมปรากฏตัวทํานายที่สําคัญ  

พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 3.4% ถึง 9.1% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 3 คู คือ 1) กลุมนักศึกษา

ชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (9.7% และ 3.4% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก และ 

กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (3.6% และ 9.1% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (2.0% และ 11.0% ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนการรูปญหาดานการเมือง มาทําการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ แบบรวม

และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 4 คือ การรวมชุดตัวทํานาย 1 จิตลักษณะเดิม 6 ตัว ไดแก 

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และวัตถุนิยม ตัว

ทํานายชุดที่ 2 สถานการณ 3 ตัว ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว และการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และตัวทํานายชุดที่ 3 จิตลักษณะตาม

สถานการณ 3 ตัว ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ

ลักษณะชาตินิยม รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 12 ตัว ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.20) 

พบวา ตัวทํานายทั้ง 12 ตัวนี้ สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองได 10.4% โดยมีลําดับตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน ลักษณะชาตินิยม และ สุขภาพจิตดี ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .21,  .14 และ -.11 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งมีการควบคุมตนมาก ยิ่ง

มีลักษณะชาตินิยมมาก ยิ่งมีสุขภาพจิตดีนอย นักศึกษาผูนั้น ยิ่งเปนผูที่รูปญหาดานการเมืองมาก

ดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.20) พบวา ตัวทํานายทั้ง 12 ตัวแปร 

สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โดย
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ทํานายได 17.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน ลักษณะ

ชาตินิยม ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร และ สุขภาพจิตดี ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .24,  .17, 

.15 และ -.13 ซ่ึงแปลผลเพิ่มเติมไดวา นักศึกษายิ่งไดรับปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก ผูนั้น

ยิ่งรูปญหาดานการเมืองมาก และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่

แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก โดยทํานายได 15.5% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไป

นอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การควบคุมตน 

ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .25,  -.20 และ .18 ซ่ึงแปลผลเพิ่มเติมไดอีกวา นักศึกษายิ่งไดรับรูคุณ

ความดีของแผนดินมาก ยิ่งไดรับการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ผูนั้นเปนผูที่รูปญหาดาน

การเมืองที่มากดวย และตัวทํานายทั้ง 12 ตัวแปรในกลุมรวม สามารถทํานายการรูปญหาดาน

การเมืองไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร โดยทํานายไดเพียง 8.6% โดยมี

ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ การ

ควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .14 และ .13  

พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 9.9% ถึง 15.2% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มีเพียงคูเดียว คือ กลุม

นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (17.4% และ 8.6% 

ตามลําดับ)  

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา การรูปญหาดานการเมือง มีตัวทํานายที่สําคัญ

ในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับจากมากไปนอย 

คือ  การควบคุมตน สุขภาพจิตดี และ ลักษณะมุงอนาคต 2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณ 

เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิต

ลักษณะตามสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ 

ลักษณะชาตินิยม 4) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การควบคุมตน 

ลักษณะชาตินิยม และ สุขภาพจิตดี และ 5) ตัวทํานายชุดที่ 4 สามารถทํานายไดมากกวาตัว

ทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 หรือ ชุดที่ 3 อยางนอย 5% ผลเชนนี้พบในกลุมยอย 2 กลุม โดยกลุมที่

สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
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3.6.2  ผลการทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม โดยใชตัวแปรดาน
จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัว

ทํานาย 

 พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางมีเหตุและผลโดยอาศัยหลักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคล

เบอรก 6 ข้ันเปนหลัก โดยนักศึกษาที่มีการไปเลือกตั้งตามหลักของขั้นที่ 4-6 ข้ึนไปถือวามี

พฤติกรรมเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากขึ้น เชน เปนการเลือกตั้งเนื่องจากบุคคลนั้นรูถึงบทบาท

หนาที่ของประชาชนชาวไทยที่ตองไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง รวมถึงเปนการเลือกตั้งที่เห็นวาถูกตอง

เหมาะสมหรือเปนการเลือกตั้งเพื่อสวนรวมในการคัดสรรบุคคลที่ดีมีคุณภาพมาบริหารและ

ปกครองประเทศ และที่สําคัญตองเปนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกอใหเกิดความเปนธรรมแก

ทุกๆฝาย โดยเฉพาะตัวของผูลงรับสมัครเลือกตั้ง เปนตน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้

มาก เปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองมาก  

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบ

พหุคูณแบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก 

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และวัตถุนิยม ผล

การวิเคราะหในกลุมรวม (ตาราง 3.21) พบวา จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร สามารถทํานาย

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได 25.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไป

นอย คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 

.25, .20 และ .13 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษาที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก ยิ่งมีการควบคุมตน

มาก และยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

มากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21) พบวา จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร 

สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดมากที่สุด ในกลุมนักศึกษาชาย ทํานาย

ได 36.3% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต และการ

ควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .42 และ .25 และกลุมนักศึกษาที่มีเปอรเซ็นตการทํานาย

สูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย โดยทํานายได 31.3 % โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ

เรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต และวัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .27, .25 และ -.21 โดยมีการแปลผลเพิ่มเติมวานักศึกษาที่มีลักษณะวัตถุนิยมนอย 

เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากดวย  
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หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 
1  = มุงอนาคต 4  = สุขภาพจิตดี 7  = ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 10  = รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

2  = ควบคุมตน 5  =  กลุมนิยม 8  = เห็นแบบอยางจากครอบครัว 11  = รับรูคุณความดีของแผนดิน 

3  = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6  = วัตถุนิยม 9  = รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 12  = ลักษณะชาตินิยม 

ตาราง 3.21  ผลการทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมสถานการณ และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัว

ทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-6) ชุดที่ 2 สถานการณ (7-9) ชุดที่ 3 จิตลักษณะตามสถานการณ 

(10-12) 

ชุดที่ 4 รวม(1-12) กลุม จํานวน 

คน 

%

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 

คาเบตา %  

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 

คาเบตา %  

ทํานาย 

ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย

ตัวแรก 

ตัว

ทํานาย 

คาเบตา %  

ทํานาย 

ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตก 

ตาง 

รวม 473  25.0  1,2,3  .25,.20,.13  20.5  9,8  .32,.25  26.2  11,12  .34,.24  21.3  11  .46  38.1  12,11,8,2,9,1  .19,.18,.16,.15,.13,.12  11.9*  

ชาย  171  36.3  1,2  .42,.25   30.2  9,8  .41,.27  35.4  11,12  .45 ,.21  32.3   11   .57   48.5  1,11,8,12   .30,.26,.20,.15   12.2*  

หญิง 301  22.1  3,2,1  .21,.19,.17  15.1  9,8  .27,.22  21.9  12,11,10  .26,.26,.12  15.9   3   .40   35.0   12,2,9,8,3  .29,.21,.15,.15,.13  12.9*  

ลูกคนแรก  283  22.9  1,2  .26,.26   21.6  8,9  .30,. 30  26.7   11,12   .32,.27   20.8   11   .46   39.3 12,8,2,11,9  .24,.20,.18,.16,.13   12.6*  

ลูกคนที่สองขึ้นไป 189  29.0  1,2,3  .30,.17,.16  21.2  9,8  .38,.15  26.0  11,12  . 37,.21  22.3   1   .47   39.9  11,1,9,2   .26,.22,.20,.15   10.9*  

อายุนอย 251  31.3  3,1,6  .27,.25,-.21  24.3  9,8  .36,.23  30.5  11,12,10  . 29,.28,.17  21.5   1   .46   44.9   12,9,6,3,8,10,1   .22,.20,-.16,.15  

,.14,.13,.12 

13.6* 

อายุมาก 221  24.8  2,1,5  .28,.26,.14  17.0  8,9  .27,.25  24.1  11,12  .38 ,.19  21.3   11   .46   38.3  11,2,8,1,12  .27,.20,.18,.15,.13  13.5*  

วิทยาศาสตร  206  27.7  1,2  .29,.29   18.3  9,8  .36,.14  27.0  11,12  .39,20  23.8   11   .49   37.5  11,1,2   .32,.21,.19   9.8*  

สังคมศาสตร 266  24.4  1,2,3  .23,.19,.16  23.6  8,9  . 32,.31  26.4   11,12   .30,.28   19.3   11   .44   41.2 12,8,2,9,11,5  .25,.23,.19,.18,.15,-.14  14.8*  

เกรดเฉลี่ยนอย  239  25.3  2,1  .30,.27   23.0  9,8  .35,.26  27.6  11,12  .42,. 18  25.1   11   .50   40.7  11,2,9,8,12   24,.20,.18,.17,.16   13.1*  

เกรดเฉลี่ยมาก  233  25.6  1,3  .34,.22   18.3  9,8  .29,.25  28.4  12,11,10  .33,. 23,.19  20.5   1   .45   40.6   12,1,10,9   .31,.31,.23,.14   12.2*  

การศึกษาพอนอย  239  23.2  3,1  .28,.25   22.6  9,8  .37,.22  23.4  11,12  .31,.25  17.9  9   .42  38.5  9,12,3,8,11  .25,.21,.20,.15,.14  15.1*  

การศึกษาพอมาก  233  28.7  1,2  .32,.29   19.4  9,8  .28,.27  29.1  11,12  .38,.23  25.2  11  .50  40.9  11,1,2,8,12  .22,.18,.17,.17,.15  11.8*  

การศึกษาแมนอย 282  26.9  2,1,3  .23,.23,.15  25.1  9,8  .39,. 23  27.1   11,12,10   .34,.24,.11  21.5   11   .46   41.8 9,2,12,11,8  .23,.22,.19,.18,.15   14.7*  

การศึกษาแมมาก  190  23.9  1,2  .32,.22   16.1  8,9  .26,.25  25.8  11,12  .33,.25  21.1  11  .46  36.4  11,1,12,8,6  .22,.20,.19,.18,-.12  10.6*  

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงนอย 236   30.3   3,2,1   .25,.20,.19   22.1   9,8   .37,.20   31.1   11,12,10   .45,. 15,.11  28.0   11   .53   42.9   11,9,3,2,12  .25,.19,.16,.15,.14   11.8*  

อาชีพพอมีรายไดมั่นคงมาก 214  22.6  1,2  .33  ,.21   20.2  8,9  .31,.26  23.0  12,11  .32,.25  18.1  1   .43  37.7  8,12,1,11,6  .23,.22,.20,.14,-.13  14.7*  

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงนอย  287  27.1  1,2,3  .21 ,.21 ,.20  20.0  9,8  .30,.27  28.8  11,12  .41,.18 25.4  11  .50  40.4  11,3,8,12,9,2  .22,.16,.16,.15,.14,.13  11.6*  

อาชีพแมมีรายไดมั่นคงมาก  169  26.3  1,6,2  .27 ,-.18 ,.17  20.9  9,8  .33,.24  25.2   12,11   .35,.23   20.9   12   .46   40.0 12,1,8,6  .30,.25,.22,-.14   13.7*  
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และกลุมจิตลักษณะเดิมทั้ง 6 ตัวแปร ทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดนอยที่สุด 

คือ กลุมนักศึกษาหญิง โดยสามารถทํานายไดเพียง 22.1% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียง

จากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การควบคุมตน และลักษณะมุงอนาคต ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .21, .19 และ .17 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 22.6% ถึง 30.3% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (36.3% และ 22.1% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่เปนลูก

คนแรก และ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (22.9% และ 29.0% ตามลําดับ) 3) กลุม

นักศึกษาที่มีอายุนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (31.3% และ 24.8% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (23.2% และ 28.7% 

ตามลําดับ) และ 5) กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพ

รายไดม่ันคงมาก (30.3% และ 22.6% ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณแบบรวมและเปนแบบขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก ปริมาณ

การเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ผล

การวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.21) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรม

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได 20.5% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ 

คือ .32 และ .25 ซ่ึงหมายความวา ยิ่งกลุมนักศึกษารับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก และ ยิ่งเห็น

แบบอยางจากครอบครัวมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

มากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21) พบวา กลุมที่ตัวทํานายทาง

สถานการณ 3 ตัวนี้ สามารถทํานายไดมากที่สุด คือ กลุมนักศึกษาชาย โดยทํานายได 30.2% โดย

มีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .41 และ .27 และกลุมที่มีเปอรเซ็นต

การทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 25.1%  โดยมีตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .39 และ .23 และกลุมที่สถานการณทั้ง 3 

ตัว ทํานายพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาหญิง  โดยทํานาย
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ไดเพียง 15.1% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .27 และ .22 ซ่ึง

การแปลผลแตละตัวทํานายของทั้งสามกลุมนี้เหมือนกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 16.1% ถึง 24.3% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (30.2% และ 15.1% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่มีอายุ

นอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (24.3% และ 17.0% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (18.3% และ 23.6% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก (25.1% และ 16.1% 

ตามลําดับ)  

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณแบบรวมและเปนแบบขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัว

แปร ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะ

ชาตินิยม ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.21) พบวา จิตลักษณะตามสถานการณทั้ง 3 ตัว 

สามารถนําพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได 26.2% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียง

จากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .34 และ .24 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ยิ่งมี

ลักษณะชาตินิยมมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูมีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21) พบวากลุมจิตลักษณะตาม

สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดมากที่สุด คือ กลุม

นักศึกษาชาย โดยทํานายได 35.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ

รับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .45 และ .21 และ

กลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย โดย

ทํานายได 31.1% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน ลักษณะชาตินิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 

.45, .15 และ .11 และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม

การเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาหญิง โดยทํานายไดเพียง 21.9% โดยมี

ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ลักษณะ

ชาตินิยม และ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .26, .26 และ .12 
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โดยแปลผลเพิ่มเติมวา นักศึกษายิ่งรับรูขาวสารทางการเมืองมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูที่มี

พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมาก 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 23.0% และ 30.5% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (35.4% และ 21.9% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่มีอายุ

นอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (30.5% และ 24.1% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (23.4% และ 29.1% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (31.1% 

และ 23.0% ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม มาทําการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณแบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 4 คือ การรวมชุดตัวทํานาย 1 จิตลักษณะ

เดิม 6 ตัว ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม 

และวัตถุนิยม ตัวทํานายชุดที่ 2 สถานการณ 3 ตัว ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และตัวทํานายชุดที่ 3 จิต

ลักษณะตามสถานการณ 3 ตัว ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน และลักษณะชาตินิยม รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 12 ตัว ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 

(ตารางที่ 3.21) พบวา ตัวทํานายทั้ง 12 ตัวนี้ สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม ได 38.1%  โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะชาตินิยม 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การควบคุมตน การรับรู

ปทัสถานจากสถานศึกษา และลักษณะมุงอนาคต ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .19, .18, .16, .15, 

.13, .12 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งมีลักษณะชาตินิยมมาก ยิ่งรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

ยิ่งเห็นแบบอยางจากครอบครัวมาก ยิ่งมีการควบคุมตนมาก ยิ่งรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

มากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.21) พบวา ตัวทํานายทั้ง 12 ตัวแปร 

สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดมากที่สุด คือ กลุมนักศึกษาชายโดย

ทํานายได 48.5% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต การ

รับรูคุณความดีของแผนดิน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคา

เบตาตามลําดับ คือ .30, .26, .20 และ .15 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ 
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กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย โดยทํานายได 44.9% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไป

นอย คือ ลักษณะชาตินิยม การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา วัตถุนิยม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ และลักษณะมุงอนาคต ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .22, .20, -.16, .15, .14, .13, .12 โดยแปรผลเพิ่มเติมวา นักศึกษายิ่งมีวัตถุ

นิยมนอย  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก และยิ่งรับรูขาวสารทางการเมืองมาก นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่

มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมที่มากดวย และตัวทํานายทั้ง 12 ตัวแปร สามารถทํานาย

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาหญิง โดยทํานายไดเพียง 

35.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะชาตินิยม การควบคุมตน 

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซ่ึง

มีคาเบตาตามลําดับ คือ .29, .21, .15, .15 และ .13 

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ตั้งแต 36.4% ถึง 42.9% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู คือ 1) กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (48.5% และ 35.0% ตามลําดับ) 2) กลุมนักศึกษาที่มีอายุ

นอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (44.9% และ 38.3% ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษานอย และ นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก (41.8% และ 36.4% ตามลําดับ) 4) กลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (42.9% 

และ 37.7% ตามลําดับ)  

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม มีตัว

ทํานายที่สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงลําดับ

จากมากไปนอย คือ  ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2) ตัวทํานายที่

สําคัญในชุดสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ 

เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม 4) ตัว

ทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะชาตินิยม การรับรูคุณความดี

ของแผนดิน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การควบคุมตน การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และลักษณะมุงอนาคต และ 5) ตัวทํานายชุดที่ 4 สามารถทํานายไดมากกวาตัว

ทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 หรือ ชุดที่ 3 อยางนอย 5% ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอยทุก

กลุม 
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3.6.3  ผลการทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง โดยใช
ตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ

เปนตัวทํานาย 

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง หมายถึง การที่นักศึกษาสนับสนุน

ความฉลาดทางการเมืองใหกับเพื่อนใน 2 ดาน คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณ เชน ใหการ

ชมเชยเมื่อเพื่อนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ  การยอมรับและเคารพในความคิดเห็น

ของเพื่อนที่เกี่ยวกับทางการเมือง  ใหคําชมเชยเมื่อเพื่อนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน เปนตน  และ2) การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร เชน มีการชักชวนเพื่อนรับฟง

ขาวสารเกี่ยวกับการเมือง  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ นักการเมือง พรรคการเมือง 

นโยบายของพรรค ตลอดจนขาวคราวสถานการณทางดานการเมือง ใหเพื่อนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสม ชักชวนใหเพื่อนเขารับฟงขอมูลทางการเมืองเมื่อมีการ

ประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนตน นักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เปนผูที่มี

ความฉลาดทางการเมืองมาก 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง มาทําการวิเคราะห

ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร 

ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม วัตถุนิยม ผล

การวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.22) พบวา จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร สามารถทํานาย

พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองได 9.0% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจาก

มากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การควบคุมตน ลักษณะมุงอนาคต และวัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับ คือ .24, .16, -.16 และ .10 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษาที่ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

ยิ่งมีการควบคุมตนมาก ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตนอย และยิ่งมีวัตถุนิยมมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งมี

พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองที่มากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.22) พบวา จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร 

สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดมากที่สุด คือ กลุมนักศึกษา

ชาย โดยทํานายได 20.9% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ และกลุมนิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .29 และ .24 โดยแปรผลเพิ่มเติมวา นักศึกษา

ยิ่งมีกลุมนิยมมาก นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองที่

มากดวย และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย โดย

ทํานายได 13.3% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ 

ลักษณะมุงอนาคต และกลุมนิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .39, -.15 และ .12  
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หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ *มีความแตกตางอยางนอย 5% 

 

ตาราง 3.22 ผลการทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง โดยใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมสถานการณ และกลุมจิตลักษณะตาม

สถานการณเปนตัวทํานาย 

ชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม(1-6) ชุดที่ 2 สถานการณ (7-9) ชุดที่ 3 จิตลักษณะตามสถานการณ (10-12) ชุดที่ 4 รวม(1-12) กลุม จํานวน 

คน %

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 

คาเบตา %  

ทํานาย 

ตัว

ทํานาย 

คาเบตา %  

ทํานาย 

ตัวทํานาย คาเบตา %  ทํานาย 

ตัวแรก 

ตัว

ทํานาย 

คาเบตา %  

ทํานาย 

 

ตัวทํานาย คาเบตา 

% 

แตกตาง 

รวม  473  9.0  3,2,1,6  .24,16,-.16,.10  8.4  8,7  .22,.19  55.4   10,12,11   .71,.09,.09  53.1   10 .73  57.8  10,3,12,6,5  .70,.12,.10,.08,.07   2.4  

ชาย  171  20.9  3,5  .29,.24   8.5  8   .24  52.0  10,11   .66,.18  48.3   10  .70  61.5  10,3,5,4   .65,.19,.16,-.16   9.5*  

หญิง  301  8.2  3,6  .25,.16   9.7  7,8  .23,.21  56.2  10,12   .73,.12  54.5   10  .74  57.9  10,3,12,6   .70,.11,.10,.09   1.7  

ลูกคนแรก 283  10.1  3,1,4,2  .25,-.21,-.16,.15  6. 3  8,7  .18,.17  55.2  10,12   .73,.10  54   10 .74  59.2 10,3,4,6  .72,.19,-.13,.08   4  

ลูกคนที่สองขึ้นไป  189   12.3  3   .29   13.5  8,7   .29,.23  57.1  10,11   .71,.20  52.4   10  .72  59.0  10,11   .71,.20   1.9  

อายุนอย  251   13.3  3,1,5  .39,-.15,.12   6.7   8   .23   52.4  10,12   .67,.20  48.5   10  .70  56.8  10,3,5,12   .66,.14,.13,.13   4.4  

อายุมาก  221   10.1  6,2   .25,.20   10.5  7,8   .25,.21  58.5  10,11   .75,.13  56.9   10  .75  60.6  10,11,6   .74,.13,.10   2.1  

วิทยาศาสตร  206  10.9  3,6  .27,.19   3.3  8   .18  58.8  10,11   .75,.18  55.4   10  .74  62.2  10,11,6   .74,.20,.14   3.4  

สังคมศาสตร  266  8.8  3   .23   10.1  8,7  .25,.18  51.4  10,12   .70,.13  49.4   10  .70  54.4 10,3,5  .69,.16,.10   3  

เกรดเฉลี่ยนอย  239  10.5  3,4  .23,-.19   8.9  8,7  .23,.19  59.1  10,.11   .74,.15  56.5   10  .75  63.6  10,6,3,5,12  .72,.12,.11,.10,.10   4.5  

เกรดเฉลี่ยมาก 233  11.4  3,1,2  .29,-.24,.18  8.1  8, 7  .20,.18  51.2  10,12   .70,.13  49.3   10 .70  53.9  10,2   .69,.16   2.7  

การศึกษาพอนอย 239  9.8  3   .28   7.6  8,7  .20,.18  59.9  10,11,12  .74,.10,.10  57   10  .76  64.2  10,3,6,12,5,  .74,.18,.15,.13,.08   4.3  

การศึกษาพอมาก 233  11.2  2,4  .22,-.19   9.4  8,7  .24,.20  51.9  10,12   .69,.13  49.9   10  .71  54.1  10,12   .69,.13   2.2  

การศึกษาแมนอย 282  10.3  3,6  .28,.16   9.6  8,7  .26,.16  59.3  10,12   .75,.15  56.7   10  .75  63.6 10,6,3,12,5  .74,.14,.14,.13,.08   4.3  

การศึกษาแมมาก 190  9.0  3   .20   8.3  7,8  .22,.18  51.7  10,11   .68,.15  49.3   10  .70  54.5  10,11   .68,.15   2.8  

อาชีพพอมีรายไดนอย 236  7.6  3,6  .23,.13   9.1  8,7  .24,.18  58.8  10,12   .75,.10  57.4   10  .76  61.7  10,3,4   .75,.15,-.12   2.9  

อาชีพพอมีรายไดมาก 214   11.5   3,2,1,4   .25,.19,-.19,-.14   9.5   8, 7  .21,.19  53.4  10,12,11  .67,.13,.12  48.9   10 .70  56.8  10,12,11   .67,.13,.12   3.4  

อาชีพแมมีรายไดนอย 287   12.2   2,3,1,6   .23,.21,-.19,.19   8.8  8,7  .21,.20  56.9  10,11   .74,.12  55.3   10 .74  60.9  10,3,6,5   .72,.13,.11,.10   4  

อาชีพแมมีรายไดมาก 169   10.3  3   .27   11.2  9,8   .21,.17  53.8  10,12   .70,.18  50   10  .71  56.4 10,12  .68,.18   2.6  

1  = มุงอนาคต 4  = สุขภาพจิตดี 7  = ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 10  = รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

2  = ควบคุมตน 5  =  กลุมนิยม 8  = เห็นแบบอยางจากครอบครัว 11  = รับรูคุณความดีของแผนดิน 

3  = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6  = วัตถุนิยม 9  = รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 12  = ลักษณะชาตินิยม 
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และตัวทํานายทั้ง 6 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย โดยทํานายได 7.6% โดยมี

ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และวัตถุนิยม ซ่ึงมีคาเบตา

ตามลําดับคือ .23 และ .13  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 8.2% ถึง 12.3% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มีเพียงคูเดียวคือ กลุม

นักศึกษาชาย และ กลุมนักศึกษาหญิง (20.9% และ 8.2% ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง มาทําการวิเคราะห

แบบถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร 

ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.22) พบวา สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ได 8.4% โดยมีลําดับตัวทํานายที่

สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .22 และ .19 ซ่ึงหมายความวา ยิ่งกลุมนักศึกษาเห็น

แบบอยางจากครอบครัวมาก ยิ่งไดรับปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มี

พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.22) พบวากลุมที่ตัวทํานายลักษณะ

สถานการณ 3 ตัวนี้ สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดมาก

ที่สุด ใน กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไปโดยทํานายได 13.5% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียง

จากมากไปนอย คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .29 และ .23 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ กลุม

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก โดยทํานายได 11.2% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจาก

มากไปนอย คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .21 และ .17 โดยมีการแปลผลเพิ่มเติมวานักศึกษาที่รับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษาที่มาก เปนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองดวย และ

กลุมที่สถานการณทั้ง 3 ตัว ทํานายพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดนอยที่สุด คือ 

กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โดยทํานายได 3.3% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว 

คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ซ่ึงมีคาเบตา คือ .18 
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พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 6.3% ถึง 10.5% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 2 คู คือ 1) กลุมนักศึกษา

ที่เปนลูกคนแรก และ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (6.3% และ 13.5% ตามลําดับ) และ    

2) กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (3.3% และ 10.1% 

ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง มาทําการวิเคราะห

แบบถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 

3 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ 

ลักษณะชาตินิยม ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางที่ 3.22) พบวาจิตลักษณะตามสถานการณ

ทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองได 55.4% โดยมี

ลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ลักษณะ

ชาตินิยม และการรับรูคุณความดีของแผนดิน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .71,  .09 และ .09 ซ่ึง

หมายความวา นักศึกษายิ่งรับรูขาวสารทางการเมืองมาก ยิ่งมีลักษณะชาตินิยมมาก ยิ่งไดรับรูคุณ

ความดีของแผนดินมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูมีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองมากดวย  

ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.22) พบวากลุมจิตลักษณะตาม

สถานการณทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดมาก

ที่สุดในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย โดยทํานายได 59.9% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ

เรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน 

และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .74,  .10 และ .10 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการ

ทํานายสูงรองลงมา คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 59.3% โดยมีลําดับตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ และ ลักษณะ

ชาตินิยม โดยมีคาเบตาตามลําดับ คือ .75 และ .15 และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณทั้ง 3 ตัว

แปร สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดนอยที่สุด คือ นักศึกษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยมาก โดยทํานายได 51.2% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .70 และ 

.13  

พิสัยเปอรเซ็นตทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 51.4% และ 58.8% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 6 คู คือ 1) กลุม
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นักศึกษาที่มีอายุนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก (52.4% และ 58.5% ตามลําดับ) 2) กลุม

นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (58.8% และ 51.4% 

ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก (59.1% 

และ 51.2% ตามลําดับ) 4) กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษามาก (59.9% และ 51.9% ตามลําดับ) 5) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก (59.3% และ 51.7% ตามลําดับ) และ 6) กลุมนักศึกษาที่พอมี

อาชีพรายไดม่ันคงนอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (58.8% และ 53.4% 

ตามลําดับ) 

เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง มาทําการวิเคราะห

แบบถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดที่ 4 คือ การรวมชุดตัวทํานาย 1 

จิตลักษณะเดิม 6 ตัว ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี 

กลุมนิยม และวัตถุนิยม ตัวทํานายชุดที่ 2 สถานการณ 3 ตัว ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และตัวทํานายชุดที่ 3 

จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัว ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดี

ของแผนดิน และลักษณะชาตินิยม รวมเปนตัวทํานายทั้งสิ้น 12 ตัว ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 

(ตารางที่ 3.22) พบวา ตัวทํานายทั้ง 12 ตัวนี้ สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมืองได 57.8% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะชาตินิยม วัตถุนิยม และ กลุมนิยม ซ่ึงมี

คาเบตาตามลําดับ คือ .70, .12, .10, .08, และ .07 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษายิ่งไดรับรูขาวสาร

ทางการเมืองมาก ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ยิ่งมีลักษณะชาตินิยมมาก ยิ่งมีลักษณะวัตถุนิยมมาก 

และมีกลุมนิยมมาก นักศึกษาผูนั้นยิ่งเปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง

มากดวย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 18 กลุมยอย (ตารางที่ 3.22) พบวาตัวทํานายทั้ง 12 ตัวแปร 

สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดมากที่สุดในกลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย โดยทํานายได 64.2% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การ

รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วัตถุนิยม ลักษณะชาตินิยม และ กลุมนิยม 

ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .74, .18, .15, .13, .08 และกลุมที่มีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา

มี 2 กลุมดวยกัน คือ 1) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย โดยทํานายได 63.6% โดยมีลําดับตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ วัตถุนิยม แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .72, .12, .11, .10 และ 

.10 และ 2) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 63.6% โดยมีลําดับตัวทํานายที่

สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ วัตถุนิยม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

กลุมนิยม และ ลักษณะชาตินิยม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ . 74, .14, .14, .13 และ .08 ซ่ึง

เปอรเซ็นตการทํานายและการแปลผลของทั้งสองกลุมนี้เหมือนกัน และตัวทํานายทั้ง 12 ตัวแปร 

สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองไดนอยที่สุด คือ กลุมนักศึกษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยมาก โดยทํานายได 53.9% โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ 

การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ และ การควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ .69 และ .16 

โดยแปลผลเพิ่มเติมวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก นักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรม

สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองที่มากดวย  

 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายของกลุมยอยที่เหลือ ต้ังแต 54.4% ถึง 62.2% เมื่อเปรียบเทียบ

เปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวา คูที่แตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู คือ 1) กลุมนักศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร และ กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (62.2% และ 54.4% ตามลําดับ)     

2) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก (63.6% และ 53.9% 

ตามลําดับ) 3) กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (64.2% 

และ 54.1% ตามลําดับ) และ 4) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษามาก (63.6% และ 54.5% ตามลําดับ) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนที่สรุปไดวา พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง มีตัวทํานายที่สําคัญในแตละชุดตัวทํานาย คือ 1) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิตลักษณะ

เดิม เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การควบคุมตน ลักษณะมุงอนาคต และ 

วัตถุนิยม 2) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดสถานการณเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร  3) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดจิต

ลักษณะตามสถานการณเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

ลักษณะชาตินิยม และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน 4) ตัวทํานายที่สําคัญในชุดรวม เรียงลําดับ

จากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะชาตินิยม 

วัตถุนิยม และ กลุมนิยม และ 5) ตัวทํานายชุดที่ 4 สามารถทํานายไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 

หรือ ชุดที่ 2 หรือ ชุดที่ 3 อยางนอย 5% ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเดียว คือ กลุมนักศึกษาชาย  
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3.7  การวิเคราะหอิทธิพลของจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตาม   
สถานการณ ท่ีมีตอความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา 

 

   การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ จะใชวิธีการทดสอบโมเดลแบบใชคาสังเกต (Observe 

variables) และทําการวิเคราะหขอมูลดิบจากกลุมตัวอยาง จํานวน 474 คน เมื่อนํามาตรวจสอบ

ความสมบูรณถูกตองแลว มีจํานวนขอมูลที่ใชไดจริงและเปนขอมูลเริ่มตนในการทดสอบโมเดลครั้ง

นี้จํานวน 474 คน ผลการทดสอบพบวาโมเดลตั้งตนตามสมมติฐาน (ภาพที่ 1.4) ไมมีความ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการปรับโมเดล และไดโมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ โดยมีดัชนีความกลมกลืน ดังตารางที่ 3.23 และมีคาอิทธิพลทางตรงและทางออม ดัง

ตารางที่ 3.24 และภาพที่ 3.7 

  จากโมเดลที่ปรับแลวปรากฏวา การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ไดรับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .26) 2) ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เทากับ .25) 3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .17) และ4) ลักษณะ

มุงอนาคต (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ -.16) โดยอาจกลาวไดวานักศึกษาที่ยิ่งมีการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ยิ่งมีปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

มาก ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตนอย นักศึกษาเหลานี้ยิ่งมีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก

ดวย 
 

ตารางที่ 3.23  ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแลว (กลุมรวม N = 474 คน) 

 

คาสถิติ เกณฑพิจารณา คาสถิติในโมเดล (กลุมรวม) 

NFI มากกวา .09 0.99 

GFI มากกวา .09 0.98 

AGFI มากกวา .09 0.95 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 = 44.09 , p-value = 0.06 , df = 31  

SRMR นอยกวา .05 0.02 

CFI มากกวา .09 1.00 

RMSEA นอยกวา .06 0.03 
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 โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อได 16 %  

   สําหรับการรับรูคุณความดีของแผนดิน ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ 

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ลักษณะมุงอนาคต (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .18) 2) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .18) 3) กลุมนิยม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ .18) 4) การควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .12) 5) การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .12) และ 6) การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว (คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .08) โดยอาจกลาวไดวานักศึกษาที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก ยิ่งมี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก ยิ่งมีกลุมนิยมมาก ยิ่งมีการควบคุมตนมาก ยิ่งไดรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษามาก ยิ่งเห็นแบบอยางจากครอบครัวมาก นักศึกษาเหลานี้ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของ

แผนดินมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับ

รูคุณความดีของแผนดินได 30 %  

     ลักษณะชาตินิยม ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ดังนี้ 1) ลักษณะมุงอนาคต (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .24) 2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16) 3) กลุมนิยม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .14) และ 4) วัตถุ

นิยม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .10) โดยอาจกลาวไดวานักศึกษาที่ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคต

มาก ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก ยิ่งมีกลุมนิยมมาก ยิ่งมีวัตถุนิยมมาก นักศึกษาเหลานี้ยิ่งมี

ลักษณะชาตินิยมมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ลักษณะชาตินิยมได 17 %   

  การรูปญหาดานการเมือง ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ เรียงลําดับจากมาก

ไปนอย ดังนี้ 1) การควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .13) และ2) สุขภาพจิตดี (คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .13) โดยอาจกลาวไดวานักศึกษาที่ยิ่งมีการควบคุมตนมาก และยิ่งมี

สุขภาพจิตดีมาก นักศึกษาเหลานี้ยิ่งมีการรูปญหาดานการเมืองมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุใน

โมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการรูปญหาดานการเมืองได 9 % 

 พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ 

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) ลักษณะชาตินิยม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .18) 2) การ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16) 3) การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16) 4) การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เทากับ .14) 5) การควบคุมตน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .12) และ6) ลักษณะมุง 
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หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม; * p<.05 

ตารางที่ 3.24  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่

สงผลตอจิตลักษณะ สถานการณ ความฉลาดทางการเมือง    

การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 

การรับรูคุณความดี 

ของแผนดิน 

ลักษณะชาตินิยม รูปญหาดานการเมือง พ.การเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม 

พ.สนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง 

 

ตัวแปร 

DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  

ลักษณะมุงอนาคต  -.16*  -  -.16*  .18*  -  .18*  .24*  -  .24*  .07  .04*  .11*  .11*  .07*  .18*  -.06  -.08*  -.14*  

การควบคุมตน  -   -   -  .12*  -  .12*  -   -   -  .13*  .01  .14*  .12*  .02*  .14*   .05   .01   .06  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  .17*  -  .17*  .18*  -  .18*  .16*  -  .16*  -  .03*  .03*   .06   .06*  .12*  .12*  .14*  .26*  

สุขภาพจิตดี  _  -  -  -  -  -  -  -  -  -.13*  -  -.13*  -   -   -   -   -   -  

กลุมนิยม -  -  -  .18*  -  .18*  .14*  -  .14*  -  .03*  .03*  -  .05* .05*  .08*  .02*  .10*  

วัตถุนิยม  -   -   -   -   -   -  -.10*  -  -.10*  -   -.01  -.01  -  -.02*  -.02*  .08*  -  .08*  
ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร .25*  -  .25*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -.02  .17*  .15*  

การเห็นแบบอยางจากคค.  .26*  -  .26*  .08*  -  .08*  -   -   -   -  .01   .01  .16*  .01  .17*   -   .19*  .19*  
การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา -   -   -  .12*  -  .12*  -   -   -   .06  .01  .07  .14*  .02*  .16*   -   .01   .01  

การรับรูขาวสารการเมืองฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  .69*  -  .69*  

การรับรูคุณความดีฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .06  -  . 06  .16*   -   .16*  .06   -   .06  

ลักษณะชาตินิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .10  -  .10  .18*  -  .18*  .08*  -  .08*  

รูปญหาดานการเมือง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.สนับสนุนเพื่อนฉลาดฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

R2  .16     .30     .17     .09     .37     .57   

185 
 



 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 3.7  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตาม

สถานการณที่มีตอความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในกลุมรวม (N = 474 คน) 

ปริมาณเรียน

สังคมศาสตร 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม 

รับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา 

วัตถุนิยม 

มุงอนาคต 

ควบคุมตน 

สุขภาพจิตดี 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

รับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ   

R2 = .16 

รับรูคุณความดีของ

แผนดิน             

R2 = .30 

ชาตินิยม            

R2 = .17 

รูปญหาดาน

การเมือง            

R2 = .09 

พ.เลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม            

R2 = .37 

พ.สนับสนุนเพื่อน

ฉลาดการเมือง        

R2 = .57 

-.16* 

.25* 

.17* 
.26* 

.18* .18* 
.12* 

.08* 

.12* 
.18* 

-.10* .24* 

.16* 
.14* 

.13* 

-.13* 

.11* .12* 
.16* 

.18* 

.16* 
.14* 

.12* .69* 

.08* 
.08* 
.08* 
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 อนาคต (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .11) โดยอาจกลาวไดวานักศึกษาที่ยิ่งมีลักษณะชาตินิยม

มาก ยิ่งมีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก ยิ่งมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก ยิ่งมี

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก ยิ่งมีการควบคุมตนมาก และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตมาก 

นักศึกษาเหลานี้ยิ่งมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดล

สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมได 37 % 

  พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิง

สาเหตุ เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1) การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เทากับ .69) 2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .12) 3) กลุมนิยม คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .08) 4) วัตถุนิยม คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .08) และ5) ลักษณะ

ชาตินิยม คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .08) โดยอาจกลาวไดวานักศึกษาที่ยิ่งมีการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อมาก ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก ยิ่งมีกลุมนิยมมาก ยิ่งมีวัตถุนิยมมาก และ

ยิ่งมีลักษณะชาตินิยมมาก นักศึกษาเหลานี้ยิ่งมีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองได 57 % 

 

3.8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความฉลาดทางการเมือง
ของนักศึกษา จิตลักษณะเดิม สถานการณ จิตลักษณะตามสถานการณ 
ตามระดับชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษา 

 
 ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three–Way Analysis of 

Variance) ของ 1) ความฉลาดทางการเมือง 3 ตัวแปร คือ การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรม

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 2) จิต

ลักษณะเดิม 5 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี 

กลุมนิยม และ วัตถุนิยม 3) สถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ 5) จิตลักษณะตาม

สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน 

และ ลักษณะชาตินิยม 
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3.8.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความฉลาดทางการเมือง 
จิตลักษณะตามสถานการณ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ ตามระดับ 

เพศ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ เพศ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย 

เพศ หมายถึง เพศของนักศึกษาซึ่งแบงเปนเพศหญิง และ เพศชาย โดยนักศึกษาชาย มี

จํานวน 172 คน (รอยละ 36.3) และนักศึกษาหญิง มีจํานวน 302 คน (รอยละ 63.7) 
สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาที่เรียนของนักศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม

วิทยาศาสตร ไดแก กลุมนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีจํานวน 207 คน (รอยละ 43.7) และ

กลุมสังคมศาสตร ไดแก กลุมนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร 

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาสังคม

ศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา มี

จํานวน 267 คน (รอยละ 56.3) 

เกรดเฉลี่ย หมายถึง เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ซ่ึงมีคาพิสัยระหวาง1.44 – 4.00 มีคามัธย

ฐานเทากับ 2.65 มีคาเฉลี่ย 2.68 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 โดยใชคามัธยฐานเปน

เกณฑในการแบงเกรดเฉลี่ยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอยหรือเทากับ 2.65 

มีจํานวน 240 คน (รอยละ 50.6) และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.66 มีจํานวน 234 คน 

(รอยละ 49.4) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

 3.8.1.1   พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ตาม เพศ สาขาวิชา 

และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมือง (ตารางที่ 3.25) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัว คือ เพศ และ สาขาวิชา 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักศึกษาชาย เปนผูที่มี

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา กลุมนักศึกษาหญิง และ 2) กลุม

นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง

มากกวา นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาพฤติกรรมการ

สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 
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 3.8.1.2   การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อ (ตารางที่ 3.25) ปรากฏวา คะแนนการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แปรปรวนไปตาม

ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัว คือ เพศ และ สาขาวิชา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุม

ที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) กลุมนักศึกษาชาย เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจาก

สื่อมากกวา กลุมนักศึกษาหญิง และ 2) กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร เปนผูที่มีการรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้

ไมปรากฏวาการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและ

สามทาง 

 3.8.1.3   ลักษณะชาตินิยม ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม (ตารางที่ 

3.25) ปรากฏวา คะแนนลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว

เดียว คือ เพศ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษาหญิง 

เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา กลุมนักศึกษาชาย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา

ลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง  

 3.8.1.4   ลักษณะมุงอนาคต ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคต(ตารางที่ 

3.25) ปรากฏวา คะแนนลักษณะมุงอนาคต แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง

ตัวเดียว คือ เพศ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษา

หญิง เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตมากกวา กลุมนักศึกษาชาย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไม

ปรากฏวาลักษณะมุงอนาคต แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.1.5   การควบคุมตน ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการควบคุมตน (ตารางที่ 3.25) 

ปรากฏวา คะแนนการควบคุมตน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวทั้งสามตัวแปร 

คือ เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 

1) กลุมนักศึกษาหญิง เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา กลุมนักศึกษาชาย 2) กลุมนักศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ 

3) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

นอย รวมทั้งยังพบอีกวา การควบคุมตนยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางเพศ 
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และ เกรดเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู (ตารางที่ 119 ในภาคผนวก ข) ไดแก 1) ใน

กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก นักศึกษาหญิง เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา นักศึกษาชาย 

และ 2) ในกลุมนักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะหในสวนนี้ไมปรากฏวาการควบคุมตน แปรปรวนไปตาม

ปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 

ตารางที่ 3.25  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ  

จิตลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดทางการเมือง ตามระดับ เพศ 

สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 

 

จํา 

นวน 

คน 

เพศ 

ก 

สาขาวิชา 

ข 

เกรด

เฉลี่ย 

ค 

กxข กxค ขxค กxขxค %  

ทํานาย 

รูปญหาดานการเมือง 474  <1  <1  <1  2.15  3.53  <1  <1  2.1  

พฤ.การเลือกตั้งฯ  474   <1   <1   1.63  <1  <1  <1  <1   0.6  

พฤ.สนับสนุนเพื่อนฯ  474  11.61***  9.67**  <1  <1  <1  <1  <1  0.5  

รับรูขาวสารทางการเมืองฯ 474  24.0***  26.57***  <1   <1  <1  <1  <1   1.1  

รับรูคุณความดีของแผนดิน 474  <1  <1  <1  <1  1.0  2.17  1.18  1.1  

ลักษณะชาตินิยม  474  12.31***  <1   1.17  <1  <1  <1  <1   3.8  

ลักษณะมุงอนาคต 474  34.45***  1.59  2.76  <1  1.67  1.88  1.27  9.8  

การควบคุมตน  474  4.16*  4.63*  6.25*  <1  4.67*  <1  <1   5.6  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 474  9.03**  <1  13.02***  <1  1.56  1.95  1.72  7.1  

สุขภาพจิตดี  474   <1   <1   7.40**  <1   <1  1.08  <1   2.1  

กลุมนิยม  474  3.05  1.11  3.66  3.05  <1  <1  1.34  2.6  

วัตถุนิยม  474   <1   8.54*   1.40  <1  <1  <1  <1   2.6  

เห็นแบบอยางครอบครัวฯ 474   <1   <1   1.21   <1   <1  3.24  <1   0.9  

รับรูปทัสถานสถานศึกษาฯ 474   1.38   5.47*   <1   <1   <1   1.31   3.31   2.2  

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

 

(ตอน 2) 
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การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

พฤ.สนับสนุนเพื่อนฯ เพศ ชาย =  56.45 หญิง =  52.01 

 สาขาวิชา สังคมศาสตร =  56.29 วิทยาศาสตร =   52.16 

รับรูขาวสารทางการเมืองฯ เพศ ชาย =  51.17 หญิง =   44.82 

 สาขาวิชา สังคมศาสตร =  51.33 วิทยาศาสตร =   44.66 

ลักษณะชาตินิยม เพศ หญิง =  72.38 ชาย =  69.80 

ลักษณะมุงอนาคต เพศ หญิง =  57.73 ชาย =  52.63 

การควบคุมตน เพศ หญิง =  52.06 ชาย =  50.71 

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร =  52.10 สังคมศาสตร =   50.68 

 เกรดเฉลี่ย มาก =  52.21 นอย =   50.56 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพศ หญิง =  53.52 ชาย =  51.54 

 เกรดเฉลี่ย มาก =  53.72 นอย =  51.34 

สุขภาพจิตดี เกรดเฉลี่ย มาก =  42.20 นอย =  39.53 

วัตถุนิยม สาขาวิชา สังคมศาสตร =  37.43 วิทยาศาสตร =  35.60 

รับรูปทัสถานสถานศึกษาฯ สาขาวิชา สังคมศาสตร =  51.91 วิทยาศาสตร =  50.28 

 

 3.8.1.6   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 

3.25) ปรากฏวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง

สองตัว คือ เพศ และ เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) 

กลุมนักศึกษาหญิง เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมนักศึกษาชาย และ 2) กลุมนักศึกษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การ

วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

และสามทาง 

 3.8.1.7   สุขภาพจิตดี ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของสุขภาพจิตดี(ตารางที่ 3.25) 

ปรากฏวา คะแนนสุขภาพจิตดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรด

เฉลี่ยมาก เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะหขอมูลใน

สวนนี้ไมปรากฏวาสุขภาพจิตดี แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

  

 3.8.1.8   วัตถุนิยม ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 
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 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวัตถุนิยม (ตารางที่ 3.25) 

ปรากฏวา คะแนนวัตถุนิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

สาขาวิชา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษาทางดาน

สังคมศาสตร เปนผูที่มีวัตถุนิยมนอยกวา กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูล

ในสวนนี้ไมปรากฏวาวัตถุนิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.1.9   การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ตาม เพศ สาขาวิชา และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา (ตารางที่ 3.25) ปรากฏวา คะแนนการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา แปรปรวนไป

ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ สาขาวิชา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่

แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร เปนผูที่มีการรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษามากกวา กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวา

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 

3.8.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความฉลาดทางการเมือง 
จิตลักษณะตามสถานการณ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ ตามระดับ 
การศึกษาของแม อาชีพของพอ และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ การศึกษาของแม อาชีพของพอ และเกรดเฉลี่ย 

การศึกษาของแม หมายถึง ระดับการศึกษาของแมที่มีหนวยเปนชั้นปของนักศึกษา ซ่ึงมี

พิสัยระหวาง 1  –  16 ป มีคามัธยฐานเทากับ 6 ป มีคาเฉลี่ย 7.75 ป และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 4.26 โดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑในการแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอยหรือเทากับประถมศึกษาปที่ 6 จัดเปนนักศึกษาที่แมมีการศึกษา

นอย มีจํานวน 283 คน (รอยละ 59.7) และกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 

ข้ึนไป จัดเปนนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก มีจํานวน 191 คน (รอยละ 40.3)   

อาชีพของพอ หมายถึง อาชีพของพอ โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาที่พอมี

อาชีพรายไดม่ันคงนอย หมายถึง อาชีพเกษตรกรรม รับจาง และ พอบาน มีจํานวน 237 คน (รอย

ละ 52.4) และ กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก หมายถึง อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท คาขาย และธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 215 คน (รอยละ 47.6) 

เกรดเฉลี่ย หมายถึง เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ซ่ึงมีคาพิสัยระหวาง1.44 – 4.00 มีคามัธย

ฐานเทากับ 2.65 มีคาเฉลี่ย 2.68 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 โดยใชคามัธยฐานเปน
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เกณฑในการแบงเกรดเฉลี่ยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอยหรือเทากับ 2.65 

มีจํานวน 240 คน (รอยละ 50.6) และ กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.66 มีจํานวน 234 คน 

(รอยละ 49.4) โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

 3.8.2.1   พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม ตามการศึกษาของแม อาชีพของ

พอ และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม (ตารางที่ 3.26) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไป

ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่

แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้ง

อยางมีจริยธรรมมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย รวมทั้งยังพบอีกวา พฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการศึกษาของแม 

และ อาชีพของพอ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่

แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู และทุกคูเปนคูที่สําคัญ (ตารางที่ 120 ในภาคผนวก ข) คือ 1) 

ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดมั่นคงนอย นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก เปนผูที่มีพฤติกรรม

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่

แมมีการศึกษามาก นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี

จริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏ

วาพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 3.8.2.2   การรับรูคุณความดีของแผนดิน ตาม การศึกษาของแม อาชีพของพอ 

และ เกรดเฉลี่ย  

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูคุณความดีของแผนดิน 

(ตารางที่ 3.26) ขอมูลพบวา คะแนนการรับรูคุณความดีของแผนดิน ไมปรากฏวาแปรปรวนไปตาม

ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว แตการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาการรับรูคุณความดีของ

แผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การศึกษาของแม และ เกรดเฉลี่ย เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 

3 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู (ตารางที่ 121 ในภาคผนวก ข) คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

มาก นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่

แมมีการศึกษานอย และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 
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เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะหขอมูล

ในสวนนี้ไมปรากฏวาการรับรูคุณความดีของแผนดิน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 

ตารางที่ 3.26  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ  

จิตลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดทางการเมือง ตามระดับ การศึกษา

ของแม อาชีพของพอ และเกรดเฉลี่ยที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย 

(ตอน 1) และคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพล

เดี่ยว (ตอน 2)  

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 

 

จํา 

นวน

คน 

การ 

ศึกษา 

แม 

ก 

อาชีพ

ของพอ 

ข 

เกรด

เฉลี่ย 

ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 

นาย 

รูปญหาดานการเมือง 452  <1  1.36  <1  <1  <1  3.18  1.09  2.4  

พฤ.การเลือกตั้งฯ 452  <1  <1  4.15*  7.46**  1.05  1.57  <1  2.5  

พฤ.สนับสนุนเพื่อนฯ 452  <1  <1  <1  <1  <1  <1  2.43  1.5  

รับรูขาวสารทางการเมืองฯ  452  1.29  <1   <1   <1  <1  <1  <1  0.7  

รับรูคุณความดีของแผนดิน 452  <1  <1  3.26  1.36  4.18*  <1  1.30  1.7  

ลักษณะชาตินิยม 452  <1  3.27  6.23*  <1  6.58*  5.44*  1.24  3.4  

ลักษณะมุงอนาคต  452  1.04  2.03  8.55**  5.20*  1.52  1.87  <1   4.6  

การควบคุมตน  452   <1   <1   6.75**  3.19  <1  2.27  <1   3.4  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 452  <1  <1  20.34***  <1  3.22  1.41  <1  5.8  

สุขภาพจิตดี  452   <1   <1  9.21**  <1  <1  <1  2.56  2.1  

กลุมนิยม 452  <1   <1   3.48   <1  <1  <1  <1  1.1  

วัตถุนิยม 452  <1  3.91*  <1  <1  1.62  <1  <1  2.6  

เห็นแบบอยางครอบครัวฯ 452  <1  2.09  <1  1.88  1.60  <1  <1  2.2  

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษาฯ 452  <1  2.87  1.59  4.90*  1.97  2.75  1.09  2.4  

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

 

 

(ตอน 2) 
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การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

พฤ.การเลือกตั้งฯ เกรดเฉลี่ย มาก =  73.77 นอย =  71.76 

ลักษณะชาตินิยม เกรดเฉลี่ย มาก =  72.58 นอย =  70.59 

ลักษณะมุงอนาคต เกรดเฉลี่ย มาก =  57.78 นอย =  54.88 

การควบคุมตน เกรดเฉลี่ย มาก =  52.86 นอย =  50.96 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เกรดเฉลี่ย มาก =  54.71 นอย =  51.41 

สุขภาพจิตดี เกรดเฉลี่ย มาก =  42.34 นอย =  39.08 

วัตถุนิยม อาชีพของพอ มาก =  51.76 นอย =  51.63 

  

 3.8.2.3   ลักษณะชาตินิยม ตาม การศึกษาของแม อาชีพของพอ และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะชาตินิยม (ตารางที่ 

3.26) ปรากฏวา คะแนนลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว

เดียว คือ เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา กลุมนักศึกษา

ที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย รวมทั้งยัง

พบอีกวา ลักษณะชาตินิยม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางการศึกษาของแม 

และ เกรดเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู (ตารางที่ 122 ในภาคผนวก ข) คือ 1) ในกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา 

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 2) ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก นักศึกษาที่มีเกรด

เฉลี่ยมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะหขอมูลใน

สวนนี้ไมปรากฏวาลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 นอกจากนี้ ลักษณะชาตินิยม ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

ระหวาง อาชีพของพอ และ เกรดเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe 

ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูที่สําคัญเพียง 2 คู (ตารางที่ 123 ใน

ภาคผนวก ข) คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ 2) ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยม

มากกวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาลักษณะชาตินิยม 

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 3.8.2.4   ลักษณะมุงอนาคต ตาม การศึกษาแม อาชีพพอ และ เกรดเฉลี่ย 
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 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคต (ตารางที่ 

3.26) ปรากฏวา คะแนนลักษณะมุงอนาคต แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง

ตัวเดียว คือ เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 

รวมทั้งยังพบอีกวา ลักษณะมุงอนาคต ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 

การศึกษาของแม และ อาชีพของพอ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe 

ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 2 คู และทุกคูเปนคูที่สําคัญ (ตารางที่ 124 ใน

ภาคผนวก ข) คือ 1) ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตมากกวา นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ 2) ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย เปนผูที่มีลักษณะมุง

อนาคตมากกวา นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาลักษณะ

มุงอนาคต แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 3.8.2.5   การควบคุมตน ตาม การศึกษาแม อาชีพพอ และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการควบคุมตน (ตารางที่ 3.26) 

ปรากฏวา คะแนนการควบคุมตน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะห

ขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการควบคุมตน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

3.8.2.6  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตาม การศึกษาของแม อาชีพของพอ และ เกรด

เฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 

3.26) ปรากฏวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง

ตัวเดียว คือ เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสอง

ทางและสามทาง 

 

 

 3.8.2.7   สุขภาพจิตดี ตาม การศึกษาของแม อาชีพของพอ และ เกรดเฉลี่ย 
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 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ สุขภาพจิตดี (ตารางที่ 3.26) 

ปรากฏวา คะแนน สุขภาพจิตดี แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

เกรดเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยมาก เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีมากกวา กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย การวิเคราะหขอมูล

ในสวนนี้ไมปรากฏวาสุขภาพจิตดี แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.2.8   วัตถุนิยม ตาม การศึกษาของแม อาชีพของพอ และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวัตถุนิยม (ตารางที่ 3.26) 

ปรากฏวา คะแนนวัตถุนิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

อาชีพของพอ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาที่พอ

มีอาชีพรายไดม่ันคงมาก เปนผูที่มีวัตถุนิยมนอยกวา กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการควบคุมตน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

และสามทาง 

 3.8.2.9   การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ตาม การศึกษาของแม อาชีพของพอ 

และ เกรดเฉลี่ย 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา (ตารางที่ 3.26) ขอมูลพบวา คะแนนการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ไมปรากฏวา

แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว แตการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ปรากฏวาการรับรู

ปทัสถานจากสถานศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง การศึกษาของแม 

และ อาชีพของพอ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่

แตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียงคูเดียวและเปนคูที่สําคัญ (ตารางที่ 125 ในภาคผนวก ข) คือ ใน

กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย เปนผูที่มีการรับรู

ปทัสถานจากสถานศึกษามากกวา นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก การวิเคราะหขอมูลใน

สวนนี้ไมปรากฏวาการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 

3.8.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความฉลาดทางการเมือง 
จิตลักษณะตามสถานการณ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ ตามระดับ 
อาชีพของแม เพศ และสาขาวิชาที่แตกตางกัน 

ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางโดยมีตัวแปรอิสระเปน

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 3 ตัวแปร คือ อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 
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อาชีพของแม หมายถึง อาชีพของแม โดยแบงเปน 2  กลุม ไดแก กลุมนักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงนอย หมายถึง อาชีพเกษตรกรรม รับจาง แมบาน มีจํานวน 288 คน (รอยละ 

62.9) และ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก หมายถึง อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท คาขาย และธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 170 คน (รอยละ 35.9) 

เพศ หมายถึง เพศของนักศึกษาซึ่งแบงเปนเพศหญิง และ เพศชาย โดยนักศึกษาชาย มี

จํานวน 172 คน (รอยละ 36.3) และนักศึกษาหญิง มีจํานวน 302 คน (รอยละ 63.7) 
สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาที่เรียนของนักศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม

วิทยาศาสตร ไดแก กลุมนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาชีววิทยา 

และสาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร มีจํานวน 207 คน (รอยละ 43.7) และกลุมสังคมศาสตร ไดแก 

กลุมนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา มีจํานวน 267 คน (รอยละ 56.3) 

โดยจะทําการวิเคราะหในทีละตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

 3.8.3.1   การรูปญหาดานการเมือง ตาม อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ การรูปญหาดานการเมือง 

(ตารางที่ 3.27) ปรากฏวา คะแนนการรูปญหาดานการเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร

อิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ อาชีพของแม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระ

นี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมือง

มากกวา กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย รวมทั้งยังพบอีกวา การรูปญหาดาน

การเมือง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง อาชีพของแม และ เพศ เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวามีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียง

คูเดียวและเปนคูที่สําคัญ (ตารางที่ 126 ในภาคผนวก ข) คือ ในกลุมนักศึกษาชาย นักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได

ม่ันคงนอย และการรูปญหาดานการเมือง ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง 

อาชีพแม และ สาขาวิชา 

 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญรวม 3 คู แตมีคูที่สําคัญรวม 2 คู (ตารางที่ 127 ในภาคผนวก ข) คือ 1) ในกลุม

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เปนผูที่มีการรูปญหาดาน
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การเมืองมากกวา นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ 2) ในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่แม

มีอาชีพรายไดม่ันคงนอย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการรูปญหาดานการเมือง 

แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 
 

(ตอนที่ 1) 
คาเอฟ  

ตัวแปรตาม 

 

จํา 

นวน

คน 

อาชีพ

ของแม 

ก 

เพศ 

ข 

สาขา 

วิชา 

ค 

กxข กxค ขxค กxขxค % ทํา 

นาย 

รูปญหาดานการเมือง 458  4.54*  <1  1.17  4.34*  4.73*  2.62  <1  3.7  

พฤ.การเลือกตั้งฯ  458  <1   <1   <1   <1  <1  <1  <1  0.2  

พฤ.สนับสนุนเพื่อนฯ  458  <1  10.29***  9.71**  <1  <1  <1  <1  5.1  

รับรูขาวสารทางการเมืองฯ  458  1.40  22.41***  25.50***  <1  <1  <1  <1  10.9  

รับรูคุณความดีของแผนดิน  458  <1   <1   <1   <1  <1  <1  <1  0.3  

ลักษณะชาตินิยม  458  1.39  11.03***  <1   <1  <1  <1  <1  3.5  

ลักษณะมุงอนาคต 458  <1  30.12***  <1  <1  <1  1.16  <1  7.9  

การควบคุมตน  458  <1   6.40*   1.05  4.19*  <1  <1  <1  2.9  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  458  <1  11.01***  <1  4.50*  <1  <1  <1  3.5  

สุขภาพจิตดี 458  3.21  <1  <1  1.29  1.29  <1  <1  1.9  

กลุมนิยม 458  1.65   1.37   <1   2.49  <1  3.80  <1   2.8  

วัตถุนิยม 458  <1  <1  7.67**  3.52  2.48  <1  <1  3.4  

เห็นแบบอยางครอบครัวฯ 458  5.30*  <1  <1  <1  2.66  <1  <1  1.6  

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษาฯ 458  <1   <1   3.21  <1  <1  <1  <1  1.4  

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของจิตลักษณะเดิม สถานการณ  

จิตลักษณะตามสถานการณ และความฉลาดทางการเมือง ตามระดับ อาชีพของ

แม เพศ และสาขาวิชาที่แตกตางกัน ในกลุมรวม และกลุมยอย (ตอน 1) และ

คาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ตอน 2)  
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(ตอน 2) 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรอิสระ กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 

รูปญหาดานการเมือง อาชีพของแม มาก =   70.65 นอย =  68.88 

พฤ.สนับสนุนเพื่อนฯ เพศ ชาย =  56.63 หญิง =  52.33 

 สาขาวิชา สังคมศาสตร =  56.57 วิทยาศาสตร =  52.39 

รับรูขาวสารทางการเมืองฯ เพศ ชาย =  51.02 หญิง =  44.83 

 สาขาวิชา สังคมศาสตร =  51.23 วิทยาศาสตร =  44.62 

ลักษณะชาตินิยม เพศ หญิง =  72.32 ชาย =  69.88 

ลักษณะมุงอนาคต เพศ หญิง =  57.78 ชาย =  52.90 

การควบคุมตน เพศ หญิง =  52.51 ชาย =  50.81 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพศ หญิง =   53.85 ชาย =  51.61 

วัตถุนิยม สาขาวิชา สังคมศาสตร =  37.35 วิทยาศาสตร =  34.67 

เห็นแบบอยางครอบครัวฯ อาชีพของแม มาก =  51.96 นอย =  50.28 

 

 3.8.3.2   พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ตาม อาชีพของแม 

เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ พฤติกรรมการสนับสนุนให

เพื่อนฉลาดทางการเมือง (ตารางที่ 3.27) ปรากฏวา คะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัว คือ เพศ และ สาขาวิชา 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ในกลุมนักศึกษาชาย เปนผูที่มี

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา กลุมนักศึกษาหญิง และ 2) ในกลุม

นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร เปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง

มากกวา กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาพฤติกรรม

การสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.3.3   การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ตาม อาชีพของแม เพศ และ 

สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ การรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อ (ตารางที่ 3.27) ปรากฏวา คะแนนการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แปรปรวนไปตาม

ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงสองตัว คือ เพศ และ สาขาวิชา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุม

ที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา 1) ในกลุมนักศึกษาชาย เปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อมากกวา กลุมนักศึกษาหญิง และ 2) ในกลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร เปนผูที่มีการ
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รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูล

ในสวนนี้ไมปรากฏวาการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสอง

ทางและสามทาง 

 3.8.3.4   ลักษณะชาตินิยม ตาม อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ ลักษณะชาตินิยม (ตารางที่ 

3.27) ปรากฏวา คะแนนลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัว

เดียว คือ เพศ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษา

หญิง เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา กลุมนักศึกษาชาย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไม

ปรากฏวาลักษณะชาตินิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.3.5   ลักษณะมุงอนาคต ตาม อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ ลักษณะมุงอนาคต (ตารางที่ 

3.27) ปรากฏวา คะแนนลักษณะมุงอนาคต แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง

ตัวเดียว คือ เพศ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษา

หญิง เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตมากกวา กลุมนักศึกษาชาย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไม

ปรากฏวาลักษณะมุงอนาคต แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.3.6   การควบคุมตน ตาม อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ การควบคุมตน (ตารางที่ 3.27) 

ปรากฏวา คะแนนการควบคุมตน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

เพศ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาหญิง เปนผูที่

มีการควบคุมตนมากกวา กลุมนักศึกษาชาย รวมทั้งยังพบอีกวา การควบคุมตน ยังแปรปรวนไป

ตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง อาชีพของแม และ เพศ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย

วิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 4 คู แตมีคูที่สําคัญ 3 คู 

(ตารางที่ 128 ในภาคผนวก ข) คือ 1) ในกลุมนักศึกษาชาย นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคง

มาก เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 2) ในกลุมนักศึกษา

หญิง นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก เปนผูที่มีการควบคุมตนมากกวา นักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงนอย และ 3) ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก นักศึกษาหญิง เปน

ผูที่มีการควบคุมตนมากกวา นักศึกษาชาย การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการควบคุม

ตน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 
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 3.8.3.7   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตาม อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 

3.27) ปรากฏวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง

ตัวเดียว คือ เพศ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษา

หญิง เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา กลุมนักศึกษาชาย รวมทั้งยังพบอีกวา แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง อาชีพของแม และ เพศ เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ปรากฏวา มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญรวม 

2 คู แตมีคูที่สําคัญเพียงคูเดียว (ตารางที่ 129 ในภาคผนวก ข)  คือ ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพ

รายไดม่ันคงมาก นักศึกษาหญิง เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวา นักศึกษาชาย การวิเคราะห

ขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง 

 3.8.3.8   วัตถุนิยม ตาม อาชีพของแม เพศ และ สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ วัตถุนิยม (ตารางที่ 3.27) 

ปรากฏวา คะแนนวัตถุนิยม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ 

สาขาวิชา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาทางดาน

สังคมศาสตร เปนผูที่มีวัตถุนิยมมากกวา กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูล

ในสวนนี้ไมปรากฏวาวัตถุนิยม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางและสามทาง 

 3.8.3.9   การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ตาม อาชีพของแม เพศ และ 

สาขาวิชา 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว (ตารางที่ 3.27) ปรากฏวา คะแนนการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว แปรปรวนไป

ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียงตัวเดียว คือ อาชีพของแม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมที่

แบงตามตัวแปรอิสระนี้ พบวา ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดมั่นคงมาก เปนผูที่มีการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัวมากกวา กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย การวิเคราะห

ขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏวาการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ

สองทางและสามทาง 
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บทที่ 4 
 

การสรุปและอภิปรายผล 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิต

นักศึกษาปริญญาตรี” ในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ 

(Correlation Comparative Study) โดยจุดมุงหมายในการศึกษาหลักคือการเปรียบเทียบ

นักศึกษา วาจะมีความฉลาดทางการเมือง คือ การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้ง

อยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง รวมทั้งยังไดศึกษาสาเหตุ

สมทบ 3 ดาน คือ 1) ปจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม 2) ปจจัยทางจิตลักษณะ

เดิม 6 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม 

และ วัตถุนิยม และ 3) ปจจัยสถานการณ 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา วาปจจัยอะไรบางที่มีสวน

เกี่ยวของกับพฤติกรรมดังกลาวนี้ โดยศึกษากลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ รวม 

474 คน โดยทําการวิเคราะหทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลได

ดังตอไปนี้ 

 

4.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
 

 จากการประมวลเอกสารทางดานทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยสามารถ

คาดถึงผลการวิจัยหลายดานที่อาจพบในนักศึกษา โดยตั้งสมมติฐานไวรวม 6 ขอดวยกัน ซ่ึงใน

สวนนี้จะไดสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานแตละขอรายละเอียดดังนี้ 

 

 4.1.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 

 สมมติฐานที่ 1 กลาววา “นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

และมีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา หรือ มีลักษณะ

ชาตินิยมมากกวา หรือมีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา หรือมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี
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จริยธรรมมากกวา หรือมีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 

ไดรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย”  

 สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ในการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) วัตถุนิยม แบง

ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีวัตถุนิยมมาก และ กลุมที่มีวัตถุนิยมนอย 2) การรับรูคุณความดี

ของแผนดิน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ไดรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และ กลุมที่รับ

รูคุณความดีของแผนดินมาก และ 3) สุขภาพจิตดี แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีสุขภาพจิตดี

นอย และ กลุมที่มีสุขภาพจิตดีมาก สวนตัวแปรตามมี 5 ตัวแปร คือ 1) การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 2) ลักษณะชาตินิยม 3) การรูปญหาดานการเมือง 4) พฤติกรรมการเลือกต้ังอยาง

มีจริยธรรม และ 5) พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ใน 4 ตัวแปร

ตาม (ภาพที่ 4.1) ไดแก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 1 

 

วัตถุนิยมนอย 

การรับรูคุณความดี
ของแผนดินมาก 

สุขภาพจิตดีมาก 

พฤ.เลือกตั้งอยางมี

จริยธรรมมาก 

รูปญหาดานการเมือง

มาก 

ลักษณะชาตินิยมมาก 

การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อ ก. การศึกษาพอมาก             

ก. การศึกษาแมมาก         

 

ก. ชาย 

ก. ชาย                                              

ก. วิทยาศาสตร                                 

ก. เกรดนอย                                      

ก. การศึกษาแมนอย                         

ก. อาชีพพอรายไดนอย                     

ก. อาชีพแมรายไดนอย 

 ก. รวม                          

ก. หญิง                         

ก. วิทยาศาสตร              

ก. เกรดนอย                  

ก. การศึกษาแมนอย 
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ประการแรก นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมี

สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก 

ไดรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย (ตารางที่ 3.2 และ ตารางที่ 22 ใน

ภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบใน 2 กลุมยอย คือ 1) นักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก และ 2) นักศึกษาที่

แมมีการศึกษามาก 

 ประการที่สอง นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมี

สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ไดรับรูคุณความดี

ของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย ตารางที่ 3.3 และ ตารางที่ 28 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้

ปรากฏในเฉพาะกลุมนักศึกษาชาย 

 ประการที่สาม นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมี

สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมมาก ไดรับ

รูคุณความดีของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย (ตารางที่ 3.4 และ ตารางที่ 36 ในภาคผนวก 

ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอย คือ 1) นักศึกษาชาย 2) นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 3) นักศึกษาที่

มีเกรดเฉลี่ยนอย 4) นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 5) นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

และ 6) นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

 และประการสุดทาย นักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมาก และมี

สุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยม

มาก ไดรับรูคุณความดีของแผนดินนอย และมีสุขภาพจิตดีนอย (ตารางที่ 3.5 และ ตารางที่ 41 ใน

ภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอย คือ 1) นักศึกษาหญิง 2) นักศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร 3) นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ 4) นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 

 เนื่องจากผูวิจัยไดตระหนักวาการเลือกตั้งระดับประเทศ โดยเฉพาะการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมานั้นไดเกิดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซ่ึง

นั่นก็หมายความวาเกิดขึ้นมากอนหนานี้แลว 3 ป โดยกลุมตัวอยางนักศึกษาที่มีอายุ 21 ป นั้นยอม

มีประสบการณในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาแลว แตในทางกลับกันก็ยังมีกลุมนักศึกษาที่มีอายุตํ่า

กวา 21 ปซ่ึงหมายความวาเมื่อยอนไปในป 2550 นั้น นักศึกษาเหลานี้จะมีอายุอยูในชวง 17 ป

เทานั้นอาจจะยังไมเคยมีประสบการณในการเลือกตั้งครั้งใหญมากอน ซ่ึงอาจทําใหไมเขาใจหรือ

อาจไมมีความรูในสวนของคําถามบางดานที่แตกตางกันไปของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรมเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่เคยไปเลือกตั้งมาแลว ดวยสาเหตุของปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงได

ทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบวานักศึกษาที่อายุตํ่ากวา 21 ปกับ
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นักศึกษาอายุต้ังแต 21 ปข้ึนไปนั้นจะมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมแตกตางกันหรือไม 

โดยในกลุมตัวอยางของนักศึกษาพบวา กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอยกวา 21 ปมีจํานวน 110 คน จึง

ไดทําการเปรียบเทียบกับกลุมนักศึกษาที่มีอายุต้ังแต 21 ปข้ึนไปในปริมาณที่เทากัน คือ 110 คน 

ปรากฏการวิเคราะหขอมูลวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 130) (F  =  1.02,  P  =  .31,      

x ของกลุมนักศึกษาที่มีอายุตํ่ากวา 21  =  71.95, x ของกลุมนักศึกษาที่มีอายุต้ังแต 21 ปข้ึนไป = 

73.15) ดังนั้นหมายความวาในเรื่องของอายุนั้นไมไดเปนขอจํากัดที่จะทําใหนักศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้

มีพฤติกรรมเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมแตกตางกันแตอยางใด  

 ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ จึงสนับสนุนสมมติฐาน ที่ 1 อยางเดนชัด นอกจากนี้ 

ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) ปรากฏความสัมพันธ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี และ การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน กับความฉลาดทางการเมือง คือ การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ผลในสวนนี้จึง

สนับสนุนผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง   

 จากผลที่พบขางตนทําใหทราบวา การที่มีวัตถุนิยมนอย ไดรับรูคุณความดีของแผนดิน

มาก และมีสุขภาพจิตดีมาก มีความสําคัญตอความฉลาดทางการเมืองมาก ผลในสวนนี้จึง

สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณดังกลาวขางตน

ในพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา เชน งานวิจัยของ นิชาภัทร  โพธิ์บาง (2550: 118 - 121) ซ่ึงศึกษา

พฤติกรรมทํางานราชการอยางมีจริยธรรมของเจาหนาที่การเงินและบัญชี พบผลวา เจาหนาที่

การเงินและบัญชีที่มีคานิยมทางวัตถุตํ่า เปนผูที่มีพฤติกรรมตามคานิยมซื่อสัตยและมีความ

รับผิดชอบมากกวา เจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีคานิยมทางวัตถุสูง ซ่ึงเราจะเห็นวาการที่บุคคล

ใหความสําคัญกับวัตถุในปริมาณที่นอยนั้นแสดงใหเห็นวาเคาเหลานั้นยอมเห็นความถูกตองและ

เหมาะสมเปนสําคัญมากกวา โดยใหความสําคัญกับเหตุและผลเปนหลัก ดังนั้นพฤติกรรมตาง ๆ ที่

แสดงออกมายอมจะเปนพฤติกรรมที่นาปรารถนาและพฤติกรรมที่มีจริยธรรมที่ดีดวย เชนเดียวกับ

นักศึกษาที่เห็นวัตถุนิยมมีความสําคัญนอยยอมแสดงใหเห็นวานักศึกษาเหลานั้นยอมมีความคิดมี

เหตุมีผลอยูบนหลักความถูกตองยอมทําใหนักศึกษาผูนั้นเปนผูที่มีความฉลาดทางการเมืองขึ้นมา

ได  

นอกจากนี้งานวิจัยในพฤติกรรมนาปรารถนาในกลุมผูสูงอายุของ วรนุช สิปยารักษ (2552: 

180 – 185) โดยพบผลวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ

พึ่งตนเองดานสังคมมากกวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ทั้งนี้การที่บุคคลเห็น
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คุณความดีของแผนดินนั้นยอมที่จะมีความรูสึกรัก รูสึกหวงแหนอยากตอบแทนที่ไดเกิดมาบนผืน

แผนดินนี้ จึงแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาเพื่อตอบสนองและทดแทนความดีของชาติบานเมืองที่เคา

อยู ไมทําลายหรือสรางความเสียหายใหกับแผนดิน เชนเดียวกับกลุมนักศึกษาที่ทําหนาที่และ

ปฏิบัติตนในทางที่ดีที่ถูกที่ควรเพื่อไมกอใหเกิดความเสียหายใหกับบานเมืองได ดังนั้นพฤติกรรมที่

แสดงออกอยางเชนความฉลาดในเรื่องการเมืองนั้นก็เปนสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะกระทําได

เพื่อใหรูเทาทันถึงเหตุการณบานเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน หรือแมแตนักการเมืองที่มาบริหารหรือ

ปกครองประเทศวาเคาเหลานั้นเปนอยางไรบาง จะไดไมกอผลเสียใหกับประเทศชาติที่อยู  

เชนเดียวกับพฤติกรรมการมีมารยาทในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ 

อนันต  แยมเยื้อน (2550: 102 – 123) พบวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการ

มีมารยาทในสังคมมากกวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการที่คนเรามี

สุขภาพจิตดีนั้นยอมทําใหเกิดความสุขทั้งทางจิตใจและทางกาย เพราะเมื่อเรามีความสุขแลวก็

สามารถที่จะคิดและรับรูในสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดีมีสมาธิในการที่จะคิดไตรตรองวาอะไรถูกอะไร

ผิด เชนเดียวกับนักศึกษาเมื่อมีสุขภาพจิตที่ดีแลวยอมทําใหนักศึกษาผูนั้นมีความฉลาดทาง

การเมืองดวย 

 

 4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2 

 สมมติฐานที่ 2 กลาววา “นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการควบคุมตนมาก และมี

ลักษณะชาตินิยมมาก เปนผูที่ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา หรือ ไดรับรูคุณความดี

ของแผนดินมากกวา หรือมีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมี

จริยธรรมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุง

อนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย และมีลักษณะชาตินิยมนอย” 

 สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ในการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรแรกลักษณะมุง

อนาคต แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย และ กลุมที่มีลักษณะมุง

อนาคตมาก ตัวแปรที่สองการควบคุมตน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมที่มีการควบคุมตน

นอย และ กลุมที่มีการควบคุมตนมาก และ ตัวแปรสุดทายลักษณะชาตินิยม แบงออกเปน 2 

ประเภท ไดแก กลุมที่มีลักษณะชาตินิยมนอย และ กลุมที่มีลักษณะชาตินิยมมาก สวนตัวแปรตาม

มี 5 ตัวแปร คือ 1) การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 2) การรับรูคุณความดีของแผนดิน 3) การ
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รูปญหาดานการเมือง 4) พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ 5) พฤติกรรมการสนับสนุน

ใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง  

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ใน 3 ตัวแปร

ตาม (ภาพที่ 4.2) ไดแก  

 ประการแรก นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการควบคุมตนมาก มีลักษณะ

ชาตินิยมมากเปนผูที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุง

อนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย มีลักษณะชาตินิยมนอย (ตารางที่ 3.7 และ ตารางที่ 49 ใน

ภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุมเดียว คือ กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 

 ประการที่สอง นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการควบคุมตนมาก มีลักษณะ

ชาตินิยมมากเปนผูที่มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย มี

การควบคุมตนนอย มีลักษณะชาตินิยมนอย (ตารางที่ 3.9 และ ตารางที่ 58 ในภาคผนวก ข) ผล

เชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุมเดียว คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 2 

 

  และประการสุดทาย นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการควบคุมตนมาก มี

ลักษณะชาตินิยมมากเปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา 

ลักษณะมุงอนาคตมาก 

การควบคุมตนมาก 

ลักษณะชาตินิยมมาก 

พฤ.สนับสนุนใหเพื่อน
ฉลาดการเมืองมาก 

รูปญหาดานการเมือง
มาก 

รับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อมาก ก. ลูกคนแรก 

ก. อาชีพแมรายไดมาก 

ก. ชาย   
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นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย มีการควบคุมตนนอย มีลักษณะชาตินิยมนอย (ตารางที่ 3.11 

และ ตารางที่ 64 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอยเพียงกลุมเดียว คือ กลุมนักศึกษาชาย 

 ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ จึงสนับสนุนสมมติฐาน ที่ 2 ในบางกลุมยอยของ

กลุมนักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก การรูปญหาดานการเมืองมาก และ 

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมาก  

 นอกจากนี้ ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 

ปรากฏความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ระหวางจิตลักษณะเดิม คือ ลักษณะมุงอนาคต 

และ การควบคุมตน กับจิตลักษณะตามสถานการณ คือ ลักษณะชาตินิยม กับความฉลาดทาง

การเมือง คือ การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรม

การสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ผลในสวนนี้จึงสนับสนุนผลจากการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง 

 จากผลที่พบขางตนทําใหทราบวา ลักษณะมุงอนาคตมาก มีการควบคุมตนมาก มี

ลักษณะชาตินิยมมาก มีความสําคัญตอความฉลาดทางการเมืองมาก ซ่ึงนักวิจัยในอดีตพบวา 

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน เปนตัวทํานายสําคัญลําดับแรก ๆ ของพฤติกรรมสนับสนุน

ใหเพื่อนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวิจัยของจิตติพร  ไวโรจนวิทยาการ (2551: 92) พบวา 

นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนทําตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมากกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย เชนเดียวกับงานวิจัยของ

สุชาดา  ชลานุเคราะห (2552: 213 – 228)  พบวา หัวหนาสถานีอนามัยที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมมากกวา หัวหนาสถานีอนามัยที่มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ทั้งนี้คนที่มีลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนมากนั้น ยอม

เปนผูที่มีความคิดเล็งเห็นถึงผลในอนาคตวาอะไรจะเกิดขึ้นบาง เมื่อใครทําอะไรลงไปแลวยอมได

ผลตอบแทนกลับมาเชนนั้น ดังนั้นคนเหลานี้ยอมรูวาควรจะปฏิบัติหรือควบคุมตนเชนไรใหสามารถ

ปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสมตามกาลเทศะ เพื่อกอใหเกิดผลดีตามที่ตนเองไดกระทําลงไป 

ดังนั้นการที่นักศึกษามีลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนมากนั้นยอมทําใหนักศึกษารูวาควร

ปฏิบัติตนเชนไรในฐานะที่เปนนักศึกษา เพื่อกอใหเกิดผลที่ดีข้ึนในอนาคต  นอกจากนี้ในงานวิจัย

ของศิริกุล  กลิ่นทอง (2549: 114) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการทํางานของขาราชการ จํานวน 485 คน โดย

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่มีลักษณะชาตินิยมมากเปนผูที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก

เพื่อนรวมงานมากกวา ขาราชการที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ที่เปนเชนนี้เพราะคนที่ลักษณะชาตินิยม

มากนั้นยอมเปนผูที่มีความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติของตนเอง มีความรักชาติ ดังนั้นการที่
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นักศึกษามีความฉลาดทางการเมืองนั้นแสดงใหเห็นวานักศึกษาเหลานั้นยอมที่จะรูสึกรักและ

ภาคภูมิใจในความเปนชาติพยายามที่จะเรียนรูและทําความเขาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อ

กอใหเกิดการรูทันในความเปนชาติและไมยอมไมใครมาทําลายหรือเอาเปรียบกับประเทศของเรา

ได 

 

4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 

 สมมติฐานที่ 3 กลาววา “นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีกลุมนิยม

มาก ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา หรือ มี

ลักษณะชาตินิยมมากกวา หรือมีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการเลือกตั้ง

อยางมีจริยธรรมมากกวา หรือ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย”  

 สมมติฐานนี้ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง ในการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย และ กลุมที่มี

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 2) กลุมนิยม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมที่มีกลุมนิยม

นอย และ กลุมที่มีกลุมนิยมมาก และ 3) การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ กลุมที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย และ กลุมที่มีการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อมาก 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ใน 3 ตัวแปร

ตาม (ภาพที่ 4.3) ไดแก ประการแรก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีกลุม

นิยมมาก ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่ไดรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 

นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย ไดรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อนอย (ตารางที่ 3.12 และ ตารางที่ 81 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอย คือ 1) 

นักศึกษาชาย 2) นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 3) นักศึกษาที่มีอายุนอย 4) นักศึกษาทางดาน

สังคมศาสตร 5) นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 6) นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ 7) 

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
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ภาพที่ 4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ 3 

 

 ประการที่สอง นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีกลุมนิยมมาก ได

รับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่มีลักษณะชาตินิยมมากกวา นักศึกษาที่มีการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย (ตาราง

ที่ 3.13 และ ตารางที่ 85 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอย คือ 1) นักศึกษา

ชาย 2) นักศึกษาที่มีอายุนอย 3) นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 4) นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายได

ม่ันคงมาก และ 5) นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก  

 และประการสุดทาย นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีกลุมนิยมมาก 

ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา 

นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย มีกลุมนิยมนอย ไดรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อนอย (ตารางที่ 3.15 และ ตารางที่ 107 ในภาคผนวก ข) ผลเชนนี้พบในกลุมยอย คือ 1) 

นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 2) นักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 3) นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคง

มาก และ 4) นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 

การเห็นแบบอยาง
ท่ีดีจากครอบครัว 

กลุมนิยม 

รับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อ 

พฤ.เลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม 

ลักษณะชาตินิยม 

รับรูคุณความดีของ
แผนดิน 

ก. รวม                                                                

ก. ชาย                                                               

ก. อายุนอย              ก. อาชีพพอรายไดมาก       

ก. การศึกษาแมนอย      ก. อาชีพแมรายไดมาก 

ก. ลูกคนแรก               

ก. การศึกษาแมมาก         

ก. อาชีพพอรายไดมาก 

ก. อาชีพแมรายไดมาก 

ก. ชาย                                                         

ก. ลูกคนแรก        ก. การศึกษาแมมาก               

ก. อายุนอย          ก. อาขีพพอรายไดมาก            

ก. สังคมศาสตร    ก. อาชีพแมรายไดมาก 
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 ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ จึงสนับสนุนสมมติฐาน ที่ 3 อยางเดนชัดในกลุม

นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก กลุมนักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก และกลุม

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากดวย 

 นอกจากนี้ ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 

ปรากฏความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ระหวางจิตลักษณะเดิม คือ กลุมนิยม กับ

สถานการณ คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กับจิตลักษณะตามสถานการณ คือ การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ กับความฉลาดทางการเมือง คือ การรูปญหาดานการเมือง 

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

ผลในสวนนี้จึงสนับสนุนผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 

จากผลที่พบขางตนทําใหทราบวา การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีกลุมนิยม

มาก ไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก มีความสําคัญตอความฉลาดทางการเมืองมาก ผล

สวนนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ซ่ึงปรากฏในงานวิจัยของจิตติพร  ไวโรจนวิทยาการ (2551: 

90-108) พบวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมากกวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ซ่ึงสอดคลองกับ

พฤติกรรมที่นาปรารถนาของ วรรณลดา  กันตโฉม (2553: 210) ศึกษาในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 684 คน พบวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก เปนผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนที่ไมดีมากกวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ซ่ึงเราจะ

เห็นวาการที่คนเรานั้นไดรับรูหรือเห็นแบบอยางการแสดงออกจากครอบครัวหรือพอแมในทางที่ดี

ยอมทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่ดีดังตัวอยางที่เห็นจากครอบครัวกระทําดวย ดังนั้นการที่

นักศึกษาไดเห็นแบบอยางที่ดีในเรื่องของการเมืองมาก ๆ นั้นยอมทําใหนักศึกษามีความคิดและ

รับรูจนกอใหเกิดความฉลาดทางการเมืองตามอยางของครอบครัวเชนกัน 

 นอกจากนี้ในงานวิจัยของรสนันท ณ นคร (2550:  113–123) ปรากฏผลวา นักเรียนที่มี

การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการออมมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการออมมากกวา นักเรียนที่มีการรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับการออมนอย เชนเดียวกับ งานวิจัยของสุพัตรา เติมคุนานนท (2553:  103-104) 

ซ่ึงศึกษาในกลุมนักเรียนเชนกัน โดยพบวา นักเรียนที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร

มาก เปนผูที่มีการยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียรมากกวา นักเรียนที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟา

นิวเคลียรนอยดวย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการที่คนเรามีความสนใจหรือรับรูในขาวสารจากสื่อ

ตาง ๆ ที่มีมากในปจจุบันนี้ยอมทําใหคนเรามีความรูและเขาใจถึงสถานการณตาง ๆ ที่เปนอยูใน

ปจจุบันวาเปนอยางไรและสามารถที่จะปรับตัวใหทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได เชนเดียวกับการ
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สนใจขาวสารในเรื่องของการเมืองของนักศึกษาที่ถือวาเปนเรื่องสําคัญมากในปจจุบัน เพราะการที่

นักศึกษามีการรับรูและเขาใจในเรื่องของการเมืองที่เปนอยูในปจจุบันนี้ยอมทําใหนักศึกษาผูนั้นมี

ความฉลาดทางการเมืองขึ้นมาไดเชนเดียวกัน 

 

4.1.4  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 4 กลาววา “ตัวทํานายชุดที่ 3 ประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 คือ ชุดจิต

ลักษณะเดิม จํานวน 6 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สุขภาพจิต กลุมนิยม และ วัตถุนิยม รวมกับตัวทํานายชุดที่  2 คือ ชุดสถานการณ 3 ตัวแปร คือ 

ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากกวา  ทํานาย

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดมากกวา หรือทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมืองไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 เพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง อยางนอย 

5%”  

ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ไม

ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม แตพบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุมยอย คือ กลุม

นักศึกษาชาย โดยมีเปอรเซ็นตการทํานายแตกตางคือ 7.3% โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิต

ลักษณะเดิม และ สถานการณ รวม 9 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ

ได 18.7% (ตารางที่ 3.17 และ ภาพที่ 4.4) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร และ การควบคุมตน ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิต

ลักษณะเดิม 6 ตัวแปร รวมกันทํานายได 8.0% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การควบคุมตน และ

ตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ

ได 11.4% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว นอกจากนี้ยังปรากฏในกลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย กลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได

ม่ันคงมาก กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก กลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก และกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคง

นอย ซ่ึงพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางระหวาง 5.1% ถึง 7.00%   
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นอกจากนี้ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของการรับรูคุณความดีของแผนดิน ไม

ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม (ตารางที่ 3.18 และภาพที่ 4.5) ซ่ึงผลปรากฏวาพบ

เปอรเซ็นการทํานายที่แตกตาง 2.5  %เทานั้น โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิม และ

สถานการณ รวม 9 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน ได 30.1 % โดยมีตัว

ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม ลักษณะมุงอนาคต การ

รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา การควบคุมตน และการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ตามลําดับ 

ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของ

แผนดินได 27.6 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต กลุมนิยม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

และการควบคุมตน ตามลําดับ รวมถึงตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร โดยสามารถ

ทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดินได 15.4% ซ่ึงมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การรับรูปทัสถาน

จากสถานศึกษา และการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ตามลําดับ เชนเดียวกับกลุมยอยที่ไม

ปรากฏผลสนับสนุนสมมติฐานเชนเดียวกัน 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  ผลการทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ โดยใชจิตลักษณะเดิม และ 

สถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมนักศึกษาชาย 

1.  การควบคุมตนมาก 

จิตลักษณะเดิม 

1.  ปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก 

2.  การควบคุมตนมาก 

จิตลักษณะเดิม และ สถานการณ  

1. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก 

2. การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว

สถานการณ 

การรับรู
ขาวสารทาง
การเมืองมาก 

ก. นักศึกษาชาย 8.0% 

ก. นักศึกษาชาย 

18.7% 

ก. นักศึกษาชาย 11.4% 
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ภาพที่ 4.5  ผลการทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน โดยใชจิตลักษณะเดิม และ 

สถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมรวม 

 

สวนผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของลักษณะชาตินิยม ก็ไมปรากฏผลที่สนับสนุน

สมมติฐานในกลุมรวม และกลุมยอย ซ่ึงในกลุมรวมพบวามีเปอรเซ็นตการทํานายที่แตกตางเพียง 

1.2 % เทานั้น โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ รวม 9 ตัวแปร 

สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมได 18.9 % (ตารางที่ 3.19 และ ภาพที่ 4.6) โดยมีตัวทํานายที่

สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และวัตถุนิยม 

ตามลําดับ ในสวนของตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะ

ชาตินิยมได 17.7 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และวัตถุนิยม ตามลําดับ และตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 

ตัวแปร สามารถทํานายลักษณะชาตินิยมได 6.9 % โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย 

คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว ตามลําดับ 

1.  ลักษณะมุงอนาคตมาก 

2. กลุมนิยมมาก 

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

4. การควบคุมตนมาก 

จิตลักษณะเดิม 

1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

2. กลุมนิยมมาก 

3. ลักษณะมุงอนาคตมาก 

4. รับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

5. การควบคุมตนมาก 

6. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 

จิตลักษณะเดิม และ สถานการณ 

1. รับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

2. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 

สถานการณ 

รับรูคุณความ
ดีของแผนดิน
มาก 

ก. รวม 30.1% 

ก. รวม 27.6% 

ก. รวม 15.4% 



 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6  ผลการทํานายลักษณะชาตินิยม โดยใชจิตลักษณะเดิม และสถานการณ เปนตัว

ทํานายในกลุมรวม 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานอยางเดนชัดเพียงตัวแปรตามเดียว 

คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย  สุพรรณทอง (2544: 

125) พบวา นักศึกษาที่มีการเรียนทางดานรัฐประศาสนศาสตร เปนผูที่มีการรับรูขาวสารดาน

การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการเรียนทางดานอื่น ๆ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการที่นักศึกษา

เรียนวิชาที่เกี่ยวของกับการเมืองหรือสังคมนั้น ยอมตองมีการคนควาหรือตองสนใจขาวสารตางๆ ที่

เกี่ยวของกับเนื้อหาสาขาวิชาที่เรียน เพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจและเพิ่มเติมในเนื้อหาหรือ

สาขาวิชาที่เรียนอยู เพราะคนที่เรียนทางดานการเมืองหรือสังคมนั้น ยอมตองรอบรูและทัน

เหตุการณในปจจุบันมากกวาสาขาวิชาอื่น ๆ ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนทางดานสังคมศาสตรหรือ

การเมืองการปกครองนั้น ยอมตองมีการรับรูขาวสารทางการเมืองมาก 

 

 

 

1.  ลักษณะมุงอนาคตมาก 

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

3. กลุมนิยมมาก 

4. วัตถุนิยมนอย 

จิตลักษณะเดิม 

1.  ลักษณะมุงอนาคตมาก 

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

3. กลุมนิยมมาก 

4. วัตถุนิยมนอย 

จิตลักษณะเดิม และสถานการณ 

1. รับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

2. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 

สถานการณ 

ลักษณะ
ชาตินิยมมาก 

ก. รวม 17% 

ก. รวม 18.9% 

ก. รวม 6.9% 
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4.1.5  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 5 

สมมติฐานที่ 5 กลาววา “ตัวทํานายชุดที่ 4 ประกอบดวยตัวทํานายชุดที่ 1 คือ ชุดจิต

ลักษณะเดิม จํานวน 6 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สุขภาพจิต กลุมนิยม และ วัตถุนิยม รวมกับตัวทํานายชุดที่  2 คือ ชุดสถานการณ 3 ตัวแปร คือ 

ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และ ตัวทํานายชุดที่ 3 คือ ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร คือ การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม รวม

ทั้งสิ้น 12 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองไดมากกวา  ทํานายพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรมไดมากกวา หรือทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหผูอ่ืนฉลาดทาง

การเมืองไดมากกวา ตัวทํานายจากชุดใดชุดหนึ่งเพียงลําพังอยางนอย 5%” 

จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของการรูปญหาดานการเมือง ไมปรากฏผลในกลุม

รวม แต ผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุมยอย คือ กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก โดยมีเปอรเซ็นตการ

ทํานายแตกตางคือ 6.5% โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิต

ลักษณะตามสถานการณ รวม 12 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมือง ได 15.2% 

(ตารางที่ 3.20 และ ภาพที่ 4.7) โดยมีตัวแปรทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ กลุมนิยม 

การรับรูคุณความดีของแผนดิน ลักษณะมุงอนาคต และ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร ตามลําดับ

ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดาน

การเมืองได 8.7% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ กลุมนิยม และ ลักษณะมุง

อนาคต ตามลําดับ รวมถึงตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร โดยสามารถทํานายการรู

ปญหาดานการเมืองได 1.6% โดยไมพบตัวทํานายที่สําคัญ และตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะ

ตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรูปญหาดานการเมืองได 7.3% โดยมีตัวทํานายที่

สําคัญ คือ การรับรูคุณความดีของแผนดิน นอกจากนี้ยังพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในอีกหนึ่ง

กลุมยอย คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมากมีพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางที่ 6.4% 
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ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม (ตารางที่ 3.21 และ ภาพที่ 4.8) ซ่ึงพบเปอรเซ็นต

ทํานายที่แตกตาง 11.9% โดยพบวาตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิต

ลักษณะตามสถานการณ รวม 12 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

ได 38.1% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะชาตินิยม การรับรูคุณความดี

ของแผนดิน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว การควบคุมตน การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา และ ลักษณะมุงอนาคต ตามลําดับ ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 

ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได 25% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ 

คือ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามลําดับ รวมถึงตัวทํานายชุดที่ 

2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมได 20.5% 

ซ่ึงมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก

ครอบครัว ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 4.7  ผลการทํานายการรูปญหาดานการเมือง โดยใชจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิต

ลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก 

1. กลุมนิยมมาก 

2. ลักษณะมุงอนาคตมาก 

จิตลักษณะเดิม 

1.  กลุมนิยมมาก 

2.  การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

3.  ลักษณะมุงอนาคตมาก 

4. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตรมาก 

จิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ 

ไมปรากฏตัวทํานาย 

สถานการณ 

1. การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

รูปญหาดาน
การเมืองมาก 

ก. นักศึกษาที่มีอายุมาก 8.7% 

ก. นักศึกษาที่มีอายุมาก 

15.2%  

ก. นักศึกษาที่มีอายุมาก 1.6% 

ก. นักศึกษาที่มีอายุมาก 7.3% 
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และตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานาย

พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมได 26.2% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การรับรูคุณความดี

ของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุม

ยอยอีก 18 กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตแตกตางระหวาง 9.8% ถึง 15.1%  

 ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง ไมปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุมรวม แตพบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน ในกลุม

ยอย เพียงกลุมเดียว คือ กลุมนักศึกษาชาย โดยมีเปอรเซ็นตทํานายที่แตกตางคือ 9.5% โดยพบวา

ตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิตลักษณะตามสถานการณ รวม 12 ตัว

แปร สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ได 61.5% (ตารางที่ 3.22 

และ ภาพที่ 4.9) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และ สุขภาพจิตดี ตามลําดับ  

ภาพที่ 4.8  ผลการทํานายพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม โดยใชจิตลักษณะเดิม  

สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมรวม 

1. ลักษณะมุงอนาคตมาก 

2. การควบคุมตนมาก 

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

จิตลักษณะเดิม 

1. ลักษณะชาตินิยมมาก 

2. การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

3. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก 

4. การควบคุมตนมาก 

5. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

6. ลักษณะมุงอนาคต 

จิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ 

1. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษามาก 

2. การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว

สถานการณ 

1. การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

2. ลักษณะชาตินิยมมาก 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

พฤ.เลือกตั้ง
อยางมี
จริยธรรม
มาก 

ก. รวม 25% 

ก. รวม 

38.1%  

ก. รวม 20.5% 

ก. รวม 26.2% 



 220 

ในขณะที่ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการ

สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองได 20.9% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ สุขภาพจิตดี และ 

กลุมนิยม ตามลําดับ รวมถึงตัวทํานายชุดที่ 2 คือ สถานการณ 3 ตัวแปร โดยพฤติกรรมการ

สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองได 8.5% ซ่ึงมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว และ ตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร สามารถทํานาย

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองได 52% โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อ และ การรับรูคุณความดีของแผนดิน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ สนับสนุนสมมติฐานอยางเดนชัดใน 2 ตัวแปรตาม คือ 

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

ผลการวิจัยในสวนนี้ปรากฏผลที่สอดคลองกับงานวิจัยในกลุมขาราชการของ ศิริกุล กลิ่นทอง 

(2549: 147–158) ซ่ึงพบวา ลักษณะชาตินิยมเปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการทํางานที่ดี

ภาพที่ 4.9  ผลการทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง โดยใชจิตลักษณะ

เดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายในกลุมนักศึกษา

ชาย 

1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

2. กลุมนิยมมาก 

จิตลักษณะเดิม 

1. การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

3. กลุมนิยมมาก 

4. สุขภาพจิตดีมาก 

จิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิต
ลักษณะตามสถานการณ 

1. การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว

สถานการณ 

1. การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก 

2. การรับรูคุณความดีของแผนดินมาก 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

พฤ.สนับสนุน
ใหเพื่อน
ฉลาด

การเมืองมาก 

ก. ชาย 20.9% 

ก. ชาย 

61.5%  

ก. ชาย 8.5% 

ก. ชาย 52% 
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ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่นาปรารถนาเชนเดียวกับพฤติกรรมเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ที่เปนเชนนี้เพราะ

คนที่ลักษณะชาตินิยมมากนั้นยอมเปนผูที่มีความรูสึกภาคภูมิใจในความเปนชาติของตนเอง มี

ความรักชาติ ดังนั้นการที่นักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากนั้นแสดงใหเห็นวา

นักศึกษาเหลานั้นยอมไปเลือกต้ังเพื่อจะเลือกคนที่ดีเขามาบริหารประเทศ เพราะความรักชาติ หวง

แหนชาติไมตองการใหคนที่ไมดีมาโกงกินหรือทุจริตกอใหเกิดความเสื่อมเสียใหกับประเทศขึ้นมา

ได  

 นอกจากนี้ในงานวิจัยของ รสนันท  ณ นคร (2550: 120) ยังพบอีกวาการรับรูขาวสารจาก

ส่ือ และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการสนับสนุนใหผูอ่ืนออมเงิน 

เชนเดียวกับพฤติกรรมสนับสนุนการทิ้งขยะใหถูกที่ของ ภัทรกร อิสระภาคย (2550:  55) ที่มีการ

เปดรับขาวสารเปนตัวทํานายที่สําคัญดวยเชนกัน ซ่ึงเราจะเห็นวาการที่คนเรามีความสนใจหรือ

รับรูขาวสารจากสื่อมาก ๆ นั้นแสดงวาเปนผูที่มีความรอบรูและเขาใจเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบันเปนอยางดี ดังนั้นการที่คนเรามีการรับรูขาวสารจากสื่อมาก ๆ แลวอยากที่จะแบงปน

ความรูใหกับเพื่อนนั้นยอมจะทําใหเพื่อนเปนคนฉลาดตามไปดวย อีกทั้งความมุงมั่นก็เปนอีกตัว

แปรหนึ่งที่จะสามารถทําใหเพื่อนมีความฉลาดมากหรือฉลาดนอยได เพราะคนที่มีความมุงมั่นหรือ

มีความพยายามมากนั้นยอมทําใหสามารถที่จะสอนหรือแบงปนความรูใหกับเพื่อนไดมาก 

เชนเดียวกับนักศึกษาที่มีความสนใจและรอบรูเหตุการณตาง ๆที่เกี่ยวของกับการเมืองในปจจุบัน

ในปริมาณที่มากประกอบกับมีความเพียรพยายามที่อยากจะใหเพื่อนมีความรอบรูและฉลาดทาง

การเมืองเชนเดียวกับเราดวย นักศึกษาผูนั้นยอมที่จะสงเสริมหรือใหความรูกับเพื่อนโดยไมยอถอ

ตอความยากลําบากจนกวาเพื่อนจะมีความฉลาดทางการเมืองตามไปดวย  

 
4.1.6  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 6 

สมมติฐานที่ 6 กลาววา “ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม (ลักษณะมุงอนาคต การควบคุม

ตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม) และตัวแปรในกลุมสถานการณ   

(ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร  การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และ การรับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา) มีอิทธิพลทางตรงตอความฉลาดทางการเมือง (การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรม

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง) และมี

อิทธิพลทางออมผานจิตลักษณะตามสถานการณ (การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และ ลักษณะชาตินิยม)” 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (ตารางที่ 3.24 และ ภาพที่ 3.7) สรุปผลที่สําคัญ

ดังตอไปนี้จากการตั้งสมมติฐานซึ่งมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีสัมพันธนิยม ผลการวิเคราะห



 222 

อิทธิพลเชิงเสนสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม โดยตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม มี

อิทธิพลทางตรงตอความฉลาดทางการเมือง รวมทั้งยังมีอิทธิพลทางออมตอความฉลาดผาน       

จิตลักษณะตามสถานการณ  

ทั้งนี้จากผลการวิจัยนี้ไดผลที่สอดคลองกับการแสดงถึงอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและ

สถานการณกับความฉลาดทางการเมือง ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม โดยมีการวิจัยในอดีต

ที่ไดพบผลอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณกับพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาในกลุมตางๆ 

เชน งานวิจัยของ วรนุช  สิปยารักษ (2552:  200) ที่พบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพล

ทั้งทางตรงและทางออมไปยังพฤติกรรมการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ จิตติ

พร ไวโรจนวิทยาการ (2551: 119) พบวาการเห็นแบบอยางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงและทางออมไปยังการรับรูคุณความดีของบุคคล อีกทั้งยัง

ปรากฏผลวาผูที่มีการเห็นแบบอยางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดามาก 

เปนผูที่มีการรับรูคุณความดีของบุคคลมากกวาผูที่มีการเห็นแบบอยางการปฏิบัติตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดานอยดวย 

 

4.2  ผลการวิจัยนอกเหนือสมมติฐาน 
 

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางพบสาเหตุสมทบ และเงื่อนไขของความ

ฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปผลที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะของนักศึกษา ดังนี้ 

 

4.2.1  การสรุปผลขามตัวแปรตามของความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงเหตุดาน  
จิตลักษณะที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา 

ประการแรกนักศึกษาที่มีวัตถุนิยมนอย มีลักษณะชาตินิยมมากกวา มีการรูปญหาดาน

การเมืองมากกวา และมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีวัตถุนิยม

มาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอย ไดแก 1) กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ 2) 

กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย โดยเฉพาะที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากและมี

สุขภาพจิตดีมากดวย  

ประการที่สองนักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก มีการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อมากกวา มีลักษณะชาตินิยมมากกวา มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา มี

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา และมีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูคุณความดีของแผนดินนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม 
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และ กลุมยอยที่ไดสําคัญไดแก 1) กลุมนักศึกษาชาย โดยเฉพาะที่มีลักษณะวัตถุนิยมมากและมี

สุขภาพจิตดีนอย 2) กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 3) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย โดย

เฉพาะที่มีวัตถุนิยมมากและมีสุขภาพจิตดีนอย 4) กลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก โดยเฉพาะ

มีวัตถุนิยมนอยและมีสุขภาพจิตดีนอย 5) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก โดยเฉพาะที่มี

สุขภาพจิตดีนอย และ 6) กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก  

ประการที่สามนักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีนอย มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ

มากกวา มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง

มากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย โดย

เฉพาะที่มีวัตถุนิยมมากและมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมาก นอกจากนี้นักศึกษาที่มี

สุขภาพจิตดีนอย ยังมีลักษณะชาตินิยมมากกวา มีพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวา 

มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีสุขภาพจิตดีมาก ผลเชนนี้

ปรากฏในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก โดยเฉพาะที่มีวัตถุนิยมนอย 

ประการที่ส่ีนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา 

มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา และ มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา 

นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 1) 

กลุมนักศึกษาชาย โดยเฉพาะที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 2) กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 3) กลุม

นักศึกษาที่มีอายุมาก 4) กลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะที่มีลักษณะชาตินิยมนอย 

5) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ 6) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยเฉพาะที่มี

ลักษณะชาตินิยมนอย 

ประการที่หานักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา มี

การรูปญหาดานการเมืองมากกวา มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา และ มี

พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย ผล

เชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

นอกจากนักศึกษาที่มีการควบคุมตนมาก ยังมีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา มีการรู

ปญหาดานการเมืองมากกวา มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา นักศึกษาที่มีการ

ควบคุมตนนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 1) กลุมนักศึกษาหญิง 2) กลุมนักศึกษาที่

เปนลูกคนที่สองขึ้นไป 3) กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 4) กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 5) กลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 6) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก และ 7) กลุมนักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก โดยเฉพาะที่มีลักษณะมุงอนาคตมากและลักษณะชาตินิยมมาก 
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และประการสุดทายนักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมมาก มีการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อมากกวา มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา มี

พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมมากกวา และ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะชาตินิยมนอย ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 

 

4.2.2  การสรุปผลขามตัวแปรตามของความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงเหตุดาน
สถานการณท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา 

ประการแรก นักศึกษาที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวมาก มีการรับรูคุณความดี

ของแผนดินมากกวา มีลักษณะชาตินิยมมากกวา มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

มากกวา และ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนใหฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัวนอย ผลเชนนี้ปรากฏในนักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอยและมีการรับรู

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากในกลุมรวม และกลุมยอย คือ 1) กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 

2) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 3) กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และใน

นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก ในกลุมยอยคือ 1) กลุมนักศึกษาชาย 2) 

กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย และ 3) กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย  

ประการที่สอง นักศึกษาที่มีกลุมนิยมมาก มีการรับรูคุณความดีของแผนดินมากกวา มี

ลักษณะชาตินิยมมากวา และ มีการรูปญหาดานการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีกลุมนิยมนอย ผล

เชนนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอยที่สําคัญ คือ 1) กลุมนักศึกษาชาย 2) กลุมนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยนอย 3) กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย และ 4) กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายได

ม่ันคงมาก 

และประการสุดทาย นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อมาก มีการรับรูคุณ

ความดีของแผนดินมากกวา มีลักษณะชาตินิยมมากกวา และ มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมืองมากกวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อนอย ผลเชนนี้

ปรากฏในกลุมยอย ไดแก 1) กลุมนักศึกษาชาย 2) กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 3) กลุมนักศึกษา

ทางดานสังคมศาสตร 4) กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก และ 5) กลุมนักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก 
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4.3  การสรุปผลปจจัยเชิงเหตุ และผลที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อและการรับรูคุณความดีของแผนดินของนักศึกษา 

  

การศึกษาเพื่อหาสาเหตุและผลที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อและ

การรับรูคุณความดีของแผนดินของนักศึกษา โดยมีกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม 6 ตัวแปร ไดแก 

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตดี กลุมนิยม และ วัตถุนิยม กลุม

สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การศึกษาผลทางการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ

และการรับรูคุณความดีของแผนดินใน 3 ดาน คือ การรูปญหาดานการเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้ง

อยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง พบผลที่สําคัญดังนี้ 

 
4.3.1  ปจจัยเชิงเหตุของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อของนักศึกษา 

 จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา 1) จิตลักษณะเดิม รวม 6 ตัวแปร 

สามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมรวมได 4.2% (ตารางที่ 3.17 และ ภาพ

ที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การควบคุมตน ลักษณะ

มุงอนาคต และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญไดแก กลุมนักศึกษาชาย 

กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษานอย โดยทํานายได 8%, 4.4%, 5.9% และ6.1% ตามลําดับ 2) สถานการณ รวม 3 ตัว

แปร โดยสามารถทํานายการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมรวมได 14.7% (ตารางที่ 3.18 

และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปริมาณการเรียน

ทางดานสังคมศาสตร และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่

สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

นอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 11.4%, 20.7%,  12.9% และ14.3% 

ตามลําดับ และ 3) จิตลักษณะเดิมและสถานการณ รวม 9 ตัวแปร โดยสามารถทํานายการรับ

ขาวสารทางการเมืองจากสื่อในกลุมรวมได 18.3% (ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัว

ทํานายที่สําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร การเห็นแบบอยางที่

ดีจากครอบครัว การควบคุมตน และ ลักษณะมุงอนาคต นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญ 

ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ 

กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 18.7%, 23.8%, 18.1% และ19.9% ตามลําดับ 
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 4.3.2  ปจจัยเชิงเหตุของการรับรูคุณความดีของแผนดินของนักศึกษา 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา 1) จิตลักษณะเดิม รวม 6 ตัวแปร 

สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน ในกลุมรวมได 27.6%  (ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 

4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม และการควบคุมตน นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญไดแก กลุมนักศึกษา

ชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่แม

มีการศึกษานอย โดยสามารถทํานายได 45.5%, 26.6%, 29.4% และ26.6% ตามลําดับ 2) 

สถานการณ รวม 3 ตัวแปร สามารถทํานายการรับรูคุณความดีของแผนดิน ในกลุมรวมได 15.4% 

(ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา และ การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว นอกจากนี้ยังพบใน

กลุมยอยที่สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 29.1%,  14.9%,  17.2% 

และ 12.3% ตามลําดับ และ 3) จิตลักษณะเดิมและสถานการณ รวม 9 ตัวแปร สามารถรวมกัน

ทํานายการรับรูคุณความดีของในกลุมรวมได 30.1% (ตารางที่ 3.18 และ ภาพที่ 4.10) โดยมีลําดับ

ตัวทํานายที่สําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม ลักษณะมุงอนาคต 

การควบคุมตน และ การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา นอกจากนี้ยังพบในกลุมยอยที่สําคัญ ไดแก 

กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 46%, 29.1%, 32.7% และ 28.6% ตามลําดับ 
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   ภาพที่ 4.10  ปจจัยเหตุและผลที่เกี่ยวของกับการรับรูคุณความดีของแผนดินและการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

        
 
1 รูเทาทันสถานการณ

การเมือง 

พฤ.เลือกตั้งอยางมี
จริยธรรม 

พฤ.สนับสนุนเพื่อน

ฉลาดการเมือง 

r = .16** 

r = .16** 

r = .14** 

การรับรูคุณความดีของ
แผนดิน 

การรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อ 

สถานการณ 

1. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

2. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

จิตลักษณะเดิม 

1. การควบคุมตน 

2. ลักษณะมุงอนาคต 

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สถานการณ 

1. รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

2. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

จิตลักษณะเดิม 

1. ลักษณะมุงอนาคต 

2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

3. กลุมนิยม 

4. การควบคุมตน 

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ 

1. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 

2. เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

3. การควบคุมตน 

4. ลักษณะมุงอนาคต 

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ 

1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

2. กลุมนิยม 

3. ลักษณะมุงอนาคต 

4. ควบคุมตน 

5. รับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

ก. รวม 4.1 %                

ก. ชาย 8.3 %       

ก. สังคมศาสตร 3.6 %  

ก. เกรดนอย 5.1 %    

ก. การศึกษาแมนอย 5.2 %      

 

ก. รวม 21.3 %                

ก. ชาย 32.3 %       

ก. สังคมศาสตร 19.3 %  

ก. เกรดนอย 25.1 %    

ก. การศึกษาแมนอย 21.5 %      

ก. รวม 27.6 %                   ก. ชาย 45.5 %       

ก. สังคมศาสตร 26.6 %      ก. เกรดนอย 29.4 %    

ก. การศึกษาแมนอย  26.6 %      

ก. รวม 30.1%                ก. ชาย 46%       

ก. สังคมศาสตร 29.1%   ก. เกรดนอย 32.7%    

ก. การศึกษาแมนอย 28.6%      

ก. รวม 15.4%                

ก. ชาย 29.1%       

ก. สังคมศาสตร 14.9%  

ก. เกรดนอย 17.2%    

ก. การศึกษาแมนอย 12.3%     

 ก. รวม 4.2%                     ก. ชาย 8%       

ก. สังคมศาสตร 4.4%        ก. เกรดนอย 5.9%    

ก. การศึกษาแมนอย 6.1%      ก. รวม 18.3%                

ก. ชาย 18.7%       

ก. สังคมศาสตร 23.8%  

ก. เกรดนอย 18.1%    

ก. การศึกษาแมนอย 19.9%     

 ก. รวม 14.7%                   

ก. ชาย 11.4%       

ก. สังคมศาสตร 20.7%        

ก. เกรดนอย 12.9%    

ก. การศึกษาแมนอย 14.3%      

 

r = .10* 

ก. รวม 53.1%                

ก. ชาย 48.3%       

ก. สังคมศาสตร 49.4%  

ก. เกรดนอย 56.5%    

ก. การศึกษาแมนอย 56.7%     
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4.3.3  ผลที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อของนักศึกษา 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา 1) การรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อ เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับแรกของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

โดยสามารถทํานายในกลุมรวมได 53.1%  (ตารางที่ 3.22 และ ภาพที่ 4.10) และในกลุมยอยที่

สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

นอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย (48.3%, 49.4%, 56.5% และ 56.7% ตามลําดับ) 

 

4.3.4  ผลที่เกี่ยวของกับการรับรูคุณความดีของแผนดินของนักศึกษา 

จากผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณปรากฏผลวา 1) การรับรูคุณความดีของแผนดิน 

เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับแรกของการรูปญหาดานการเมือง โดยสามารถทํานายในกลุมรวมได 

4.1% (ตารางที่ 3.20 และ ภาพที่ 4.10) และในกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักศึกษาชาย กลุม

นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษานอย โดยทํานายได 8.3%, 3.6%, 5.1% และ 5.2% ตามลําดับ และ 2) การรับรูคุณความ

ดีของแผนดิน ยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับแรกของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมอีก

ดวย โดยสามารถทํานายในกลุมรวมได 21.3% (ตารางที่ 3.21 และ ภาพที่ 4.10)  และในกลุมยอยที่

สําคัญ ไดแก กลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร กลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

นอย และ กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย โดยทํานายได 32.3%, 19.3%, 25.1% และ 21.5% 

ตามลําดับ 

 

4.3.5  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมืองของ
นักศึกษา 

สําหรับความสัมพันธภายในความฉลาดทางการเมือง 3 ดาน ไดแก การรูปญหาดาน

การเมือง พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม และ พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พบวา (ภาพที่ 4.10 และ ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 1) ความสัมพันธระหวางการรูปญหา

ดานการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม มีนัยสําคัญทางบวก (r = .16, p > .01)    

2) ความสัมพันธระหวางการรูปญหาดานการเมืองกับพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง มีนัยสําคัญทางบวก (r = .14, p > .01) และ 3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรมกับพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง มีนัยสําคัญ

ทางบวก (r = .16, p > .01) 
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4.4  สรุปผลเกี่ยวกับปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 
  

 ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร หมายถึง จํานวนวิชาเรียนของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย การกระทําระหวางกัน การศึกษาชุมชน โครงสรางของสังคม

ทั้งเมืองและชนบท ตลอดจนองคประกอบทางดานตางๆ อาทิเชน  เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร 

และวัฒนธรรมที่ประกอบกันเปนสังคม ซ่ึงปจจุบันเราจะเห็นวาวิชาทางดานสังคมศาสตรมี

ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเหตุการณและยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยนไปของนักศึกษาควรที่จะมี

ความรูความเขาใจถึงเหตุการณบานเมืองตางๆ ของสังคมใหมากขึ้น ยิ่งนักศึกษาไดเรียน

สังคมศาสตรมากขึ้นเทาใดยิ่งจะมีความรูความเขาใจสามารถที่จะคิดไตรตรอง วิเคราะหถึง

เหตุการณและผลของสถานการณตางๆ ของสังคมไดมากขึ้นเทานั้น  

 ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบถดถอยพหุคูณ 

และอิทธิพลเชิงเสน ในกลุมรวม (ภาพที่ 4.11) ปรากฎผลวาปริมาณการเรียนสังคมศาสตรเปนตัว

ทํานายที่สําคัญของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ (r  = .29**, β = .28**,  DE = .25**)    

จึงแสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษามีการเรียนทางดานสังคมศาสตรมากมีสวนเกี่ยวของกับความ

สนใจที่จะรับทราบ และติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองจากสื่อมากดวย จึงทําใหมีความเขาใจ

และรอบรูในเหตุการณตางๆ ในการเมืองได                                                                                          

 

 
 

ภาพที่ 4.11  ผลที่เกี่ยวกับปริมาณการเรียนสังคมศาสตรในกลุมรวม 

ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร 
รูปญหาการเมือง 

รับรูขาวสารทาง
การเมืองจากสื่อ 

พ.สนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมือง 

r = .06 

r = .29**                

β = .28**                

DE = .25**               

r = .73**                

β = .70**                

DE = .69**               

r = .14** 
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และการที่นักศึกษามีการใฝรูใฝคนควาอยากที่จะรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ

ทางดานตางๆ นี่เองทําใหเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหนักศึกษาเปนผูที่มีความฉลาดรอบรูอยูในระดับ

ที่ไมนอยจนสงผลใหมีความตองการที่จะสนับสนุนใหเพื่อนมีความฉลาดทางดานการเมืองดวย

เชนกัน (r = .73**, β = .70**, DE = .69**) รวมทั้งผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนยังพบใน

กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตรอีกดวย (ภาพที่ 4.12) 

นอกจากนี้ในผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร (ภาพที่ 4.12) 

ยังพบวาปริมาณการเรียนสังคมศาสตรก็ยังเปนตัวทํานายที่สําคัญของการรูปญหาดานการเมือง   

(r = .15*, β = .15*, DE = .14*) ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะบุคคลที่เรียนวิชาทางดานสังคมศาสตร

มากนั้นเปนบุคคลที่จะสามารถเขาใจและรับรูเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ดานการเมืองและสังคม

มากกวากลุมคนที่เรียนทางดานอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากปริมาณการเรียนสังคมศาสตรที่ปรากฏวา

เปนตัวทํานายที่สําคัญในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร  

 

 

 

นั่นแสดงใหเห็นวาถึงแมเราจะเรียนทางดานวิทยาศาสตรแตปริมาณการเรียน

สังคมศาสตรก็ยังเปนสิ่งสําคัญที่มหาวิทยาลัยควรมีการปลูกฝงและสอดแทรกใหมีวิชาทางดาน

ภาพที่ 4.12  ผลที่เกี่ยวกับปริมาณการเรียนสังคมศาสตรในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร

และทางดานสังคมศาสตร 

ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร 
รูปญหาการเมือง 

รับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 

พ.สนับสนุนใหเพื่อน

ฉลาดทางการเมือง 

สังคมศาสตร    

r = .03 

วิทยาศาสตร      

r = .15*         

β = .15*         

DE = .14*        

สังคมศาสตร    

r = .32** 

สังคมศาสตร    

r = .10 

วิทยาศาสตร      

r = .16*         

วิทยาศาสตร      

r = .74**         

β = .74**        

DE = .71**       

สังคมศาสตร      

r = .70**         

β = .69**        

DE = .69**       
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สังคมศาสตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทําใหนักศึกษาเหลานี้รูปญหาทางดานการเมือง ตลอดจนนํามาสู

ความฉลาดทางการเมืองทั้งในกลุมนักเรียนนักศึกษาตอไป และเชนเดียวกันเมื่อนักศึกษามีความ

รูอยูในระดับที่มากแลวรูปญหาทางดานการเมืองในประเด็นตางๆ แลวยอมที่จะตองการใหเพื่อนมี

ความรูในทางที่เหมาะสมในปญหาที่เกิดขึ้นทางดานการเมืองดวย (r = .16*) 

                                                                                   

4.5  กลุมเสี่ยงและปจจัยปกปอง 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบกลุมนักศึกษาที่มีจิตลักษณะที่นาปรารถนานอยและมี

ความฉลาดทางการเมืองนอย ดังนี้ 

 ประการแรก การรูปญหาดานการเมือง ไดแก นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 

นักศึกษาชายที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรที่แมมีอาชีพรายได

ม่ันคงนอย และนักศึกษาทางดานสังคมศาสตรที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก โดยมีปจจัยปกปองที่

สําคัญ ไดแก การควบคุมตน การรับรูคุณความดีของแผนดิน ลักษณะชาตินิยม และ สุขภาพจิตดี 

(ตารางที่ 3.26 ในบทที่ 3) 

 ประการที่สอง พฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม ไดแก นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอยที่แมมีการศึกษานอย และ นักศึกษาที่แมมีการศึกษามากที่

พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก การรับรูคุณความดีของแผนดิน 

ลักษณะชาตินิยม การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา การควบคุมตน และ การเห็นแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว (ตารางที่ 3.25 ในบทที่ 3) 

 ประการที่สาม พฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง ไดแก นักศึกษาหญิง 

และ นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตารางที่ 3.24 และ 3.26 ในบทที่ 3) 

 ประการที่ส่ี การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ไดแก นักศึกษาหญิง และ นักศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว (ตารางที่ 3.24 และ 3.26 ในบทที่ 3) 

 ประการที่หา การรับรูคุณความดีของแผนดิน ไดแก นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอยที่แมมี

การศึกษามาก และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากที่แมมีการศึกษานอย โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ 

ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมนิยม การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา ลักษณะมุงอนาคต และ

การควบคุมตน (ตารางที่ 3.25 ในบทที่ 3) 
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 และประการสุดทาย ลักษณะชาตินิยม ไดแก นักศึกษาชาย นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอยที่แมมีการศึกษามาก นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากที่แมมีการศึกษานอย 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอยที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมากที่พอมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก โดยมีปจจัยปกปองที่สําคัญ ไดแก ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

และ กลุมนิยม (ตารางที่ 3.24 และ 3.26 ในบทที่ 3) 

 

4.6  ขอดีและขอจํากัดในงานวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิต

นักศึกษาปริญญาตรี” นี้ไดทําการศึกษาโดยที่มีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก

พอสมควร ทั้งนี้จากการศึกษาไดพบทั้งขอดีและจํากัด ดังนี้ 

  
4.6.1  ขอดีของการวิจัย   

 ประการแรก การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณที่

เกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย

การนําเอาสาเหตุหลายฝายรวมกัน ไดแก ปจจัยทางจิตลักษณะเดิม และปจจัยทางสถานการณ 

โดยมีจิตตามเปนตัวประสาน ซ่ึงสอดคลองกับความเปนไปไดที่บุคคล ๆ หนึ่งจะกระทําสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง และสามารถชี้ใหเห็นชัดเจนวา นักศึกษาปริญญาตรี ที่อยูในสถานการณตางๆ และจิต

ลักษณะตางๆ ในปริมาณที่มากและนอยตางกัน จะมีความฉลาดทางการเมืองมากหรือนอย

เพียงใด 

 ประการที่สอง ไดมีการศึกษาจากกลุมตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ใน

จํานวนที่มากพอสมควร (474 คน) เพื่อทําการวิเคราะหผล ทั้งในกลุมรวม และ กลุมยอยซึ่งแบง

ตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง ซ่ึงจะทําใหผลวิจัยมีความละเอียด และ สามารถนําไปประยุกตใช

กับนักศึกษาประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 ประการที่สาม แบบวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบวัดที่มีคุณภาพสูง โดยผูจัยไดสราง

แบบวัดขึ้นใหม และผานขั้นตอนการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุ ฒิ ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Item  Total  Correlation) 

และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) นอกจากนี้แบบวัดที่ผูวิจัยไดนํามาจากผูอ่ืน เปนแบบวัดที่มี

คุณภาพสูงตรงตามวัตถุประสงค แสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ทําใหผลที่วัดนาเชื่อถือได 

และอาจนําไปใชในการวัดและการพัฒนาตอ ๆ ไป 
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 ประการที่ส่ี วิธีการดําเนินการวิจัย ไดดําเนินการอยางรัดกุม คือ 1)  การเก็บขอมูลนั้น

ผูวิจัย ไดดําเนินการควบคุมดวยตนเองทําใหเกิดความมั่นใจในขอมูลที่ไดมา 2) แบบวัดที่ใชในการ

วิจัยไดมีการสลับลําดับของชุดคําถามเปน 2 รูปแบบ เพื่อลดผลเสียจากความเบื่อหนายในการ

ตอบคําถามชุดหลัง ๆ และ 3) ในการวิเคราะหขอมูล ไดใชสถิติที่เหมาะสม คือ การวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way  Analysis  of  Variance)   การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) และ การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (Path Analysis)   

ประการสุดทาย  งานวิจัยนี้ไดศึกษาสาเหตุของความฉลาดทางการเมือง และสาเหตุของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในความฉลาดทางการเมืองนอย นอกจากนี้ยังได

ศึกษาปจจัยปกปอง เพื่อชี้แนวทางในการพัฒนานักศึกษากลุมเสี่ยงตอไป  

 

 4.6.2  ขอจํากัดของการวิจัย 

 ประการแรก การวิจัยนี้เปนการศึกษาในลักษณะความสัมพันธเปรียบเทียบ ดังนั้นขอมูล

ที่พบจึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเทานั้น ผลของการวิจัย

ยังไมไดมีการพิสูจนเพื่อยืนยันความเปนสาเหตุและผลที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางการเมืองใน

งานวิจัยนี้ไดอยางชัดเจน เพื่อเปนการยืนยันผลที่พบนี้ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง แลวสรางสาเหตุ

ขางตน เพื่อการศึกษาผลที่เกิดขึ้นวาตรงกับงานวิจัยหรือไม มากนอยเพียงใด 

 ประการที่สอง ในการวิจัยนี้ตองศึกษาตัวแปรหลายประเภท แบบวัดที่ใชจึงมีหลายชุดซึ่ง

ตองใชเวลามากในการตอบ และทําใหผูตอบบางคนเกิดความเบื่อหนาย ขอมูลที่ไดรับจึงอาจไม

ตรงกับความเปนจริงได ซ่ึงผูวิจัยไดพยายามลดผลเสียดังกลาว ดวย 1) การสรางแรงจูงใจในการ

ตอบแบบวัด โดยแจกของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่กลุมตัวอยางใหความรวมมือในการ

ตอบแบบวัด และ 2) เก็บแบบวัดเพิ่มจากเดิม ซ่ึงมีเปาหมาย 400 ชุด เปน 474 ชุด เพื่อตัดแบบวัด

ที่แสดงวาไมต้ังใจตอบอยางชัดเจนออกไป ซ่ึงจากการคัดแบบวัดออกแลวคงเหลือแบบวัดที่

นําไปใชในการวิเคราะหผล จํานวน 474 ชุด 

 และประการสุดทาย กลุมตัวอยางที่ไดในการวิจัยสวนใหญเปนกลุมนักศึกษาหญิง อาจ

เนื่องจากกลุมหญิงเปนกลุมคนสวนใหญที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 

  

4.7  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความฉลาดทางการเมือง

ในนักศึกษาไดดังนี้ 
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ประการแรก พัฒนากลุมนักศึกษาที่มีการรูปญหาดานการเมืองนอย ส่ิงที่ควรพัฒนาเปน

อันดับแรก คือ การพัฒนาทางดานจิตใจของเด็กใหสามารถมีการควบคุมตนเอง อดไดรอไดใน

สถานการณตาง ๆ  ทั้งนี้ครอบครัวควรมีการอบรมเลี้ยงดูอยางเปนเหตุเปนผล นอกจากนี้ควรมีการ

สงเสริมใหเด็กมีการรักชาติมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยควรเนนใหมีการ

เรียนการสอนทางดานประวัติศาสตรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสงเสริมใหเด็กมีลักษณะชาตินิยมและมี

สุขภาพจิตดีมากขึ้นดวย 

ประการที่สอง พัฒนากลุมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรมนอย ส่ิงที่

ควรพัฒนาเปนอันดับแรก คือ ลักษณะชาตินิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน การเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว การควบคุมตน การรับรูปทัสถานจากศึกษา และ ลักษณะมุงอนาคต 

ประการที่สาม พัฒนากลุมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมืองนอย ส่ิงที่ควรพัฒนาเปนอันดับแรก คือ การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ ลักษณะชาตินิยม วัตถุนิยม และ กลุมนิยม 

ประการที่ส่ี พัฒนาในกลุมรวมใหมีความฉลาดทางการเมืองมากขึ้น กระทําโดยพัฒนา

ลักษณะชาตินิยม การควบคุมตน การรับรูขาวสารทางการเมือง และ การรับรูคุณความดีของ

แผนดิน 

 

4.8  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 

 ประการแรก ในการเก็บแบบวัดครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บกลุมตัวอยางในกลุมนักศึกษา ซ่ึงเปน

กลุมที่มีระดับการศึกษาสูง ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูที่สนใจอาจทําการศึกษากับประชาชน

ทั่วไปที่อยูในเขตเมืองและชนบทเพื่อกอใหเกิดการเปรียบเทียบกันระหวางทั้งสองพื้นที่ อาจสงผล

ตอความฉลาดทางการเมืองที่แตกตางกันได 

 ประการที่สอง ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรเดิมที่

ศึกษาไปแลว โดยอาจจะศึกษาในเรื่องเอกลักษณแหงอีโก ความเชื่ออํานาจในตนดานการเมือง 

และคานิยมในประชาธิปไตยเพิ่มเติมในคร้ังตอไปดวย  

 ประการที่สาม การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะความสัมพันธเปรียบเทียบ 

ดังนั้น ผลที่พบจึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเทานั้น ผลของ

การวิจัยยังมิไดสรุปอยางแนชัดถึงการยืนยันความเปนสาเหตุ และผลที่เกี่ยวของกับความฉลาด
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ทางการเมือง ในงานวิจัยนี้อยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปนการยืนยันผล ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อ

ศึกษาผลที่เกิดขึ้นวาตรงกับงานวิจัยนี้มากนอยเพียงใด 
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แบบวัด 

 
ชุดที่ ช่ือแบบวัด ช่ือตัวแปร 

1* ส่ิงที่ฉันเชื่อ การรูปญหาดานการเมือง 

2 เหตุผลในการไปเลือกต้ัง พฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรม 

3* ฉันกับเพื่อน พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดการเมือง 

4* การรับรูขาวสาร การรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ 

5 ฉันกับสิ่งรอบขาง การรับรูคุณความดีของแผนดิน 

6 ฉันกับประเทศชาติ ลักษณะชาตินิยม 

7* ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวนักศึกษา ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวนักศึกษา 

ฉันในปจจุบันและอนาคต 1 ลักษณะมุงอนาคต 8 

ฉันในปจจุบันและอนาคต 2 การควบคุมตน 

9 ความมุงมั่นของฉัน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

10 ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตดี 

11* ฉันกับกลุม กลุมนิยม 

12* ความเปนฉัน วัตถุนิยม 

13 ปริมาณการเรียนทางดานสังคมศาสตร ปริมาณการเรียนทางดานสังคมศาสตร 

14* ครอบครัวของฉัน การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว 

15* อาจารยและเพื่อนของฉัน การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 

 

หมายเหตุ: *แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
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 คําชี้แจงสําหรับนักศึกษา  
 
สวัสดีคะนักศึกษาทุกทาน 

 นักศึกษาไดรับการคัดเลือก เปนตัวแทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อ

ศึกษา “ปจจัยทางจิตทางสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี”  

แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 15 ชุด นักศึกษาสามารถเลือกตอบคําถามไดอยางอิสระ ตามความเปนจริงที่

เกิดขึ้นกับนักศึกษาแตละคน ทุกขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดและคําตอบของนักศึกษาทุกคนจะถือเปนความลับ 

ซ่ึงในการศึกษาจะใชคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด ดังนั้นจึงขอใหนักศึกษาทุกทาน ชวยพิจารณาตอบคําถาม

ทุกขอและตอบดวยความตั้งใจ ขอมูลที่ไดรับจากนักศึกษาจะนําไปใชเปนประโยชนได เมื่อคําตอบครบถวน

สมบูรณทุกขอ จึงขอความกรุณาอยาเวนขอใดขอหนึ่ง อนึ่งคําตอบของนักศึกษาทุกทานจะไมมีผลกระทบใดๆ 

ตอคะแนนหรือผลการเรียนของนักศึกษาทั้งสิ้น ผูวิจัยขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย คณาจารยทุกทาน และ

นักศึกษาเปนอยางมากที่ใหความรวมมือในการตอบคําถามในคร้ังนี้ อยางดีย่ิง 

นางสาวไพรินทร    ขัดธิพงษ 

    นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 2553 

 

ขอแนะนําวิธีตอบ 

คําแนะนํา 

เพื่อเปนการทําความเขาใจในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะวิธีการตอบดังตอไปนี้ 

ข้ันที่ 1 อานขอความใหเขาใจ 

ข้ันที่ 2 ขอใหนักศึกษาคิดวาขอความนี้เปน “จริง” หรือ “ไมจริง” สําหรับนักศึกษา 

ข้ันที่ 3 ถา “จริง” ใหคิดวา จริงมากเพียงใด จาก 

 1)  จริงมาก  ขีด  ท่ี “จริงที่สุด” 

 2)  จริงปานกลาง  ขีด  ท่ี “จริง” 

 3)  จริงเล็กนอย  ขีด  ท่ี “คอนขางจริง” 

 ถา “ไมจริง” ใหคิดวา ไมจริงมากเพียงใด 

 1)  ไมจริงเล็กนอย  ขีด  ท่ี “คอนขางไมจริง” 

 2)  ไมจริงปานกลาง  ขีด  ท่ี “ไมจริง” 

 3)  ไมจริงมาก  ขีด  ท่ี “ไมจริงเลย” 

ตัวอยางคําถาม เชน 

1. ขาพเจาชักชวนใหเพื่อนพูดคุยประเด็นทางการเมือง 

...............  ...............  .........  ......  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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ชุดที่ 1 ส่ิงที่ฉันเช่ือ 
 

1. การสรางสาธารณูปโภคในทองถิ่น เชน ถนน การลอกคูคลอง สรางแท็งกน้ํา มักเปนดําริของ

นักการเมืองทองถิ่นที่มีผลประโยชนแอบแฝง (t = 6.65, r = .38) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. บอยครั้งที่การตัดสินใจของ อบต. ในการนํางบประมาณมาใชในกิจกรรมใดบาง มักทําใหฉัน

เกิดความเคลือบแคลงสงสัย (t = 6.57, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. การกําหนดนโยบายของรัฐ มักเปนการเอื้อประโยชนแกกลุมบุคคลบางกลุม (t = 5.32, r = .40) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. บอยครั้งที่ฉันรับรูวา นักการเมืองที่มีหนาที่บริหารประเทศมักละเวนการปฏิบัติหนาที่ดวยเหตุผล

อันไมสมควร (t = 6.05, r = .49) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดย อบต. มักเปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉพาะบุคคลบางกลุมเทานั้น 

(t = 7.28, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันรับรูมาวาบอยครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานทองถิ่น บุคคลรูจักของเจาหนาที่เองมัก

เปนผูที่ไดรับการประมูล (t = 8.21, r = .53) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. บอยครั้งที่ฉันรับรูวาคนที่จะเขาทํางานในหนวยงานทองถิ่นได ตองเปนลูกหลานของคนในนั้น    

(t = 6.39, r = .41) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันรูสึกวาคนที่ทํางานการเมือง เพราะอยากไดเงินมากกวาทํางานเพื่อประเทศชาติ (t = 9.25,    

r = .56) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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9. การเปดอภิปรายไมไววางใจทางการเมือง มักเปนการแสดงละครมากกวาการพูดดวยความ

จริงใจ (t = 6, r = .41) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. หนวยงานทองถิ่นมักมีการทุมงบบางชวงของป ทําใหฉันเคลือบแคลงสงสัย (t = 7.08, r = .48) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ไมวาการเมืองยุคสมัยไหนปญหาเรื่องเงินตองมาเปนอันดับหนึ่ง (t = 6.30, r = .37) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. การถายโอนการศึกษาใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่นเปนความคิดของนักการเมืองที่หวัง

ผลประโยชน ( t = 6.27, r = .48) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

13. ฉันรับรูมาวาการสรางระบบสาธารณูปโภค เชน สรางอาคาร ถนน ในหนวยงานทองถิ่นมักใช

วัสดุที่ไมมีคุณภาพราคาถูกไมเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ (t = 5.20, r = .32) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

14. ฉันคิดวานักการเมืองที่เปนมิตรกันในวันนี้ อาจจะเปนศัตรูกันวันหนาก็ได ถามีผลประโยชน

รวมกัน ( t = 4.66, r = .40) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

15. ถึงแมฉันจะเห็นภาพนักการเมืองยิ้มแยมใหกันใน TV แตในใจของพวกเขาอาจจะเกลียดกันก็

ได (t = 4.63, r = .33) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการรูปญหาดานการเมือง (Alpha = .85) 
องคประกอบ นักการเมือง

ระดับประเทศ 

นักการเมืองระดับ

ทองถิ่น 

รวมจํานวนขอ 

1. คุณธรรมและรับผิดชอบ 4,8,9,11,14,15  1,2,7,10,12  11 

2. การมีสวนรวมและความคุมคา 3   5,6,13  4 

รวมจํานวนขอ 7  8  15  
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ชุดที่ 2 เหตุผลในการไปเลือกตั้ง 
 

1. ฉันมักเลือกผูสมัครที่ทําคุณประโยชนแกทองถิ่นของฉัน โดยไมสนใจวาบุคคลนี้จะทําความ

เสียหายแกประเทศมากนอยเพียงใด (t = 7.40, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันไปเลือกต้ังเพราะตองการใหคนดี มีความรูเขาไปทําหนาที่บริหารบานเมือง (t = 5.75, r = 

.51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันมักเลือกผูสมัครตามที่ผูใหญช้ีนํา ถึงแมฉันจะรูวาผูสมัครคนนี้มีเบื้องหลังอยางไร (t = 6.88, 

r = .42) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ถึงแมจะไมมีกฎหมายบังคับ ฉันก็จะไปใชสิทธิ์เลือกต้ังทุกครั้ง (t = 4.66, r = .40) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันไปเลือกต้ัง ส.ส. เพราะเห็นวาเปนหนาที่ของพลเมืองที่ดี (t = 5.78, r = 40) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันไปเลือกต้ังเพราะเห็นวา เปนระบบการปกครองที่ใหความเสมอภาคแกทุกคน (t = 6.34, r = 

.47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันภูมิใจที่ไดไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง ส.ส. (t = 7.37, r = .53) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันไมคอยรูสึกละอายใจ เมื่อไมไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง (t = 5.22, r = .24) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันไปเลือกต้ังเพราะเห็นแกประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ (t = 7.83, r = .59) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันตองการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปทางการเมือง ฉันจึงไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง             

(t = 5.86, r = .49) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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11. ฉันมักจะไปเลือกต้ังเสมอ เพราะกลัวพอแมดุดา (t = 4.67, r = .26) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันจะเลือกผูสมัครที่ฉันเห็นวาเคาเปนคนดีโดยไมเกรงกลัวตออิทธิพลของใคร (t = 7.07, r = 

.45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

13. ฉันไปเลือกตั้งเพราะตองการปฏิบัติตามกฎหมาย (t = 2.85, r = .25) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

14. ถึงแมกฎหมายจะบัญญัติไวอยางไร แตถาไมมีคนที่ฉันชอบฉันก็จะไมไปเลือกตั้ง (t = 8.96,     

r = .43) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

15. ถามีบุคคลที่นับถือบอกวาผูสมัครคนนี้ดี ฉันจะเลือกตาม (t = 6.55, r = .29) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

 

แบบวัดพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม (Alpha = .80) 
ระดับเหตุผลตามทฤษฎี ขอบวก ขอลบ รวมจํานวนขอ 

12  11  1. กลัวถูกลงโทษ 

2 . ไดผลตอบแทน -  1  

3 

-  3,15  3. ทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ 

4. ทําตามกฎหมาย 4,13  14  

5 

7  8  5. ละอายใจ 

6. หลักอุดมคติสากล 2,5,6,9,10  -  

7 

รวมจํานวนขอ 9  6  15  
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ชุดที่ 3 ฉันกับเพื่อน 
 

1. ฉันมักชักชวนเพื่อนใหความเห็นในประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (t = 6.85, r = 51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันมักเตือนใหเพื่อนๆ ฟงขาวการเมืองจากหลายๆ แหลง (t = 6.74, r = .60) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันชักชวนใหเพื่อนเขารวมสัมมนาหรือประชุมที่มีการวิเคราะหประเด็นการเมืองและสังคม        

(t = 5.13, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันกระตือรือรนที่จะใหขอมูลเพื่อนในเรื่องการเมือง เชน นักการเมือง พรรคการเมือง รวมถึง

ปญหาทางการเมือง (t = 10.38, r = .69) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันสนับสนุนใหเพื่อนพิจารณาทั้งขอดีและขอเสียที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่นักการเมืองกระทํา            

(t = 6.34, r = .61) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันสนับสนุนใหเพื่อนติดตาม “การวิเคราะหขาว” ทางการเมืองมากกวาที่จะฟง “การเลาขาว”

การเมือง (t = 6.52, r = .65) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันมักพูดชมเชย เมื่อเพื่อนมีการวิเคราะหการเมืองในหลายแงมุม (t = 5.71, r = .52) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันมักชวนใหเพื่อนวิเคราะหประวัติของผูสมัครแตละคนกอนไปเลือกตั้ง (t = 7.50, r = .65) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. เมื่อมีขอมูลขาวสารที่นาสนใจเกี่ยวกับพรรคการเมืองตางๆ ฉันจะบอกใหเพื่อนรู (t = 8.81,       

r = .71) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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10. ฉันมักนําขาวสถานการณบานเมืองจากหลายแหลงมาวิเคราะหใหเพื่อนฟง (t = 9.31,            

r = .68) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันมักหาโอกาสใหเพื่อนที่ชอบฝายการเมืองตรงขามไดมาถกเถียงกัน (t = 8.84, r = .61) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันมักวิเคราะหคุณสมบัติของนักการเมืองจากพรรคตางๆ โดยเนนดานคุณธรรมจริยธรรมให

เพื่อนฟง (t = 8.59, r = .69) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

13. ฉันมักใหขอมูลเพื่อนเพื่อมิใหหลงในคํากลาวที่ไมจริงของนักการเมืองบางคน (t = 8.79,          

r = .73) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

14. ฉันมักขอบคุณเพื่อนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการเมืองเพิ่มเติมแกเพื่อนคนอื่น (t = 5.77, r = .53) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

15. ฉันมักแนะนําเพื่อนใหไปคนหาของมูลทางการเมืองเพิ่มเติม เมื่อรูวาเพื่อนไดขอมูลที่ยังไม

ถูกตองครบถวน (t = 7.44, r = .67) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
แบบวัดการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง (Alpha = .92) 

องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทาง
ลบ 

รวมจํานวนขอ 

สนับสนุนดานอารมณ 1,2,3,7,11,14,15  -  7 

สนับสนุนดานขาวสาร 4,5,6,8,9,10,12,13  -  8 

จํานวนขอ 15  0  15  
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ชุดที่ 4 การรับรูขาวสาร 
 

1. ฉันติดตามขาวสารการเลือกต้ังจากทางโทรทัศนเปนประจําทุกวัน (t = 7.56, r = .57) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันชอบดูรายการเกี่ยวกับการเมือง มากกวาการชมละคร (t = 9.41, r = .67) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันชอบอานขาวเกี่ยวกับการเลือกต้ังจากหนังสือพิมพเปนประจํา (t = 9.19, r = .68) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับคนในครอบครัวเสมอ (t = 10.42,         

r = .70) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันชอบชมรายการโทรทัศนที่นําพรรคการเมืองมาเสนอนโยบายรวมกัน (t = 12.75, r = .74) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันเบื่อรายการสนทนาทางการเมืองทางโทรทัศนและไมเคยชมเลย (t = 5.27, r = .51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันเบื่อขาวการเมืองในหนังสือพิมพ และไมชอบอานเลย (t = 5.67, r = .52) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันชอบฟงขาวสารการเลือกต้ัง ทางวิทยุเปนประจํา (t = 8.74, r = .63) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันชอบชมรายการโทรทัศนที่มีการอภิปราย และโตวาที ในทางการเมือง (t = 11.41, r = .67) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันติดตามขาวสารจากวารสาร เชน มติชนสุดสัปดาห   ASTVสุดสัปดาห ความจริงวันนี้ เปน 

ประจํา (t = 11.59, r = .67) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. เมื่อฉันไดยินขาวเกี่ยวกับการเมืองฉันจะหยุดทําทุกสิ่งอยางเพื่อนั่งฟง (t = 12.02, r = .73) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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12. เมื่อฉันเห็นประกาศการรวมชุมนุมทางการเมือง ฉันจะใหความสนใจเปนพิเศษ (t = 10.38,     

r = .68) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

13. ฉันติดตามขาวสารการเมือง จากเว็บไซดตางๆ (t = 10.10, r = .68) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

14. ฉันติดตามขาวสารบนบอรดประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเปนประจําโดยเฉพาะเรื่อง

การเมือง (t = 8.40, r = .60) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

15. ฉันมักจะถาม เกี่ยวกับเรื่องการเมือง จากผูที่มีความรู เชน อาจารย นักวิชาการ เสมอ            

(t = 7.35, r = .51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดพฤติกรรมการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ (Alpha = .92) 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15  6,7  15 

 

 

ชุดที่ 5 ฉันกับสิ่งรอบขาง 
 

1. ฉันขอบคุณอุปสรรคที่ชวยทําใหฉันแข็งแกรง (t = 5.63, r = .35) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันคิดวาทุกสิ่งใหการเรียนรูที่ดีแกฉันได (t = 6.49, r = .43) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันมักระลึกถึงคุณความดีของพระมหากษัตริยไทยอยูบอยๆ (t = 6.66, r = .43) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันระลึกถึงคําสั่งสอนของพระศาสดา ในศาสนาที่ฉันนับถืออยูบอยๆ (t = 4.83, r = .32) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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5. การที่ฉันคิดถึงในหลวงอยูบอยๆ ทําใหฉันรักษาความดีอยูได (t = 9.53, r = .41) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ความอยูดีมีสุขของฉันไมเกี่ยวของกับชุมชน (t = 4.76, r = .14) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันตระหนักวาฉันสามารถดําเนินชีวิตอยูไดโดยไมตองพึ่งพิงสิ่งใด (t = 5.66, r = .19) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันเชื่อวาคนรอบตัวฉันมีความดีมากกวาความไมดี (t = 4.41, r = .22) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. การที่ฉันมีสุขภาพดีเกิดจากการสนับสนุนของครอบครัว คนใกลชิด ชุมชน และธรรมชาติ 

รวมกัน (t = 6.35, r = .38) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวของฉัน ลวนมีสวนสรางความสุขทางจิตใจแกฉันมาก (t = 5.39, r = .31) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการรับรูคุณความดีของแผนดิน (Alpha = .62) 
องคประกอบ ขอความ

ทางบวก 
ขอความทางลบ รวมจํานวน

ขอ 

1. การระลึกถึงบุญคุณของสังคม ประเทศ ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1, 2 

 

 2  

2. ความถ่ีของการระลึกถึงบุญคุณของสิ่งที่สราง

คุณประโยชนแกเรา 

3, 4, 5    3 

3. การระลึกวาสังคม ประเทศ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

สรางคุณประโยชนหลายดานใหแกชีวิตเรา    

 6,  7  

 

2 

4. การระลึกวามีหลายภาคสวนของสังคมประเทศ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางคุณประโยชนแกชีวิต

เราในแตละดาน 

8, 9, 10    3 

รวมจํานวนขอ 8  2  10  
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ชุดที่ 6 ฉันกับประเทศชาติ 
 

1. ฉันไมเห็นความสําคัญของประโยคที่วา “รักชาติยิ่งชีพ” (t = 4.06, r = .21) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ไมวาจะอยูที่แหงใดในโลกนี้ ฉันรูสึกวาฉันเปนคนไทย (t = 5.09, r = .46) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันภูมิใจที่อาหารไทยเปนที่นิยมไปทั่วโลก (t = 6.66, r = .48) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันเลือกซื้อสินคาไทยมากกวาสินคาตางชาติ (t = 5.04, r = .44)  

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันรับราชการเพราะอยากรับใชประเทศชาติ (t = 5.41, r = .33) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันคิดวาคนไทยมีความเมตตามากกวาคนชาติอ่ืน (t = 7.57, r = .49) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันคิดวาคนไทยใจดีที่สุด (t = 9.02, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันคิดวาไมมีที่ไหนสุขใจเทากับอยูเมืองไทย (t = 5.36, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันรูสึกเสียใจกับคนไทยที่ไปปกหลักอยูตางแดน (t = 5.17, r = .28) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ถาฉันตองไปทํางานตางประเทศ ฉันตั้งใจจะกลับมาใชชีวิตบั่นปลายในเมืองไทย (t = 6.35,     

r = .32) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันรูสึกเฉยๆ ที่เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในตางประเทศ (t = 4.36, r = .16) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 



 266 

12. ฉันคิดวาผลไมไทยมีคนนิยมทานมากที่สุด (t = 6.40, r = .44) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

13. ฉันไมเห็นดวยที่คนไทยแตงงานกับคนชาติอ่ืน (t = 3.56, r = .20) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

14. ฉันไมอยากใหคนชาติอ่ืนมาอาศัยในเมืองไทย (t = 2.76, r = .10) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

15. ถาฉันไดรับมอบหมายใหตอนรับแขกตางประเทศ ฉันจะแตงกายดวยผาลายไทย (t = 6.16,     

r = .38) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดลักษณะชาตินิยม (Alpha = .92) 
องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

รักชาติ 1,2,5  -  3  

ภาคภูมิใจในชาติ 3  11  2  

การเลือก 4,9,10,15  -   4  

ความเปนที่สุด 6,7,8,12   -   4  

ชาตินิยม 13,14  -  2  

รวมจํานวนขอ 14  1  15  

 

 

ชุดที่ 7 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับตัวนักศึกษา 
 

คําชี้แจง ขอใหทานทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคําตอบ และ เติมคําลงในชองวางที่ตรงกับ

ความเปนจริงของทานมากที่สุด 

1. เพศ  ชาย  หญิง   ฉันเปนลูกคนที่ ......... จาก ............      

2. อายุ.......ป…… เดือน   

3. สาขาวิชาเอก............................................. คณะ....................................... 

4. ภูมิลําเนาเดิม อยูจังหวัด.............................................. 

5. ระดับเกรดเฉลี่ยรวมของภาคการศึกษาที่ผานมา......................  

6. ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา คือ............................................................................ 
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7. ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา คือ........................................................................... 

8. อาชีพของบิดา คือ.................................................................................................... 

9.อาชีพของมารดา คือ.................................................................................................. 

10.  ถามีคะแนนระหวาง 1 (นอยที่สุด) ถึง 100 (มากที่สุด) ทานจะใหคะแนนความชอบ

พรรคการเมืองเหลานี้เทาใด 

 10.1 พรรคเพื่อไทย           ใหคะแนนเทากับ..................  

 10.2 พรรคการเมืองใหม    ใหคะแนนเทากับ................. 

      10.3 พรรคประชาธิปตย    ใหคะแนนเทากับ.................. 

 10.4 พรรคภูมิใจไทย         ใหคะแนนเทากับ................. 

 

ชุดที่ 8 ฉันในปจจุบันและอนาคต 1 
 

1. ฉันวาการ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” เปนความคิดของคนโง (t = 4.94, r = 30) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันไมเห็นจําเปนตองระวังตัวเมื่อขึ้นรถโดยสารประจําทาง เพราะฉันไมไดพกสิ่งมีคาติดตัว       

(t = 9.32, r = .63) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันเห็นวา “สิบเบี้ยใกลมือ” สําคัญกวา “ชาๆ ไดพราสองเลมงาม” (t = 4.70, r = .25) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ไมจําเปนที่ฉันตองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพการงาน เพราะอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน (t = 9.07,   

r = .59) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันไมเห็นความจําเปนตองใชชอนกลางเวลาทานอาหารรวมกับคนอื่น เพราะฉันไมเชื่อวาจะติด 

โรคติดตอ (t = 9.44, r = .56) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันไมสนใจวาฉันใชเวลาในแตละวันใหเกิดประโยชนหรือไม (t = 7.24, r = .49) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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7. ฉันไมเห็นความจําเปนที่จะตองอดทนเรียนใหดีในวันนี้ เพราะอนาคตโอกาสยังจะเปดกวางใน

การเรียนรู (t = 8.23, r = 59) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันไมเห็นจะตองระวังตัวเรื่องไขหวัดนกเพราะฉันไมมีโอกาสสัมผัสไกโดยตรง (t = 8.43,           

r = .64) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ถาฉันไดงานทําขณะเรียนหนังสือ ฉันจะหยุดเรียนเพื่อทํางานนั้นแทนที่จะเรียนใหจบ (t = 4.88, 

r = .47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เมื่อจะไปในที่เปลี่ยวยามกลางคืน ฉันมักไมไดคาดคิดถึงอันตรายอะไรเลย (t = 8.04, r = .58) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. แมวาจะไดยินขาววามีคนแอบชอบถายรูปคนที่เขาหองน้ํา ฉันก็ไมคิดวาฉันจะโชครายถูก

ถายภาพเชนกัน (t = 9.49, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. เมื่อจะเดินทางไปทองเที่ยว ฉันมักไป “ตายเอาดาบหนา” มากกวาจะจองที่พักลวงหนา          

(t = 8.23, r = .48) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดลักษณะมุงอนาคต (Alpha = .84) 
องคประกอบ ขอความ

ทางบวก 
ขอความทาง
ลบ 

รวมจํานวนขอ 

1. ความสามารถคาดการณไกล -  4,6,10,12  4 

2. เชื่อวาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจเกิดขึ้นกับ

ตนเองได เชนเดียวกับที่เกิดกับผูอื่น 

-  2,5,8,11  4 

3. การมองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของสิ่งที่จะเกิด 

ขึ้นในอนาคตในปริมาณที่ไมลดลง 

-  1,3,7,9  4 

รวมจํานวนขอ 0  12  12  
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ชุดที่ 8 ฉันในปจจุบันและอนาคต 2 
 

1. ฉันไมรูวาทําไมฉันจึงทําขอสอบไมได (t = 3.56, r = .20) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันเลือกที่จะเก็บขยะไวกับตนเองดีกวาที่จะทิ้งลงพื้น เมื่อยังไมมีถังขยะ (t = 4.35, r = .21) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. เมื่อวันไหนที่ใชเงินเกินกวากําหนดไว วันถัดมาจะตองใชใหนอยกวาเดิม (t = 7.84, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ในการทํางานชิ้นหนึ่งๆ ฉันมักวางแผนงานเปนขั้นวาอะไรเริ่มกอนเปนลําดับแรก ลําดับที่สอง 

และ ตอๆไป (t = 7.69, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันมักไมทราบสาเหตุวาทําไมฉันจึงไปตามนัดสายบอยครั้ง (t = 5.14, r = .35) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันเตรียมตัวในการสอบอยางหนัก แทนการจะโนตยอเขาไปในหองสอบหรือการลอกขอสอบ     

(t = 3.59, r = .26) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันมักนึกชมตนเอง เมื่อฉันทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดสําเร็จ (t = 7.33, r = .47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. เมื่อรูตัววาเปนคนทํางานชา ฉันจะรีบทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมาย (t = 6.15, r = .39) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันเขียนขอความเตือนตัวเอง เพื่อใหไมลืมความตั้งใจที่จะกระทําเรื่องตางๆ (t = 7.36, r = .46) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันไมเคยจดบันทึกสิ่งที่ตองทําในวันขางหนาเลย แมวาฉันจะเปนคนขี้ลืม (t = 5.28, r = .35) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. เมื่อรูวาตนเองทํางานลาชาเกินไป ฉันจะกําหนดเสนตายใหตัวเอง (t = 6.48, r = .50) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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12. แมฉันจะเคยทํางานไดสําเร็จ แตฉันก็ไมเคยนึกชมตนเองเลย (t = 7.78, r = .48) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
แบบวัดการควบคุมตน (Alpha = .73) 

องคประกอบ เชิงบวก เชิงลบ รวมจํานวนขอ 

1.กําหนดเปาหมายสุดทายที่ตองการในอนาคตแลวแบงเปน

เปาหมายยอยๆ ตามลําดับและทําพฤติกรรมจากขั้น 3 ถึง 6 

จนสําเร็จตามเปาหมาย 

4,11  -  2 

2. ทราบพื้นฐาน BASELINE แลวกําหนดเปาหมายขั้น 1  3,8 - 2 

3. สังเกตสาเหตุทื่ทําใหสําเร็จตามเปาหมายแลวสรางสาเหตุ

นั้นขึ้นมา 

 1,5  2 

4. ทําพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจัดพฤติกรรมทางลบ 2,6  -  2 

5. สรางสถานการณชวยกระตุน และอนุรักษพฤติกรรมที่

นําไปสูเปาหมาย 

9  10  2 

6. เมื่อทําพฤติกรรมตามเปาหมายไดสําเร็จ ก็ใหรางวัลตนเอง 

เมื่อยังไมสําเร็จก็ยึดเวลาใหไดอีกเล็กนอย 

7  12  2 

รวมจํานวนขอ 8  4  12  

 
ชุดที่ 9 ความมุงมั่นของฉัน 

 

1. เมื่อทํางานใดๆ ฉันจะทุมเทความพยายาม เพื่อใหไดผลงานออกมาดีที่สุด (t = 7.65, r = .56) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. เมื่อทํางานใดๆ ฉันคิดวาความพยายามเปนสิ่งสําคัญ (t = 8.91, r = .61) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ฉันจะพยายามจนกระทั่งสําเร็จ (t = 8.30, r = .57) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันจะทํางานมากกวาที่ไดต้ังใจเอาไว (t = 6.48, r = .44) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันรูสึกวาตนเองมีคา เมื่อไดทํางานในหนาที่อยางดีที่สุด และประสบความสําเร็จ (t = 7.06,      

r = .49) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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6. ฉันเปนคนที่มุงมั่นในการเรียนเพื่ออนาคต (t = 5.86, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันพยายามพัฒนาและปรับตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน

ปจจุบัน (t = 6.48, r = .43) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. แทจริงแลว ขาพเจาเปนคนไมชอบเรียนหนังสือ (t = 7.72, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. บอยครั้งที่ฉันรูสึกเบื่อหนาย และไมสนใจวาจะเรียนไดดีเพียงใด (t = 5.33, r = .33) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. บอยครั้งที่ฉันคิดวาการมุงมั่นในการเรียน เปนสิ่งที่สูญเปลา (t = 5.99, r = .27) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันมักใชเวลา โดยการหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ (t = 4.35, r = .33) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. บอยครั้งที่ฉันผัดวันประกันพรุงในการทํางานที่ตองรับผิดชอบ (t = 3.65, r = .24) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Alpha = .78) 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1,2,3,4,5,6,7,11  8,9,10,12  12 

 
ชุดที่ 10 ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง 

 

1. ฉันมีเรื่องกลุมใจอยูเสมอ (t = 9.06, r = .56) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันรูสึกลําบากใจถาจะตองตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง (t = 11.57, r = .64) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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3. ถามีคนมาขัดใจหรือยั่วเพียงเล็กนอย ฉันจะโกรธเอางายๆ (t = 5.74, r = .49) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. เมื่ออาจารยถามคําถามในหองเรียน ถึงจะตอบไดฉันก็จะไมกลาตอบ (t = 6.78, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ฉันรูสึกกลัวโดยไมรูวากลัวอะไรอยูบอยๆ (t = 8.82, r = .60) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันบังคับตัวเองไมคอยได (t = 7.13, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนตกใจงาย (t = 6.42, r = .42) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. เวลาดีใจฉันรูสึกดีใจมาก และเวลาเสียใจก็รูสึกเสียใจมาก (t = 8.17, r = .55) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันไมคอยกลาพูดกับคนซึ่งไมรูจักมากอน (t = 5.48, r = .41) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. บางครั้งฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนไมดีเลย (t = 5.99, r = .37) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. เมื่อเขานอนตอนกลางคืน ฉันมักนอนไมคอยหลับ เพราะคิดอะไรตางๆ นานา (t = 8.95, r = 

.47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. บางเวลาฉันรูสึกอึดอัดอยากจะตะโกนออกไปดังๆ (t = 6.52, r = .39) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 
แบบวัดสุขภาพจิตดี (Alpha = .84) 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

-  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12 
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ชุดที่ 11 ฉันกับกลุม 
 

1. โดยสวนใหญแลว ฉันพึ่งพาผูอ่ืนนอยมาก (t = 5.08, r = .23) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. การไดอยูรวมกับคนอื่นๆ เปนสิ่งที่ฉันมีความสุข (t = 4.71, r = .32) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่น (t = 4.45, r = .30) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. บอยครั้งที่ฉันรูสึกอางวาง โดดเดี่ยว เมื่อตองอยูเพียงลําพัง (t = 4.05, r = .21)  

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. ถาจะทานขาวใหอรอย ฉันจะตองทานกับเพื่อนๆ หลายคน (t = 3.82, r = .25) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันเปนคนแครความรูสึกคนรอบขางอยางมาก (t = 4.29, r = .30) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันมักจะไมทําอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนความสัมพันธกับผูอ่ืน (t = 4.32, r = .26)  

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันมักจะปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อนๆ ไดยาก (t = 4.97, r = .30) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ฉันมักคลอยตามความคิดเห็นของคนอื่น (t = 4.84, r = .36) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. ฉันเปนคนขี้เกรงใจคนอื่น (t = 3.94, r = .31) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. ฉันยอมปดบังความผิดของเพื่อน ดีกวาจะยอมเสียเพื่อน (t = 5.25, r = .33) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. ฉันจะรูสึกเสียใจมาก ถาฉันไมเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อนๆ (t = 4.25, r = .23) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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แบบวัดกลุมนิยม (Alpha = .67) 

 

ชุดที่ 12 ความเปนฉัน 
 

1. ฉันตองเปนผูนําแฟชั่นอยูเสมอ (t = 6.62, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันมักนิยมซื้อของแบรนดเนม เชน กระเปา นาฬิกา (t = 8.03, r = .60) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. ฉันมักซื้อสิ่งของเพื่อมาอวดเพื่อนมากกวามาใชประโยชน (t = 5.99, r = .54) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. ฉันเปลี่ยนสิ่งของเคร่ืองใช เชน มือถือ บอยๆ เพื่อใหทันสมัย (t = 7.42, r = .56) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. มีเงินเยอะ ฉันมีความสุข (t = 8.32, r = .50) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. ฉันมักจะเอาของไปโออวดเพื่อน เมื่อฉันซื้อของมาใหม (t = 6.23, r = .51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. ฉันสามารถทําอะไรก็ได ถาฉันมีเงิน (t = 6.62, r = .44) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันคิดวาเงินเทานั้น คือ “ส่ิงบันดาลความสุข” (t = 9.26, r = .55) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. ความสําเร็จในชีวิตของฉันคือ “ความร่ํารวย” (t = 9.37, r = .51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เงินเทานั้นที่จะสรางโอกาสใหแกชีวิต (t = 6.73, r = .42) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  1  12 
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11. ความร่ํารวยจะทําใหฉันมีความสุขในชีวิต (t = 7.86, r =.50) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. เมื่อเห็นเพื่อนๆ มีของใชที่ทันสมัย ฉันก็จะตองมีเหมือนกัน (t = 5.64, r =.41) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดวัตถุนิยม (Alpha =  .85) 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  -  12 

 
 

ชุดที่ 13 ปริมาณการเรียนทางดานสังคมศาสตร 
 

คําชี้แจง ใหนักศึกษาตอบคําถามแตละประโยคตอไปนี้ โดยใหนักศึกษานึกถึงวิชาเรียน

ในระดับอุดมศึกษาที่ทานเคยไดลงทะเบียนเรียนตั้งแตภาคการศึกษาแรก จนถึงภาคการศึกษา

ปจจุบัน กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกขอ 

1. ขณะนี้ทางเรียนอยูในคณะ ........................................................ 

2. สาขาวิชาเอกของทาน คือ .................................................................................... 

3. วิชาเลือกทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร ของทานคือ 

 (โปรดระบุทุกวิชา) 

  3.1 ......................................................................................................... 

3.2 ......................................................................................................... 

3.3 ......................................................................................................... 

3.4 ......................................................................................................... 

3.5 ........................................................................................................ 
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ชุดที่ 14 ครอบครัวของฉัน 
 

1. ฉันมักเห็นพอแมรับเงินของนักการเมืองทองถิ่น เมื่อมีการเลือกต้ัง (t = 4.24, r = .26) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. ฉันเคยเห็นพอแมไปใหความรูกับเพื่อนบานเกี่ยวกับการเมือง (t = 3.15, r = 20) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. พอแมของฉันไปเลือกต้ังทุกครั้ง (t = 4.42, r = .30) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. พอแมของฉันไมสนใจขาวสารทางการเมือง (t = 7.05, r = .47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. พอแมของฉันศึกษาประวัติของสมาชิกพรรคการเมืองตางๆกอนไปเลือกต้ัง (t = 7.90, r = .45) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. พอแมของฉันรูที่มาของปญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (t = 7.21, r = .48) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. พอแมของฉันไมรูเลยวานโยบายของแตรัฐบาลนั้นมีอะไรบาง (t = 5.48, r = .36) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. ฉันรูสึกวา พอแมไปเลือกต้ังเพราะเห็นแกเงินมากกวาความถูกตอง (t = 6.24, r = .47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

9. พอแมของฉันภูมิใจที่ไดไปเลือกต้ัง (t = 7.56, r = .47) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. พอแมของฉันมักพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดานการเมือง (t = 5.32, r = .29) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. พอแมของฉันไปเลือกต้ังผูสมัครตามที่ผูมีอิทธิพลชี้แนะ (t = 3.40, r = .20) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. พอแมของฉันชอบดูละครมากกวาขาวการเมือง (t = 4.62, r = .33) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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แบบวัดการเห็นแบบอยางจากครอบครัว (Alpha = .73  ) 
องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวนขอ 

รูเทาทันการเมือง 5,6   7  3 

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 3,9   1,8,11  5 

สนับสนุนฉลาดการเมือง 2,10   4,12  4 

รวมจํานวนขอ 6  6  12  

 

ชุดที่ 15 อาจารยและเพื่อนของฉัน 
 

1. อาจารยของฉันตองการใหฉันสนใจขาวสารทางการเมืองจากหลายฝาย (t = 6.30, r = .38) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

2. อาจารยของฉันตองการใหฉันเลือกพรรคการเมืองที่อาจารยสนใจ (t = 4.22, r = .24) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

3. เพื่อนของฉันยังคงจะยอมรับฉัน ถึงแมฉันจะสนับสนุนพรรคการเมืองฝายตรงขาม  (t  =  5.10,      

r = .19) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

4. เพื่อนของฉันชอบใหฉันเลือกสส.ที่แจกเงินซื้อเสียง (t = 6.18, r = 40) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

5. อาจารยของฉัน ตองการใหฉันเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่สามารถปฏิบัติจริงได              

(t = 3.67, r = 20) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

6. อาจารยของฉันไมเคยสนใจวาฉันจะไปเลือกต้ังหรือไม (t = 4.66, r = .34) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

7. อาจารยตองการใหฉันพิจารณาทั้งขอดีและขอเสียของผูสมัครและพรรคการเมือง  (t  =  5.04,      

r = .37) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

8. อาจารยตองการหยุดพูดคุยเรื่องการเมือง (t = 3.33, r = .21) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 
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9. เพื่อนของฉัน ตองการใหฉันเลือกพรรคตามที่เขาสนับสนุน (t = 6.71, r = .51) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

10. เพื่อนของฉันคงเห็นดวย ถาฉันไปเลือกต้ังเพราะเงิน (t = 5.56, r = .32) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

11. อาจารยของฉัน ตองการใหฉันไปรวมชุมนุมกับพรรคการเมืองที่เปนคนของภาคเรา (t = 5.51, 

r = .35) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

12. เพื่อนของฉันไมชอบใหฉันคุยเรื่องการเมืองดวย (t = 2.99, r = .19) 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย 

 

แบบวัดการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา (Alpha = .68) 
องคประกอบ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวมจํานวน

ขอ 

การเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 5,7  2,4,6,9,10  7 

สนับสนุนเพ่ือนฉลาดการเมือง 1,3,8   11,12  5 

จํานวนขอ 5  7  12  
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางสถิติในรายละเอียด 

 

 

 

 

  

 

 



 280 

ตารางที่ 1  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมรวม (N = 474) 

 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.96 8.99               

2. การควบคุมตน 51.68 6.68 .547**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.87 6.71 .551** .590**             

4. สุขภาพจิตดี 40.53 9.74 .211** .192** .200**            

5. กลุมนิยม 51.72 6.51 .013 .099* .069 -.406**           

6. วัตถุนิยม 36.21 9.62 -.262** -.242** -.163** -.193** .160**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.13 7.00 -.096* -.057 -.030 .021 .011 .089         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.82 7.18 .208** .222** .173** .048 .143** -.042 .017        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.32 6.91 .456** .365** .305** .173** .107* -.183** .116* .237**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.55 13.46 -.036 .111* .127** .020 -.010 .013 .294** .248** .059      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.63 4.94 .407** .401** .409** .093* .227** -.109* .003 .256** .347** .101*     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.45 7.36 .356** .257** .322** -.001 .145** -.164** .037 .167** .235** .101* .487**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.69 8.24 .198** .226** .167** -.067 .133** -.042 .057 .036 .162** .004 .204** .196**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.92 8.90 .433** .417** .388** .131** .068 -.196** .015 .325** .383** .126** .461** .410** .161**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 53.92 13.38 .034 .188** .228** -.037 .097* .067 .190** .220** .105* .729** .202** .204** .136** .159** 
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ตารางที่ 2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาชาย (N = 172) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 52.65 9.50               

2. การควบคุมตน 50.63 6.45 .533**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 51.44 6.68 .554** .638**             

4. สุขภาพจิตดี 40.91 9.42 .206** .245** .198**            

5. กลุมนิยม 51.11 6.54 .088 .187* .135 -.368**           

6. วัตถุนิยม 35.98 10.49 -.292** -.302** -.195* -.183* .111          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.18 6.76 -.136 -.093 -.034 -.031 .148 .112         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.71 7.90 .225** .257** .154* .167* .080 -.104 .032        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.87 6.81 .579** .478** .376** .112 .227** -.237** .074 .272**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 51.50 13.75 .083 .254** .219** .048 .056 -.089 .272** .203** .120      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.42 5.29 .556** .499** .467** .104 .305** -.198** .008 .311** .508** .181*     

12. ลักษณะชาตินิยม 69.83 7.39 .403** .449** .320** .039 .218** -.222** .045 .239** .396** .188* .565**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.27 8.18 .165* .180* .151* -.121 .179* -.058 -.007 .062 .239** .002 .287** .246**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.06 9.86 .550** .468** .394** .178* .136 -.286** .003 .381** .482** .078 .569** .462** .149  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 56.60 13.45 .112 .313** .322** -.146 .278** -.005 .125 .239** .188* .695** .297** .293** .166* .148 
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ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาหญิง (N = 302) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 57.85 8.11               

2. การควบคุมตน 52.28 6.74 .547**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 53.68 6.60 .523** .553**             

4. สุขภาพจิตดี 40.31 9.93 .244** .172** .213**            

5. กลุมนิยม 52.06 6.48 -.071 .039 .015 -.425**           

6. วัตถุนิยม 36.35 9.10 -.268** -.213** -.152** -.201** .192**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.10 7.14 -.075 -.039 -.027 .048 -.062 .076         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.88 6.76 .203** .201** .186** -.026 .184** .006 .007        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.58 6.97 .387** .300** .259** .207** .035 -.151** .139* .216**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 45.30 12.77 -.012 .077 .137* -.006 -.026 .093 .318** .295** .043      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.74 4.73 .310** .343** .373** .089 .175** -.045 .001 .215** .247** .062     

12. ลักษณะชาตินิยม 72.38 7.20 .276** .127* .294** -.016 .086 -.134* .035 .119* .137* .116* .441**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.93 8.29 .216** .246** .170** -.037 .103 -.033 .091 .019 .118* .019 .150** .161**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 57.85 8.11 .378** .395** .398** .101 .025 -.125* .022 .281** .322** .162** .382** .389** .172**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 52.28 6.74 .058 .152** .221** .016 .009 .121* .228** .214** .073 .738** .152** .201** .131* .168** 

  

 

282 
  



 283 

ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก (N = 284) 

 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.79 9.29               

2. การควบคุมตน 51.39 6.70 .559**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.79 6.66 .603** .581**             

4. สุขภาพจิตดี 40.74 9.85 .235** .199** .180**            

5. กลุมนิยม 51.55 6.35 .055 .154** .093 -.417**           

6. วัตถุนิยม 35.83 9.54 -.251** -.213** -.082 -.121* .190**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.30 6.98 -.075 -.044 -.015 -.026 .084 .105         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.81 7.54 .200** .254** .180** .058 .176** -.012 .078        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.80 7.28 .465** .408** .313** .159** .137* -.201** .164** .209**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 48.03 14.12 -.085 .087 .076 -.031 -.009 .037 .277** .202** .028      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.51 5.00 .441** .379** .373** .087 .224** -.100 .051 .266** .351** .120*     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.70 7.23 .385** .242** .268** .002 .180** -.133* .054 .174** .223** .100 .509**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.30 8.40 .217** .208** .135* -.045 .114 -.001 .111 .043 .155** -.002 .162** .166**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.72 8.89 .409** .407** .375** .144* .084 -.168** .098 .361** .361** .127* .456** .434** .136*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.71 13.13 -.007 .150* .187** -.134* .113 .106 .180** .189** .069 .735** .176** .170** .155** .168** 
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ตารางที่ 5  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนที่สองขึ้นไป (N = 190) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.22 8.53               

2. การควบคุมตน 52.12 6.64 .527**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.98 6.79 .470** .604**             

4. สุขภาพจิตดี 40.22 9.59 .172* .185* .232**            

5. กลุมนิยม 51.97 6.75 -.055 .017 .036 -.389**           

6. วัตถุนิยม 36.79 9.72 -.286** -.294** -.282** -.301** .116          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.87 7.02 -.129 -.074 -.051 .093 -.088 .070         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.83 6.62 .222** .168* .161* .031 .090 -.092 -.087        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 52.11 6.26 .438** .282** .293** .207** .054 -.168* .042 .296**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 46.84 12.40 .058 .160* .214** .107 -.008 -.021 .323** .336** .133      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.81 4.87 .349** .433** .462** .106 .231** -.127 -.067 .241** .339** .071     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.07 7.57 .317** .286** .400** -.008 .101 -.203** .011 .158* .273** .101 .461**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 70.28 7.99 .163* .250** .215** -.099 .157* -.112 -.023 .024 .163* .021 .267** .249**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.22 8.93 .472** .429** .407** .113 .044 -.240** -.107 .266** .422** .129 .468** .381** .198**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 52.75 13.71 .102 .254** .289** .100 .081 .020 .202** .274** .187** .724** .247** .246** .120 .153* 
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ตารางที่ 6  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย (N = 252) 

 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.93 9.50               

2. การควบคุมตน 52.19 6.91 .587**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 53.27 7.12 .612** .608**             

4. สุขภาพจิตดี 40.43 9.91 .196** .176** .222**            

5. กลุมนิยม 52.15 6.70 .042 .132* .066 -.417**           

6. วัตถุนิยม 36.30 9.33 -.228** -.206** -.166** -.139* .113          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.73 6.76 -.081 -.043 -.064 .032 .059 .058         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 51.03 7.24 .214** .200** .204** .036 .147* -.048 .041        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.74 7.30 .494** .414** .352** .174** .060 -.206** .133* .227**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 48.50 12.54 .006 .123 .167** .131* -.021 -.095 .277** .264** .060      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.76 5.26 .495** .488** .494** .134* .188** -.213** .060 .291** .356** .158*     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.82 7.77 .399** .312** .408** .014 .133* -.186** .024 .181** .262** .128* .515**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.75 8.61 .214** .271** .184** -.065 .074 -.095 .014 .079 .226** -.017 .174** .188**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.04 8.94 .463** .418** .457** .149* .001 -.313** .069 .320** .438** .251** .463** .454** .141*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 55.23 12.59 .092 .229** .306** .044 .139* -.061 .111 .234** .112 .696** .243** .282** .121 .289** 
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ตารางที่ 7  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่อายุมาก (N = 222) 

 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.00 8.39               

2. การควบคุมตน 51.10 6.38 .497**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.41 6.19 .464** .561**             

4. สุขภาพจิตดี 40.64 9.57 .230** .215** .175**            

5. กลุมนิยม 51.23 6.26 -.027 .044 .063 -.393**           

6. วัตถุนิยม 36.12 9.96 -.306** -.289** -.165* -.254** .215**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.44 7.20 -.115 -.092 -.003 .012 -.057 .119         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.58 7.13 .201** .245** .128 .063 .133* -.036 -.015        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.84 6.43 .404** .288** .227** .173** .162* -.159* .085 .249**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 46.48 14.38 -.083 .089 .074 -.092 -.009 .113 .301** .229** .048      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.47 4.55 .276** .276** .277** .039 .280** .017 -.072 .210** .331** .033     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.04 6.86 .295** .173** .190** -.019 .154* -.140* .044 .146* .189** .066 .444**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.63 7.83 .176** .166* .143* -.069 .211** .021 .106 -.018 .072 .025 .247** .207**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.78 8.86 .395** .416** .300** .109 .149* -.070 -.047 .331** .312** .001 .461** .354** .187**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 56.00 8.39 -.031 .130 .130 -.121 .037 .187** .250** .202** .087 .754** .153* .108 .154* .026 
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ตารางที่ 8  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร (N = 207) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.38 8.70               

2. การควบคุมตน 52.19 6.01 .540**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.83 6.68 .538** .638**             

4. สุขภาพจิตดี 40.59 9.47 .077 .067 .097            

5. กลุมนิยม 51.56 6.45 .078 .151* .180** -.427**           

6. วัตถุนิยม 34.70 9.75 -.385** -.263** -.247** -.114 .109          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 7.02 2.64 -.124 .010 -.036 .019 .025 -.058         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.73 6.92 .269** .188** .140* .031 .079 -.053 -.004        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.50 6.79 .496** .439** .371** .123 .055 -.243** -.008 .328**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 43.99 13.03 -.037 .120 .160* -.004 .032 .021 -.001 .136 .007      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.58 5.00 .413** .438** .412** .060 .265** -.168* .029 .219** .412** -.011     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.03 7.62 .392** .366** .342** -.088 .157* -.223** -.001 .088 .250** .071 .477**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.47 8.85 .243** .293** .200** -.130 .161* -.121 .151* .124 .197** -.028 .220** .266**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.77 9.17 .444** .444** .375** .029 .140* -.284** -.037 .258** .405** .051 .488** .385** .237**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 51.52 14.08 .019 .186** .226** -.076 .130 .126 -.006 .181** .071 .744** .167* .187** .164* .096 
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ตารางที่ 9  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (N = 267) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.64 9.20               

2. การควบคุมตน 51.29 7.14 .551**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.90 6.74 .562** .566**             

4. สุขภาพจิตดี 40.49 9.97 .304** .270** .276**            

5. กลุมนิยม 51.84 6.57 -.033 .069 -.015 -.391**           

6. วัตถุนิยม 37.39 9.37 -.164** -.220** -.101 -.257** .199**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 19.64 3.44 -.141* .003 -.105 .081 -.041 -.095         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.88 7.39 .166** .245** .196** .060 .188** -.036 .030        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.96 6.95 .440** .335** .257** .211** .143* -.167** .085 .174**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 50.31 13.15 -.020 .139* .105 .041 -.051 -.052 .316** .336** .057      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.66 4.90 .405** .383** .406** .119 .198** -.065 -.032 .284** .299** .190**     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.78 7.15 .334** .191** .307** .068 .134* -.129* -.027 .228** .217** .110 .497**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.87 7.75 .165** .185** .139* -.014 .108 .024 .034 -.036 .130* .021 .189** .128*   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.04 8.69 .427** .406** .399** .210** .010 -.128* .028 .378** .366** .187** .439** .432** .091  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 55.79 12.53 .059 .216** .234** -.005 .065 -.026 .192** .255** .108 .703** .235** .210** .104 .217** 
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ตารางที่ 10  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย (N = 240) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 54.70 9.21               

2. การควบคุมตน 50.67 6.37 .488**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 51.43 6.12 .541** .593**             

4. สุขภาพจิตดี 39.43 9.45 .150* .076 .107            

5. กลุมนิยม 52.13 6.42 .082 .181** .135* -.384**           

6. วัตถุนิยม 36.53 10.02 -.291** -.238** -.202** -.168** .096          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.15 7.35 -.130* -.108 -.080 .011 -.012 .122         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 51.04 7.25 .222** .268** .164* .034 .080 -.080 -.036        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.01 6.88 .485** .291** .289** .198** .104 -.196** .079 .215**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.51 13.72 .006 .171** .101 -.068 -.042 .019 .271** .223** .041      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.33 4.85 .427** .400** .418** .048 .273** -.121 -.034 .209** .390** .111     

12. ลักษณะชาตินิยม 70.73 7.62 .352** .188** .301** .008 .207** -.163* .045 .115 .249** .192** .469**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.16 8.40 .223** .199** .155* -.103 .198** -.106 .049 .074 .165* .019 .214** .162*   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.38 9.26 .409** .425** .376** .088 .152* -.200** -.011 .331** .408** .055 .501** .373** .156*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 53.85 13.84 .046 .183** .206** -.165* .120 .103 .184** .222** .114 .752** .226** .273** .152* .119 
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ตารางที่ 11  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก (N = 234) 

 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 57.26 8.58               

2. การควบคุมตน 52.72 6.84 .590**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 54.34 6.97 .541** .565**             

4. สุขภาพจิตดี 41.65 9.93 .249** .270** .245**            

5. กลุมนิยม 51.30 6.60 -.043 .045 .042 -.420**           

6. วัตถุนิยม 35.89 9.20 -.224** -.244** -.121 -.216** .228**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 15.14 6.47 -.105 -.052 -.047 -.001 .057 .059         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.59 7.12 .206** .192** .203** .070 .203** .000 .090        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.64 6.94 .422** .430** .316** .140* .117 -.166* .148* .265**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.59 13.21 -.085 .055 .156* .109 .023 .007 .329** .275** .077      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.93 5.02 .379** .396** .396** .124 .193** -.093 .027 .309** .302** .091     

12. ลักษณะชาตินิยม 72.19 7.03 .342** .307** .321** -.034 .093 -.160* -.004 .235** .215** -.003 .503**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 70.24 8.06 .155* .240** .161* -.046 .075 .038 .047 .000 .155* -.013 .187** .224**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.48 8.49 .453** .403** .398** .165* -.013 -.187** .028 .324** .352** .208** .416** .448** .160*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.00 12.93 .018 .197** .260** .095 .072 .025 .200** .218** .096 .702** .176** .124 .117 .207** 
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ตารางที่ 12  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย (N =240) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.76 8.55               

2. การควบคุมตน 52.08 6.67 .597**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 53.14 6.48 .545** .621**             

4. สุขภาพจิตดี 40.43 9.37 .187** .230** .260**            

5. กลุมนิยม 51.77 6.39 .020 .083 .008 -.491**           

6. วัตถุนิยม 35.22 9.32 -.348** -.290** -.276** -.223** .147*          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.49 7.16 -.119 -.025 -.017 .064 .014 .094         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.25 6.89 .209** .199** .161* .025 .058 -.084 .032        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 52.19 6.50 .451** .361** .327** .123 .069 -.173** .192** .231**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.41 12.72 -.015 .120 .144* .177** -.134* -.060 .252** .221** .076      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.91 4.71 .343** .386** .397** .115 .112 -.179** .028 .232** .258** .066     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.95 6.61 .297** .163* .260** -.015 .031 -.235** -.007 .139* .154* .078 .422**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.34 8.26 .192** .188** .121 -.146* .100 .032 .056 -.040 .129* -.044 .103 .114   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.94 8.21 .402** .388** .418** .094 .055 -.225** .034 .304** .423** .144* .412** .382** .087  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 53.66 13.18 .078 .189** .275** .088 .008 .038 .182** .203** .140* .755** .194** .198** .082 .162* 
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ตารางที่ 13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก (N = 234) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.15 9.36               

2. การควบคุมตน 51.28 6.68 .496**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.59 6.94 .555** .560**             

4. สุขภาพจิตดี 40.63 10.13 .234** .158* .149*            

5. กลุมนิยม 51.66 6.65 .005 .115 .125 -.329**           

6. วัตถุนิยม 37.23 9.83 -.173** -.187** -.055 -.171** .176**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.78 6.78 -.059 -.082 -.037 -.023 .010 .066         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 51.39 7.45 .223** .255** .191** .067 .222** -.020 -.013        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.43 7.21 .449** .361** .281** .220** .141* -.171** .069 .267**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.69 14.19 -.052 .106 .113 -.114 .100 .075 .338** .270** .047      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.33 5.16 .456** .412** .416** .076 .332** -.037 -.010 .288** .415** .131*     

12. ลักษณะชาตินิยม 70.94 8.04 .395** .333** .369** .012 .237** -.097 .090 .200** .286** .121 .536**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 70.05 8.23 .214** .272** .216** .008 .166* -.123 .050 .102 .207** .047 .304** .273**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.90 9.57 .461** .445** .365** .161* .080 -.174** -.003 .345** .356** .112 .502** .432** .228**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.20 13.62 -.003 .191** .187** -.152* .181** .091 .197** .233** .082 .706** .212** .214** .189** .158* 
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ตารางที่ 14  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย (N = 283) 

 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.74 8.56               

2. การควบคุมตน 52.04 6.75 .586**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 53.08 6.78 .547** .601**             

4. สุขภาพจิตดี 40.55 9.28 .198** .230** .251**            

5. กลุมนิยม 51.69 6.21 .068 .114 .011 -.460**           

6. วัตถุนิยม 35.32 8.59 -.255** -.269** -.214** -.254** .137*          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.24 7.22 -.080 -.023 .020 .055 -.013 .026         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.47 6.87 .238** .214** .147* .023 .136* -.020 .049        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.72 6.65 .453** .357** .324** .160** .153** -.159** .168** .254**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 48.10 12.42 -.022 .145* .132* .070 -.091 .000 .278** .268** .077      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.65 4.64 .400** .421** .402** .101 .207** -.150* .075 .235** .311** .077     

12. ลักษณะชาตินิยม 71.92 6.81 .352** .227** .279** -.020 .122* -.182** .042 .179** .240** .050 .465**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.93 8.31 .220** .191** .138* -.127* .130* .053 .110 .028 .146* -.007 .204** .182**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.93 8.55 .443** .449** .409** .137* .104 -.169** .056 .331** .447** .146* .463** .404** .139*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.24 12.76 .060 .190** .247** .017 .052 .101 .172** .266** .093 .753** .171** .191** .117* .159** 

 

293 
 



 294 

ตารางที่ 15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก (N = 191) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 54.82 9.49               

2. การควบคุมตน 51.15 6.56 .489**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.55 6.61 .558** .571**             

4. สุขภาพจิตดี 40.50 10.41 .228** .142 .134            

5. กลุมนิยม 51.76 6.95 -.053 .081 .149* -.343**           

6. วัตถุนิยม 37.54 10.85 -.253** -.203** -.098 -.133 .186**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.97 6.67 -.127 -.119 -.115 -.026 .046 .177*         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 51.34 7.60 .189** .244** .216** .079 .150* -.080 -.027        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.73 7.26 .451** .369** .275** .188** .053 -.196** .038 .228**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 46.74 14.85 -.063 .063 .118 -.035 .081 .038 .321** .233** .031      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.59 5.36 .419** .380** .421** .085 .251** -.068 -.096 .282** .392** .126     

12. ลักษณะชาตินิยม 70.76 8.08 .350** .290** .378** .019 .172* -.132 .028 .165* .222** .148* .514**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.34 8.15 .164* .276** .210** .014 .138 -.147* -.032 .054 .181* .013 .204** .211**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.91 9.41 .425** .376** .362** .123 .026 -.228** -.046 .320** .305** .103 .459** .420** .192**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 53.46 14.28 -.004 .182* .200** -.101 .150* .039 .217** .169* .116 .702** .237** .216** .160* .159* 
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ตารางที่ 16  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย (N = 237) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.59 8.91               

2. การควบคุมตน 51.92 6.93 .589**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 53.02 6.37 .556** .627**             

4. สุขภาพจิตดี 40.52 9.05 .172** .158* .221**            

5. กลุมนิยม 51.75 6.14 .067 .196** .105 -.424**           

6. วัตถุนิยม 35.09 9.12 -.182** -.250** -.207** -.205** .120          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.98 7.25 -.086 -.051 -.048 .053 .024 .046         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.18 6.67 .242** .284** .221** -.052 .212** -.072 -.003        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.78 6.75 .493** .413** .355** .258** .110 -.203** .149* .300**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.47 13.32 -.044 .081 .094 .081 -.062 .040 .248** .232** .027      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.75 4.87 .453** .436** .472** .092 .193** -.184** -.015 .324** .365** .054     

12. ลักษณะชาตินิยม 72.10 6.63 .346** .219** .272** -.001 .086 -.181** .090 .171** .209** .079 .483**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.13 8.40 .221** .255** .184** -.079 .135* -.016 .055 .031 .158* -.046 .174** .244**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.01 8.54 .448** .471** .480** .137* .102 -.167** .004 .308** .428** .148* .529** .376** .158*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.15 13.11 .053 .174** .199** -.021 .050 .087 .182** .237** .057 .758** .137* .162* .110 .139* 
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ตารางที่ 17  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (N =215) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.07 9.09               

2. การควบคุมตน 51.31 6.23 .472**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.69 7.03 .530** .550**             

4. สุขภาพจิตดี 40.63 10.31 .230** .222** .157*            

5. กลุมนิยม 51.93 6.63 -.004 .029 .037 -.402**           

6. วัตถุนิยม 37.56 9.95 -.318** -.244** -.089 -.166* .223**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.44 6.76 -.109 -.074 -.007 -.027 -.022 .120         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 51.85 7.39 .230** .216** .142* .118 .059 -.028 .022        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 50.79 6.98 .425** .297** .273** .148* .111 -.206** .078 .227**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 48.12 13.53 -.040 .124 .134* -.066 -.016 -.001 .328** .250** .079      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.57 4.91 .337** .311** .333** .077 .293** -.046 .012 .242** .330** .122     

12. ลักษณะชาตินิยม 70.80 7.79 .344** .249** .354** -.007 .211** -.119 .018 .219** .247** .117 .448**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.88 8.10 .182** .203** .153* -.044 .134* -.080 .054 .060 .171* .075 .245** .158*   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 72.01 9.32 .425** .360** .294** .151* .030 -.236** .033 .369** .334** .100 .386** .425** .171*  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.09 13.85 .003 .207** .230** -.098 .133 .064 .194** .217** .169* .700** .261** .260** .195** .179** 
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ตารางที่ 18  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย (N = 288) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01 
 
 

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 56.39 8.86               

2. การควบคุมตน 51.41 6.71 .537**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.98 6.46 .531** .581**             

4. สุขภาพจิตดี 39.62 8.90 .147* .144* .184**            

5. กลุมนิยม 52.23 6.32 .092 .196** .117* -.400**           

6. วัตถุนิยม 36.13 9.26 -.118* -.175** -.151* -.170** .072          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 13.85 7.10 -.090 -.068 .008 -.002 .029 .053         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 50.40 6.73 .268** .237** .214** -.078 .232** .000 .060        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.29 6.69 .416** .315** .254** .089 .149* -.107 .113 .220**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.63 13.54 -.051 .123* .124* .020 -.018 .053 .305** .273** -.004      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.71 4.73 .464** .421** .416** .058 .173** -.098 .009 .256** .311** .064     

12. ลักษณะชาตินิยม 72.06 6.94 .346** .238** .249** -.028 .142* -.088 .069 .186** .204** .080 .500**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 69.43 8.46 .214** .236** .164** -.071 .179** .009 .108 .079 .173** -.041 .164** .214**   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.90 8.67 .429** .436** .433** .080 .137* -.074 .001 .337** .357** .136* .504** .390** .175**  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 53.85 13.55 .020 .214** .214** -.067 .110 .136* .208** .219** .028 .744** .167** .157** .104 .151* 
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ตารางที่ 19  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก (N = 170) 
 

 

หมายเหตุ: * p <.05, **p<.01

ตัวแปร 

คา 

เฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ลักษณะมุงอนาคต 55.17 9.27               

2. การควบคุมตน 51.95 6.58 .569**              

3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 52.72 7.12 .563** .594**             

4. สุขภาพจิตดี 41.80 10.80 .297** .247** .212**            

5. กลุมนิยม 51.01 6.75 -.093 -.005 .033 -.372**           

6. วัตถุนิยม 36.89 10.13 -.447** -.325** -.164* -.208** .283**          

7. ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร 14.76 6.80 -.089 -.025 -.058 .077 -.025 .131         

8. การเห็นแบบอยางจากครอบครัว 51.77 7.87 .154* .247** .151* .191* .048 -.126 -.077        

9. การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา 51.51 7.19 .556** .474** .394** .310** .069 -.291** .106 .265**       

10. การรับรูขาวสารทางการเมืองฯ 47.75 13.51 .000 .142 .169* .019 .014 -.079 .268** .201** .174*      

11. การรับรูคุณความดีของแผนดิน 48.59 5.32 .322** .389** .389** .135 .325** -.111 -.018 .259** .381** .181*     

12. ลักษณะชาตินิยม 70.78 7.79 .339** .294** .390** .033 .159* -.240** .001 .170* .280** .160* .459**    

13. การรูปญหาดานการเมือง 70.31 7.93 .200** .234** .195* -.065 .074 -.141 -.065 -.078 .149 .060 .272** .170*   

14. พ. เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 71.92 9.35 .452** .387** .328** .192* -.020 -.355** .022 .326** .396** .134 .391** .457** .138  

15. พ. สนับสนุนใหเพื่อนฉลาดฯ 54.68 13.22 .053 .179* .265** -.017 .103 -.060 .149 .228** .254** .707** .282** .284** .199** .204** 
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วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 66  21  50.31  2.48  5.03*  5.60*  

นอย มาก 57  12  47.83   2.55  3.12  

มาก มาก 62  22  45.28     0.57  

นอย นอย 55  11  44.71       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 21  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูขาวสารทางการเมือง พิจารณาตาม

วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษามาก 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

211  222  221  122   112   111   212  

นอย มาก นอย  18  121  55.28 5.39 5.47 7.40 7.85* 10.61* 11.28* 11.48* 

มาก นอย นอย  37  211  49.89    0.08 2.01 2.46  5.22  5.89  6.09 

มาก มาก มาก 26  222  49.81     1.93  2.38  5.14  5.81  6.01  

มาก มาก นอย 41  221  47.88     0.45  3.21  3.88  4.08  

นอย มาก มาก 35  122  47.43      2.76  3.43  3.63  

นอย นอย มาก 27  112  44.67        0.67  0.87  

นอย นอย นอย 25  111  44.00          0.20  

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 20  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูขาวสารทางการเมือง พิจารณาตาม

วัตถุนิยม และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 
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ตารางที่ 22  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูขาวสารทางการเมือง พิจารณาตาม

วัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษามาก 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวน

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  211  112  221  122   212   111  

นอย มาก นอย  17  121  52.12 0.76 3.95 4.07 5.35 5.54  9.73*  12.93* 

มาก มาก มาก  22  222  51.36    3.19 3.31 4.59 4.78  8.97*  12.17* 

มาก นอย นอย 30  211  48.17      0.12  1.4  1.59  5.78  8.98*  

นอย นอย มาก 19  112  48.05     1.28  1.47  5.66  8.86*  

มาก มาก นอย 35  221  46.77      0.19  4.38  7.58  

นอย มาก มาก 24  122  46.58       4.19  7.39  

มาก นอย มาก 23  212  42.39          3.2  

นอย นอย นอย 21  111  39.19          

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 23  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามวัตถุนิยม และ

การรับรูคุณความดีของแผนดิน ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

วัตถุนิยม รับรูคุณความดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก  69   22  74.07  0.9  4.46*  7.61*  

นอย มาก  44  12  73.17   3.56*  6.71*  

นอย นอย  45  11  69.61      3.15*  

มาก นอย  57  21  66.46       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 24  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามวัตถุนิยม และ

สุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
 

วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   21  

นอย นอย 72  11  73.29  1  2.53*  2.84*  

มาก มาก 72  22  72.29   1.53  1.84  

นอย มาก 64  12  70.76    0.31  

มาก นอย 76  21  70.45      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 25  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามวัตถุนิยม และ

สุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   21  

นอย นอย 42  11  72.67  1.69  2.56  3.13*  

มาก มาก  50  22  70.98    0.87  1.44  

นอย มาก  47  12  70.11      0.57  

มาก นอย  76  21  69.54       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 26  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามวัตถุนิยม และ

สุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   21  

นอย นอย 33  11  74.32  3.69*  4.08*  5.95*  

นอย มาก  48  12  70.63    0.39  2.26  

มาก มาก  41  22  70.24      1.87  

มาก นอย  48  21  68.37       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 27  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตาม การรับรูคุณ

ความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาชาย 
  

รับรูความดี สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

มาก มาก 77  22  75.54  1.50  5.14*  6.72*  

มาก นอย 87  21  74.04   3.64*  5.22*  

นอย นอย 75  11  70.40    1.58  

นอย มาก 63  12  68.82      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 28  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามวัตถุนิยม การ

รับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาชาย 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวน

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  221  222  112   211   212   111  

นอย มาก นอย  18  121  77.17  4.24* 5.25* 5.92* 8.77* 10.48*  12.82*  12.96* 

นอย มาก มาก 30  122  72.93    1.01  1.68  4.53*  6.24*  8.58*  8.72*  

มาก มาก นอย 25  221  71.92      0.67  3.52  5.23*  7.57*  7.71*  

มาก มาก มาก 16  222  71.25     2.85  4.56*  6.9*  7.04*  

นอย นอย มาก 20  112  68.40      1.71  4.05*  4.19*  

มาก นอย นอย 32  211  66.69        2.34  2.48  

มาก นอย มาก 17  212  64.35          0.14  

นอย นอย นอย 14  111  64.21            

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 29  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม และการรับรูคุณความดี ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 
 

วัตถุนิยม รับรูคุณความดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   22   11  

นอย มาก 77  12  71.32  2.34  2.83  4.30*  

มาก นอย 58  21  68.98   0.49  1.96  

มาก มาก 50  22  68.49    1.47  

นอย นอย 52  11  67.02      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 30  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 
 

รับรูคุณความดี สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   22  

มาก นอย 71  21  72.29  3.13*  3.76*  4.11*  

นอย มาก  47  12  69.16    0.63   0.98  

นอย นอย  64  11  68.53      0.35  

มาก มาก  70  22  68.18       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 31  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามการรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
 

รับรูคุณความดี สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   12   22  

มาก นอย 50  21  73.20  4.94*  4.96*  6.41*  

นอย นอย  59  11  68.26    0.02   1.47  

นอย มาก  44  12  68.24      1.45  

มาก มาก  54  22  66.79       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 32  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 
 

รับรูคุณความดี สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก นอย 59  21  73.67  3.19*  4.59*  5.77*  

มาก มาก  61  22  70.48    1.4   2.58  

นอย มาก  52  12  69.08      1.18  

นอย นอย  62  11  67.90       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 33  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 
 

รับรูคุณความดี สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 52  21  72.67  3.3*  4.13*  4.72*  

นอย มาก  42  12  69.37    0.83   1.42  

มาก มาก  46  22  68.54      0.59  

นอย นอย  51  11  67.95       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 34  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม การรับ

รูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคง

มาก 
 

รับรูคุณความดี สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 62  21  72.96  3.63  3.82*  4.59*  

นอย มาก 16  12  69.33   0.19  0.96  

มาก มาก 51  22  69.14    0.77  

นอย นอย 56  11  68.37      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 35  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาชาย 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

111  121  122  212  211  112  222  

มาก มาก นอย  25  221  72.84  1.27  1.51  2.41  5.43* 5.81* 6.09* 6.09* 

นอย นอย นอย  14   111   71.57     0.24  1.14  4.16  4.54  4.82  4.82  

นอย มาก นอย  18   121  71.33       0.9  3.92  4.3  4.58  4.58  

นอย มาก มาก 30  122  70.43     3.02  3.4  3.68  3.68  

มาก นอย มาก 17  212  67.41      0.38  0.66  0.66  

มาก นอย นอย 32  211  67.03       0.28  0.28  

นอย นอย มาก 20  112  66.75        0  

มาก มาก มาก 16  222  66.75         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 36  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

121  122  111  212  112  211  222  

มาก มาก นอย  25   221   74.36  2.32  3.83  4.13  4.36  7.89*  8.07*  11.3*  

นอย มาก นอย  25   121   72.04     1.51  1.81  2.04  5.57*  5.75*  8.98*  

นอย มาก มาก  36   122   70.53       0.3   0.53  4.06  4.24  7.47*  

นอย นอย นอย 31  111  70.23     0.23  3.76  3.94  7.17*  

มาก นอย มาก 25  212  70.00      3.53  3.71  6.94*  

นอย นอย มาก 19  112  66.47       0.18  3.41  

มาก นอย นอย 28  211  66.29        3.23  

มาก มาก มาก 18  222  63.06         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 37  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรด

เฉลี่ยนอย 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  122  111  212  211  112  222  

นอย มาก นอย  27   121   72.26  0.46  1.23  2.36  4.22  5.31*  5.34*  6.78*  

มาก มาก นอย  39  221  71.80    0.77  1.9  3.76  4.85* 4.88* 6.32* 

นอย มาก มาก  30   122   71.03       1.13  2.99  4.08  4.11  5.55*  

นอย นอย นอย 29  111  69.90     1.86  2.95  2.98  4.42*  

มาก นอย มาก 23  212  68.04      1.09  1.12  2.56  

มาก นอย นอย 43  211  66.95       0.03  1.47  

นอย นอย มาก 26  112  66.92        1.44  

มาก มาก มาก 23  222  65.48         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 38  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่แมมี

การศึกษานอย 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  121  211  111  212  222  112  

มาก มาก นอย  38  221  73.84  2.45  2.91  4.86* 4.95*  5.3*  5.52* 7.22* 

นอย มาก มาก  49   122   71.39     0.46  2.41   2.5   2.85  3.07  4.77*  

นอย มาก นอย  40   121   70.93       1.95  2.04  2.39  2.61  4.31*  

มาก นอย นอย  42   211   68.98         0.09  0.44  0.66  2.36  

นอย นอย นอย 28  111  68.89      0.35  0.57  2.27  

มาก นอย มาก 24  212  68.54       0.22  1.92  

มาก มาก มาก 28  222  68.32        1.7  

นอย นอย มาก 34  112  66.62         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 39  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพ

รายไดม่ันคงนอย 
  

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  121  212  111  211  112  222  

มาก มาก นอย  27   221   71.37  0.02  0.07  1.27  3.23   3.5  5.47*  5.76*  

นอย มาก มาก  40   122   71.35     0.05  1.25  3.21  3.48  5.45*  5.74*  

นอย มาก นอย 37  121  71.30      1.2  3.16  3.43  5.4*  5.69*  

มาก นอย มาก 20  212  70.10     1.96  2.23  4.2  4.49*  

นอย นอย นอย 21  111  68.14      0.27  2.24  2.53  

มาก นอย นอย 38  211  67.87       1.97  2.26  

นอย นอย มาก 31  112  65.90        0.29  

มาก มาก มาก 23  222  65.61         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 40  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามวัตถุ

นิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพ

รายไดม่ันคงนอย 
  

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

121  122  212  111   211   222   112  

มาก มาก นอย  46  221  72.41 1.08 1.33 3.22 4.09* 5.41*  5.59* 5.96* 

นอย มาก นอย  40  121  71.33    0.25 2.14 3.01  4.33*  4.51* 4.88* 

นอย มาก มาก 40  122  71.08     1.89  2.76  4.08*  4.26*  4.63*  

มาก นอย มาก 27  212  69.19     0.87  2.19  2.37  2.74  

นอย นอย นอย 28  111  68.32      1.32  1.5  1.87  

มาก นอย นอย 48  211  67.85        0.18  0.55  

มาก มาก มาก 28  222  66.82          0.37  

นอย นอย มาก 31  112  66.45            

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 41  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุม

รวม 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

121  221  222  111  112   212   211  

นอย มาก มาก  73  122  77.11  2.51  3.03* 3.47* 6.89* 7.13*  8.43*  11.25* 

นอย มาก นอย 57  121  74.60   0.52  0.96  4.38*  4.62*  5.92*  8.74*  

มาก มาก นอย 73  221  74.08     0.44  3.86*  4.1*  5.4*  8.22*  

มาก มาก มาก 50  222  73.64     3.42*  3.66*  4.96*  7.78*  

นอย นอย นอย 49  111  70.22      0.24  1.54  4.36*  

นอย นอย มาก 53  112  69.98       1.3  4.12*  

มาก นอย มาก 47  212  68.68         2.82  

มาก นอย นอย 72  211  65.86           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 42  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุม

นักศึกษาหญิง 
  

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  222  121  111  212  112  211  

นอย มาก มาก 43  122  76.67  2.73  4.2*  4.82*  5.38* 7.3* 7.34* 8.67* 

มาก มาก นอย  48   221   73.94     1.47  2.09  2.65  4.57*  4.61*  5.94*  

มาก มาก มาก 34  222  72.47     0.62  1.18  3.1  3.14  4.47*  

นอย มาก นอย 39  121  71.85     0.56  2.48  2.52  3.85*  

นอย นอย นอย 35  111  71.29      1.92  1.96  3.29  

มาก นอย มาก 30  212  69.37       0.04  1.37  

นอย นอย มาก 33  112  69.33        1.33  

มาก นอย นอย 40  211  68.00         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 43  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุม

นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
  

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

121  221  111  222  112  212   211  

นอย มาก มาก  36  122  76.83  0.07  1.63  6.12* 7.11* 7.83* 8.07*  12.01* 

นอย มาก นอย  25  121  76.76    1.56  6.05* 7.04* 7.76*  8*  11.94* 

มาก มาก นอย 25  221  75.20     4.49  5.48*  6.2*  6.44*  10.38*  

นอย นอย นอย 31  111  70.71     0.99  1.71  1.95  5.89*  

มาก มาก มาก 18  222  69.72      0.72  0.96  4.9*  

นอย นอย มาก 19  112  69.00       0.24  4.18  

มาก นอย มาก 25  212  68.76        3.94  

มาก นอย นอย 28  211  64.82          

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 44  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 
 

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวน

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

121   221  222  111  112  212   211  

นอย มาก มาก  30   122  76.73   1.21  1.29  4.6*  6.83*  8*  8.12*  11.68*  

นอย มาก นอย  27  121  75.52    0.08  3.39  5.62* 6.79* 6.91*  10.47* 

มาก มาก นอย  39  221  75.44      3.31  5.54* 6.71* 6.83*  10.39* 

มาก มาก มาก 23  222  72.13        2.23  3.4  3.52  7.08*  

นอย นอย นอย 29  111  69.90       1.17  1.29  4.85*  

นอย นอย มาก 26  112  68.73        0.12  3.68  

มาก นอย มาก 23  212  68.61         3.56  

มาก นอย นอย 43  211  65.05           

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 45  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามวัตถุนิยม การรับรูคุณความดีของแผนดิน และสุขภาพจิตดี ในกลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
  

วัตถุ

นิยม 

รับรู

ความ

ดี 

สุข 

ภาพ 

จิตดี 

จํา 

นวนคน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  121  222  111  112   212   211  

นอย มาก มาก  49  122  77.59  3.85* 4.36* 4.84* 6.16* 8.06*  9.02*  11.54* 

มาก มาก นอย  38  221  73.74    0.51 0.99 2.31 4.21* 5.17*  7.69* 

นอย มาก นอย 40  121  73.23     0.48  1.8  3.7  4.66*  7.18*  

มาก มาก มาก 28  222  72.75     1.32  3.22  4.18*  6.7*  

นอย นอย นอย 28  111  71.43      1.9  2.86  5.38*  

นอย นอย มาก 34  112  69.53       0.96  3.48  

มาก นอย มาก 24  212  68.57         2.52  

มาก นอย นอย 42  211  66.05           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 46  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

พิจารณาตามวัตถุนิยม และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก 
 

วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 54  21  55.86  3.84  4.84  6.44*  

นอย มาก 55  12  52.02   1  2.6  

มาก มาก 57  22  51.02    1.6  

นอย นอย 56  11  49.42      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 47  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

พิจารณาตามวัตถุนิยม และสุขภาพจิตดี ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 
  

วัตถุนิยม สุขภาพจิตดี จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 66  21  58.28  5.12*  7.19*  7.93*  

นอย มาก 57  12  53.16   2.07  2.81  

มาก มาก 65  22  51.09    0.74  

นอย นอย 55  11  50.35      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 48  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูขาวสารทางการเมือง พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และการควบคุมตน ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
  

มุงอนาคต ควบคุมตน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   12   21  

มาก มาก 117  22  49.68  1.72  3.53  5.62*  

นอย นอย 82  11  47.96   1.81  3.9  

นอย มาก 28  12  46.15    2.09  

มาก นอย 56  21  44.06      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 49  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูขาวสารทางการเมือง พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูก

คนแรก 
 

มุง 

อนา 

คต 

ควบ 

คุม 

ตน 

ชาติ 

นิ 

ยม 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

111  222  112  212  221   121   211  

นอย มาก มาก  16  122  53.50 3.81  4.2  5.47 6.15 7.78  7.96* 15.85* 

นอย นอย นอย  61  111  49.69    0.39 1.66 2.34 3.97  4.15  12.04* 

มาก มาก มาก  80  222  49.30      1.27 1.95 3.58  3.76  11.65* 

นอย นอย มาก 35  112  48.03     0.68  2.31  2.49  10.38*  

มาก นอย มาก 37  212  47.35      1.63  1.81  9.7*  

มาก มาก นอย 25  221  45.72       0.18  8.07*  

นอย มาก นอย 13  121  45.54         7.89*  

มาก นอย นอย 17  211  37.65           

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 50  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมรวม 
 

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 188  22  50.27  0.89  1.68  4.91*  

นอย มาก 83  12  49.38   0.79  4.02*  

มาก นอย 83  21  48.59    3.23  

นอย นอย 120  11  45.36      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 51  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
 

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 117  22  50.29  1.03  1.71  5.62*  

นอย มาก 51  12  49.26   0.68  4.59*  

มาก นอย 42  21  48.58    3.91*  

นอย นอย 74  11  44.67      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 52  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก 
 

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 82  22  49.96  0.8  1.5  4.81*  

นอย มาก 38  12  49.16   0.7  4.01*  

มาก นอย 49  21  48.46    3.31  

นอย นอย 53  11  45.15      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 53  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
 

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   11  

นอย มาก 35  12  50.60  0.88  1.35  5.61*  

มาก มาก 76  22  49.72   0.47  4.73*  

มาก นอย 44  21  49.25    4.26*  

นอย นอย 52  11  44.99      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 54  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 
 

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 109  22  50.23  0.73  1.8  5.73*  

นอย มาก 33  12  49.50   1.07  5*  

มาก นอย 43  21  48.43    3.93*  

นอย นอย 49  11  44.50      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 55  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 
 

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   12   11  

มาก มาก 85  22  50.17  0.94  1.22  5.51*  

มาก นอย 40  21  49.23   0.28  4.57*  

นอย มาก 43  12  48.95    4.29*  

นอย นอย 66  11  44.66      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 56  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
  

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 120  22  49.98  0.25  1.38  4.31*  

นอย มาก 43  12  49.73   1.13  4.06*  

มาก นอย 53  21  48.60    2.93*  

นอย นอย 67  11  45.67      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 57  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคง

นอย 
  

มุงอนาคต ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 127  22  50.45  1.16  1.68  5.42*  

นอย มาก 53  12  49.29   0.52  4.26*  

มาก นอย 41  21  48.77    3.74*  

นอย นอย 67  11  45.03      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 58  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม

ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่แมมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก 
  

มุง 

อนา 

คต 

ควบ 

คุมตน 

ชาติ 

นิยม 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  222  122  121  111  112  211  

มาก นอย มาก  13  212  75.46  1.85  3.58  5  6.88* 7.49* 7.78* 9.61* 

มาก มาก นอย  23   221  73.61     1.73  3.15  5.03  5.64*  5.93*  7.76*  

มาก มาก มาก  43   222  71.88       1.42  3.3  3.91  4.2  6.03*  

นอย มาก มาก  11   122  70.46         1.88  2.49  2.78  4.61  

นอย มาก นอย 12  121  68.58      0.61  0.9  2.73  

นอย นอย นอย 36  111  67.97       0.29  2.12  

นอย นอย มาก 19  112  67.68        1.83  

มาก นอย นอย 13  211  65.85         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 59  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามลักษณะการมุงอนาคต และการควบคุมตน ในกลุมนักศึกษาที่พอมี

อาชีพรายไดม่ันคงมาก 
  

มุงอนาคต ควบคุมตน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   12   11  

มาก มาก 74  22  74.86  1.01  1.79  8.15*  

มาก นอย 40  21  73.85   0.78  7.14*  

นอย มาก 31  12  73.07    6.36*  

นอย นอย 70  11  66.71      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 60  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม

พิจารณาตามการควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษานอย 
 

ควบคุมตน ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 79  22  75.90  5.1*  6.67*  7.3*  

นอย มาก 64  12  70.80   1.57*  2.2*  

มาก นอย 44  21  69.23    0.63  

นอย นอย 53  11  68.60      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 61  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพ

รายไดม่ันคงนอย 
  

ควบคุมตน ชาตินิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 81  22  76.72  6.46*  7.6*  9.28*  

นอย มาก 63  12  70.26   1.14  2.82*  

มาก นอย 36  21  69.12    1.68  

นอย นอย 57  11  67.44      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 62  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามลักษณะการมุงอนาคต และการควบคุมตน ในกลุมนักศึกษา

ที่แมมีการศึกษานอย 
  

มุงอนาคต ควบคุมตน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   12   21  

มาก มาก 117  22  56.28  2.78  3.35  6.94*  

นอย นอย 82  11  53.50   0.57  4.16  

นอย มาก 28  12  52.93    3.59  

มาก นอย 56  21  49.34      

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 63  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามลักษณะการมุงอนาคต และการควบคุมตน ในกลุมนักศึกษา

ที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 
  

มุงอนาคต ควบคุมตน จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   12   21  

มาก มาก 96  22  55.98  2.32  5.41  6.35*  

นอย นอย 74  11  53.66   3.09  4.03  

นอย มาก 21  12  50.57    0.94  

มาก นอย 46  21  49.63      

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 64  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน และลักษณะชาตินิยม 

ในกลุมนักศึกษาชาย 
  

มุง 

อนา 

คต 

ควบ 

คุมตน 

ชาติ 

นิยม 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  212  112  221  111   121   211  

นอย มาก มาก  12  122  63.92 1.86 2.83 6.64 7.49 10.1* 13.03* 18.42* 

มาก มาก มาก  34  222  62.06    0.97 4.78 5.63 8.24 11.17* 16.56* 

มาก นอย มาก  11  212  61.09      3.81 4.66 7.27  10.2* 15.59* 

นอย นอย มาก 25  112  57.28     0.85  3.46  6.39  11.78*  

มาก มาก นอย 14  221  56.43      2.61  5.54  10.93*  

นอย นอย นอย 55  111  53.82       2.93  8.32  

นอย มาก นอย 9  121  50.89         5.39  

มาก นอย นอย 12  211  45.50           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 65  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบที่ดีอยางจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

มาก 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   12   11  

มาก มาก 62  22  50.00  0.07  0.34  3.47*  

มาก นอย  45  21  49.93    0.27   3.4*  

นอย มาก  54  12  49.66      3.13*  

นอย นอย  73  11  46.53       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 66  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษาที่พอมี

การศึกษามาก 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   21   11  

มาก มาก 67  22  50.03  0.95  1.1  4.81*  

นอย มาก  52  12  49.08    0.15   3.86*  

มาก นอย  48  21  48.93      3.71*  

นอย นอย  67  11  45.22       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 67  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพ

รายไดม่ันคงนอย 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก นอย 41  21  50.44  0.54  1.53  3.84*  

มาก มาก  59  22  49.90    0.99   3.3*  

นอย มาก  63  12  48.91      2.31*  

นอย นอย  74  11  46.60       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 68  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุมรวม 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

มาก มาก 142  22  50.26  1.62  2.39*  2.64*  

มาก นอย  80  21  48.64    0.77   1.02  

นอย นอย 137  11  47.87      0.25  

นอย มาก 115  12  47.62       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 69  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่มีอายุนอย 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   12   11  

มาก มาก 74  22  51.17  3.33*  3.54*  3.81*  

มาก นอย  43  21  47.84    0.21   0.48  

นอย มาก  65  12  47.63      0.27  

นอย นอย  70  11  47.36       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 70  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 94  22  50.47  2.56*  3.07*  3.1*  

นอย มาก  72  12  47.91    0.51   0.54  

นอย นอย  69  11  47.40      0.03  

มาก นอย  32  21  47.37       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 71  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   12  

มาก มาก 68  22  50.39  1.95*  2.12*  2.32*  

นอย นอย  73  11  48.44    0.17   0.37  

มาก นอย  39  21  48.27      0.2  

นอย มาก  60  12  48.07       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 72  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   12  

มาก มาก 82  22  50.18  1.76*  1.94*  2.66*  

นอย นอย  70  11  48.42    0.18   0.9  

มาก นอย  42  21  48.24      0.72  

นอย มาก  89  12  47.52       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 73  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   12  

มาก มาก 79  22  49.88  1.92*  1.98*  2.52*  

นอย นอย  54  11  47.96    0.06   0.6  

มาก นอย  38  21  47.90      0.54  

นอย มาก  44  12  47.36       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 74  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงนอย 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21  

 

11  12  

มาก มาก 82  22  50.56  1.78*  2.55*  3.05*  

มาก นอย  45  21  48.78    0.77   1.27  

นอย นอย  80  11  48.01      0.5  

นอย มาก  81  12  47.51       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 75  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาชาย 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

212  222  122  121  211  111  112  

มาก มาก นอย  10   221  51.20  0.16  1.01  1.85  3. 49* 3.9* 4.74* 5.62* 

มาก นอย มาก  26  212  51.04    0.85  1.69  3.33* 3.74* 4.58* 5.46* 

มาก มาก มาก  31   222  50.19       0.84  2.48  2.89  3.73*  4.61*  

นอย มาก มาก 20  122  49.35     1.64  2.05  2.89  3.77*  

นอย มาก นอย 17  121  47.71      0.41  1.25  2.13  

มาก นอย นอย 10  211  47.30       0.84  1.72  

นอย นอย นอย 22  111  46.46        0.88  

นอย นอย มาก 36  112  45.58         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 76  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  221  122  121  111  211  112  

มาก นอย มาก  37   212  50.60  0.56  1.28  1.39  2.31  3.32* 3.39* 4.75* 

มาก มาก มาก  45   222  50.04     0.72  0.83  1.75  2.76*  2.83*  4.19*  

มาก มาก นอย  31   221  49.32       0.11  1.03  2.04  2.11  3.47*  

นอย มาก มาก 34  122  49.21     0.92  1.93  2  3.36*  

นอย มาก นอย 31  121  48.29      1.01  1.08  2.44*  

นอย นอย นอย 47  111  47.28       0.07  1.43  

มาก นอย นอย 19  211  47.21        1.36  

นอย นอย มาก 40  112  45.85         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 77  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  122  221  121  111  211  112  

มาก นอย มาก  32  212  51.31  0.29  1.58  2.48  3.53* 4.37* 4.45* 5.77* 

มาก มาก มาก  42  222  51.02    1.29  2.19  3.24* 4.08* 4.16* 5.48* 

นอย มาก มาก  37  122  49.73      0.9  1.95  2.79* 2.87* 4.19* 

มาก มาก นอย 29  221  48.83     1.05  1.89  1.97  3.29*  

นอย มาก นอย 36  121  47.78      0.84  0.92  2.24  

นอย นอย นอย 34  111  46.94       0.08  1.4  

มาก นอย นอย 14  211  46.86        1.32  

นอย นอย มาก 28  112  45.54         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 78  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  122  221  121  111  112  211  

มาก นอย มาก 41  212  50.66  0.38  0.84  1.7  2.42  4.1*  4.66*  4.88*  

มาก มาก มาก  53   222  50.28     0.46  1.32  2.04  3.72*  4.28*  4.5*  

นอย มาก มาก  33  122  49.82      0.86  1.58  3.26* 3.82* 4.04* 

มาก มาก นอย 23  221  48.96     0.72  2.4  2.96*  3.18*  

นอย มาก นอย 37  121  48.24      1.68  2.24  2.46  

นอย นอย นอย 32  111  46.56       0.56  0.78  

นอย นอย มาก 39  112  46.00        0.22  

มาก นอย นอย 9  211  45.78         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 79  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

212  222  221  211  121  111  112  

นอย มาก มาก 14  122  51.21  0.64  0.97  1.4  2.92  3.6*  4.55*  6.25*  

มาก นอย มาก  23   212  50.57     0.33  0.76  2.28  2.96  3.91*  5.61*  

มาก มาก มาก  37   222  50.24       0.43  1.95  2.63  3.58*  5.28*  

มาก มาก นอย 21  221  49.81     1.52  2.2  3.15*  4.85*  

มาก นอย นอย 17  211  48.29      0.68  1.63  3.33*  

นอย มาก นอย 28  121  47.61       0.95  2.65  

นอย นอย นอย 29  111  46.66        1.7  

นอย นอย มาก 22  112  44.96         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 



 323 

ตารางที่ 80  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  221  212  121  111  211  112  

นอย มาก มาก 21  122  50.38  0.2  0.52  0.79  2.07  2.77* 4.44* 6.03* 

มาก มาก มาก  45   222  50.18     0.32  0.59  1.87  2.57  4.24*  5.83*  

มาก มาก นอย  22   221  49.86       0.27  1.55  2.25  3.92*  5.51*  

มาก นอย มาก 34  212  49.59     1.28  1.98  3.65*  5.24*  

นอย มาก นอย 26  121  48.31      0.7  2.37  3.96*  

นอย นอย นอย 28  111  47.61       1.67  3.26*  

มาก นอย นอย 16  211  45.94        1.59  

นอย นอย มาก 23  112  44.35         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 81  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม

การเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ใน

กลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  222  212  121  211  111  112  

นอย มาก มาก  12  122  51.92  1.36  1.71  1.99  3.42* 4.86* 5.34* 7.48* 

มาก มาก นอย  16   221  50.56     0.35  0.63  2.06  3.5*  3.98*  6.12*  

มาก มาก มาก  29   222  50.21       0.28  1.71  3.15  3.63*  5.77*  

มาก นอย มาก 29  212  49.93     1.43  2.87  3.35*  5.49*  

นอย มาก นอย 22  121  48.50      1.44  1.92  4.06*  

มาก นอย นอย 18  211  47.06       0.48  2.62  

นอย นอย นอย 26  111  46.58        2.14  

นอย นอย มาก 18  112  44.44         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 82  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก นอย 45  21  74.25  1.17  1.91  4.5*  

มาก มาก  62  22  73.08    0.74   3.33*  

นอย มาก  54  12  72.34      2.59*  

นอย นอย  73  11  69.75       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 83  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายได

ม่ันคงนอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 41  21  73.55  0.59  0.94  3.36*  

นอย มาก  63  12  72.96    0.35   2.77*  

มาก มาก  59  22  72.61      2.42  

นอย นอย  74  11  70.19       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 84  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามกลุมนิยม และ

การรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

กลุมนิยม รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   12  

มาก มาก 41  22  74.09  4.17*  4.25*  4.96*  

นอย นอย  44  11  69.92    0.08   0.79  

มาก นอย  38  21  69.84      0.71  

นอย มาก  47  12  69.13       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 85  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

รวม 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

212  222  221  121  111  211  112  

นอย มาก มาก  52   122  73.71  0.52  0.82  0.86  3. 55* 3.6* 3.62* 5.87* 

มาก นอย มาก 62  212  73.19   0.3  0.34  3.03*  3.08*  3.1*  5.35*  

มาก มาก มาก 80  222  72.89     0.04  2.73*  2.78*  2.8*  5.05*  

มาก มาก นอย 48  221  72.85     2.69  2.74*  2.76*  5.01*  

นอย มาก นอย 64  121  70.16      0.05  0.07  2.32  

นอย นอย นอย 73  111  70.11       0.02  2.27  

มาก นอย นอย 32  211  70.09        2.25  

นอย นอย มาก 63  112  67.84         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 86  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาชาย 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  222  221  111  121  211  112  

มาก นอย มาก  26  212  73.69  1.59  1.85  2.09  5.37* 5.98* 6.69* 7.44* 

นอย มาก มาก 20  122  72.10   0.26  0.5  3.78  4.39  5.1*  5.85*  

มาก มาก มาก  31   222  71.84       0.24  3.52  4.13  4.84*  5.59*  

มาก มาก นอย 10  221  71.60     3.28  3.89  4.6  5.35*  

นอย นอย นอย 22  111  68.32      0.61  1.32  2.07  

นอย มาก นอย 17  121  67.71       0.71  1.46  

มาก นอย นอย 10  211  67.00        0.75  

นอย นอย มาก 36  112  66.25         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 87  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  122  221  121  111  211  112  

มาก นอย มาก  37   212  73.92  0.41  0.74  1.02  2.79  3.03  3.76*  6.34*  

มาก มาก มาก  45   222  73.51     0.33  0.61  2.38  2.62  3.35  5.93*  

นอย มาก มาก  34   122  73.18       0.28  2.05  2.29  3.02  5.6*  

มาก มาก นอย 31  221  72.90     1.77  2.01  2.74  5.32*  

นอย มาก นอย 31  121  71.13      0.24  0.97  3.55*  

นอย นอย นอย 47  111  70.89       0.73  3.31  

มาก นอย นอย 19  211  70.16        2.58  

นอย นอย มาก 40  112  67.58         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 88  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่เปนลูกคนสองขึ้นไป 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  212  222  111  211  121  112  

นอย มาก มาก  18  122  74.72  1.95  2.6  2.63  4.33  4.72* 5.48* 6.42* 

มาก มาก นอย  17   221  72.77     0.65  0.68  2.38  2.77  3.53  4.47  

มาก นอย มาก  25   212  72.12       0.03  1.73  2.12  2.88  3.82  

มาก มาก มาก 35  222  72.09     1.7  2.09  2.85  3.79  

นอย นอย นอย 26  111  70.39      0.39  1.15  2.09  

มาก นอย นอย 13  211  70.00       0.76  1.7  

นอย มาก นอย 33  121  69.24        0.94  

นอย นอย มาก 23  112  68.30         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 89  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่มีอายุนอย 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

212  221  222  111  121  211  112  

นอย มาก มาก  37   122  74.19  0.35  0.67  0.88  2.6  5.22* 5.69* 6.23* 

มาก นอย มาก  32   212  73.84     0.32  0.53  2.25  4.87*  5.34*  5.88*  

มาก มาก นอย  29  221  73.52      0.21  1.93  4.55* 5.02* 5.56* 

มาก มาก มาก 42  222  73.31     1.72  4.34*  4.81*  5.35*  

นอย นอย นอย 34  111  71.59      2.62  3.09  3.63  

นอย มาก นอย 36  121  68.97       0.47  1.01  

มาก นอย นอย 14  211  68.50        0.54  

นอย นอย มาก 28  112  67.96         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 90  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  222  221  111  121  211  112  

มาก นอย มาก  21   212  73.48  0.64  1.22  2. 16  2.36  2.85  3.74  6.15*  

นอย มาก มาก  19   122  72.84     0.58  1.52  1.72  2.21   3.1  5.51*  

มาก มาก มาก  27   222  72.26       0.94  1.14  1.63  2.52  4.93*  

มาก มาก นอย 25  221  71.32     0.2  0.69  1.58  3.99  

นอย นอย นอย 41  111  71.12      0.49  1.38  3.79  

นอย มาก นอย 27  121  70.63       0.89  3.3  

มาก นอย นอย 23  211  69.74        2.41  

นอย นอย มาก 24  112  67.33         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 91  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาทางดานสังคมศาสตร  
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  222  212  211  111  121  112  

มาก มาก นอย  23   221  74.52  0.31  1.31  1.47  3.52  4.33* 4.71* 6.37* 

นอย มาก มาก 33  122  74.21    1  1.16  3.21  4.02*  4.4*  6.06*  

มาก มาก มาก  53   222  73.21       0.16  2.21  3.02   3.4  5.06*  

มาก นอย มาก 41  212  73.05     2.05  2.86  3.24  4.9*  

มาก นอย นอย 9  211  71.00      0.81  1.19  2.85  

นอย นอย นอย 32  111  70.19       0.38  2.04  

นอย มาก นอย 37  121  69.81        1.66  

นอย นอย มาก 39  112  68.15         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 92  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  212  221  121  111  112  211  

นอย มาก มาก  22  122  73.82  0.33  1.6  2.49  4.19* 4.66* 5.79* 7.41* 

มาก มาก มาก  45   222  73.49     1.27  2.16  3.86  4.33*  5.46*  7.08*  

มาก นอย มาก  32   212  72.22       0.89  2.59  3.06  4.19*  5.81*  

มาก มาก นอย 21  221  71.33     1.7  2.17  3.3  4.92*  

นอย มาก นอย 40  121  69.63      0.47  1.6  3.22  

นอย นอย นอย 31  111  69.16       1.13  2.75  

นอย นอย มาก 32  112  68.03        1.62  

มาก นอย นอย 17  211  66.41         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 93  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

212  221  122  222  111  121  112  

มาก นอย นอย  15   211  74.27  0.04  0.23  0. 64  2.16  2.41  3.23  6.62*  

มาก นอย มาก  30   212  74.23     0.19   0.6   2.12  2.37  3.19  6.58*  

มาก มาก นอย  27   221  74.04       0.41  1.93  2.18   3   6.39*  

นอย มาก มาก 30  122  73.63     1.52  1.77  2.59  5.98*  

มาก มาก มาก 35  222  72.11      0.25  1.07  4.46*  

นอย นอย นอย 42  111  71.86       0.82  4.21*  

นอย มาก นอย 24  121  71.04        3.39  

นอย นอย มาก 31  112  67.65         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 94  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  122  111  222  121  211  112  

มาก นอย มาก  33   212  74.03  0.64  0.84  1.72  1.97  3.4  4.11*  4.35*  

มาก มาก นอย  26   221  73.39     0.2   1.08  1.33  2.76  3.47  3.71*  

นอย มาก มาก  26   122  73.19       0.88  1.13  2.56  3.27  3.51  

นอย นอย นอย  35   111  72.31         0.25  1.68  2.39  2.63  

มาก มาก มาก 35  222  72.06      1.43  2.14  2.38  

นอย มาก นอย 38  121  70.63       0.71  0.95  

มาก นอย นอย 13  211  69.92        0.24  

นอย นอย มาก 34  112  69.68         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 95  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีการศึกษามาก 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  212  221  211  121  111  112  

นอย มาก มาก  26   122  74.23  0.7  1.99  2  4.02  4.77*  4.99*  8.54*  

มาก มาก มาก 45  222  73.53   1.29  1.3  3.32  4.07  4.29*  7.84*  

มาก นอย มาก  29   212  72.24       0.01  2.03  2.78   3   6.55*  

มาก มาก นอย 22  221  72.23     2.02  2.77  2.99  6.54*  

มาก นอย นอย 19  211  70.21      0.75  0.97  4.52*  

นอย มาก นอย 26  121  69.46       0.22  3.77  

นอย นอย นอย 38  111  69.24        3.55  

นอย นอย มาก 29  112  65.69         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 96  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  212  222  111  211  121  112  

มาก มาก นอย  27   221  73.70  0.12  0.67  0. 75  1.61  1.97  2.37  6.26*  

นอย มาก มาก  38   122  73.58     0.55  0.63  1.49  1.85  2.25  6.14*  

มาก นอย มาก 39  212  73.03     0.08  0.94  1.3  1.7  5.59*  

มาก มาก มาก 43  222  72.95     0.86  1.22  1.62  5.51*  

นอย นอย นอย 44  111  72.09      0.36  0.76  4.65*  

มาก นอย นอย 15  211  71.73       0.4  4.29*  

นอย มาก นอย 36  121  71.33        3.89*  

นอย นอย มาก 41  112  67.44         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 97  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

212  122  221  111  121  211  112  

มาก มาก มาก  45   222  73.24  0.92  0.95  1.06  3.56  4.39*  5.36*  7.54*  

มาก นอย มาก  34   212  72.32     0.03  0.14  2.64  3.47  4.44*  6.62*  

นอย มาก มาก  21   122  72.29       0.11  2.61  3.44  4.41*  6.59*  

มาก มาก นอย 22  221  72.18       2.5  3.33  4.3*  6.48*  

นอย นอย นอย 28  111  69.68      0.83  1.8  3.98  

นอย มาก นอย 26  121  68.85       0.97  3.15  

มาก นอย นอย 16  211  67.88        2.18  

นอย นอย มาก 23  112  65.70         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 98  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตามการเห็น

แบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุม

นักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
  

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

222  212  221  111  211  121  112  

นอย มาก มาก  12   122  75.00  1.83  2.34  3.31  4.61  5.56*   7*   9.39*  

มาก มาก มาก  29   222  73.17     0.51  1.48  2.78  3.73  5.17*  7.56*  

มาก นอย มาก  29   212  72.66       0.97  2.27  3.22  4.66  7.05*  

มาก มาก นอย 16  221  71.69     1.3  2.25  3.69  6.08*  

นอย นอย นอย 26  111  70.39      0.95  2.39  4.78*  

มาก นอย นอย 18  211  69.44       1.44  3.83  

นอย มาก นอย 22  121  68.00        2.39  

นอย นอย มาก 18  112  65.61         

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 99  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตามการ

เห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง ในกลุมนักศึกษา

ที่พอมีการศึกษามาก 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   21   12  

มาก มาก 74  22  71.24  0.56  1.64  3.36*  

นอย นอย  64  11  70.68    1.08   2.8  

มาก นอย  41  21  69.60      1.72  

นอย มาก  55  12  67.88       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

ตารางที่ 100  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยมาก 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก นอย 45  21  75.83  2.2  3.35*  6.99*  

มาก มาก  62  22  73.63    1.15   4.79*  

นอย มาก  54  12  72.48      3.64*  

นอย นอย  73  11  68.84       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 101  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุมนักศึกษา

ที่พอมีการศึกษามาก 
  

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก นอย 48  21  76.03  2.21  4.99*  8.66*  

มาก มาก  67  22  73.82    2.78   6.45*  

นอย มาก  52  12  71.04      3.67*  

นอย นอย  67  11  67.37       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 102  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่พอมีการศึกษานอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   11   12  

มาก มาก 68  22  75.64  3.97*  5.52*  6.15*  

มาก นอย  39  21  71.67    1.55   2.18  

นอย นอย  73  11  70.12      0.63  

นอย มาก  60  12  69.49       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
 

 

ตารางที่ 103  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามกลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษา

ที่มีอายุมาก 
 

กลุมนิยม รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 47  21  74.57  2.52  4.09*  4.42*  

นอย มาก  65  12  72.05    1.57   1.9  

มาก มาก  53  22  70.48      0.33  

นอย นอย  57  11  70.15       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 104  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  222  211  122  121  111  112  

มาก นอย มาก  37  212  77.14  1.72  2.54  5.67* 7.238 8.27* 8.31* 9.26* 

มาก มาก นอย  31  221  75.42    0.82  3.95  5.51* 6.55* 6.59* 7.54* 

มาก มาก มาก  45  222  74.60      3.13  4.69* 5.73* 5.77* 6.72* 

มาก นอย นอย 19  211  71.47     1.56  2.6  2.64  3.59  

นอย มาก มาก 34  122  69.91      1.04  1.08  2.03  

นอย มาก นอย 31  121  68.87       0.04  0.99  

นอย นอย นอย 47  111  68.83        0.95  

นอย นอย มาก 40  112  67.88         

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 105  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษามาก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหั

ส 

คา 

เฉลี่ย 

221  122  222  211  121   111   112  

มาก นอย มาก  23   212  77.87  3.2  4.58  4.6  5.28  8.76*  9.56*  10.19*  

มาก มาก นอย 21  221  74.67   1.38  1.4  2.08  5.56*  6.36*  6.99*  

นอย มาก มาก 14  122  73.29     0.02  0.7  4.18  4.98  5.61*  

มาก มาก มาก 37  222  73.27     0.68  4.16  4.96  5.59*  

มาก นอย นอย 17  211  72.59      3.48  4.28  4.91  

นอย มาก นอย 28  121  69.11       0.8  1.43  

นอย นอย นอย 29  111  68.31         0.63  

นอย นอย มาก 22  112  67.68           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 106  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

221  222  122   211   111  121   112  

มาก นอย มาก 34  212  77.09  1.5  3.47  4.28  6.84*  7.8*  9.05*  10.83*  

มาก มาก นอย 22  221  75.59   1.97  2.78  5.34*  6.3*  7.55*  9.33*  

มาก มาก มาก  45   222  73.62       0.81  3.37  4.33  5.58*  7.36*  

นอย มาก มาก 21  122  72.81     2.56  3.52  4.77  6.55*  

มาก นอย นอย 16  211  70.25       0.96  2.21  3.99  

นอย นอย นอย 28  111  69.29         1.25  3.03  

นอย มาก นอย 26  121  68.04          1.78  

นอย นอย มาก 23  112  66.26            

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 107  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว กลุมนิยม และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็น 

อยาง

คค. 

กลุม

นิยม 

รับรูขาว 

สาร 

จํา 

นวน 

คน 

รหัส คา 

เฉลี่ย 

122  221  222  211  111   121   112  

มาก นอย มาก 29  212  77.41  2.08  2.6  4.62  6.63*  7.49*  9.82*  11.24*  

นอย มาก มาก  12  122  75.33    0.52 2.54 4.55 5.41  7.74*  9.16* 

มาก มาก นอย  16  221  74.81      2.02 4.03 4.89  7.22*  8.64* 

มาก มาก มาก 29  222  72.79     2.01  2.87  5.2  6.62*  

มาก นอย นอย 18  211  70.78      0.86  3.19  4.61  

นอย นอย นอย 26  111  69.92       2.33  3.75  

นอย มาก นอย 22  121  67.59         1.42  

นอย นอย มาก 18  112  66.17           

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 108  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และกลุมนิยม ในกลุม

นักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

กลุมนิยม จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 21   22   11  

นอย มาก 65  12  56.85  1.78  3.42  6.07*  

มาก นอย  56  21  55.07    1.64   4.29  

มาก มาก  76  22  53.43      2.65  

นอย นอย  87  11  50.78       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 109  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทางการเมือง 

พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสารทางการเมือง

จากสื่อ ในกลุมรวม 

 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 142  22  62.88  4.01*  16.93*  18.08*  

นอย มาก 115  12  58.87   12.92  14.07*  

นอย นอย 137  11  45.95      1.15  

มาก นอย  80  21  44.80       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 110  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาชาย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 57  22  65.77  6.61*  18.07*  21.37*  

นอย มาก  56  12  59.16    11.46*  14.76*  

นอย นอย  39  11  47.70      3.3  

มาก นอย  20  21  44.40       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 111  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่เปนลูกคนแรก 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 82  22  63.96  4.7*  15.59*  19.42*  

นอย มาก  74  12  59.26    10.89*  14.72*  

นอย นอย  78  11  48.37      3.83*  

มาก นอย  50  21  44.54       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 112  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่มีอายุนอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 74  22  63.74  5.22*  15.88*  17.53*  

นอย มาก  65  12  58.52    10.66*  12.31*  

นอย นอย  70  11  47.86      1.65  

มาก นอย  43  21  46.21       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 113  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ  ในกลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 94  22  62.66  3.88  14.29*  18.43*  

นอย มาก  72  12  58.78    10.41*  14.55*  

นอย นอย  69  11  48.37      4.14*  

มาก นอย  32  21  44.23       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 114  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ  ในกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 77  22  63.61  5.14*  17.8*  20.7*  

นอย มาก  54  12  58.47    12.66*  15.56*  

นอย มาก  71  11  45.81      2.9  

มาก นอย  38  21  42.91       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 115  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่แมมีการศึกษานอย 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 82  22  63.39  5.1*  17.74*  18*  

นอย มาก  79  12  58.29    12.64*  12.9*  

นอย นอย  80  11  45.65      0.26  

มาก นอย  42  21  45.39       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 116  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่พอมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 79  22  62.12  4.09  15.69*  18.43*  

นอย มาก  44  12  58.03    11.6*  14.34*  

นอย นอย  54  11  46.43      2.74  

มาก นอย  38  21  43.69       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 117  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามการเห็นแบบอยางที่ดีจากครอบครัว และการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อ ในกลุมนักศึกษาที่แมมีอาชีพรายไดม่ันคงมาก 
 

เห็นแบบอยาง

ครอบครัว 

รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 58  22  63.36  4.96*  14.6*  17.6*  

นอย มาก  30  12  58.40    9.64*  12.64*  

นอย นอย  48  11  48.76      3  

มาก นอย  34  21  45.76       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 118  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนฉลาดทาง

การเมือง พิจารณาตามกลุมนิยม และการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ  ใน

กลุมนักศึกษาที่มีอายุมาก 
 

กลุมนิยม รับรูขาวสาร จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก มาก 53  22  62.03  2.88  17.18*  20.77*  

นอย มาก  65  12  59.15    14.3*  17.89*  

นอย นอย  57  11  44.85      3.59  

มาก นอย  47  21  41.26       

 * มีนัยสําคัญที่ .05 

 

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตารางที่ 119  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมตน พิจารณาตาม เพศ และเกรด

เฉลี่ย  

เพศ เกรดเฉลี่ย จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

หญิง มาก 171  22  53.60  2.78*  3*  3.08*  

ชาย มาก  63  12  50.82    0.22   0.3  

ชาย นอย 109  11  50.60      0.08  

หญิง นอย 131  21  50.52       
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การศึกษาของแม อาชีพของพอ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   22  

มาก นอย 43  21  75.02  1.8  3.6*  3.62*  

นอย มาก  76  12  73.22    1.8   1.82  

นอย นอย 194  11  71.42      0.02  

มาก มาก 139  22  71.40       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 121  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูคุณความดีของแผนดิน พิจารณาตาม 

การศึกษาของแม และเกรดเฉลี่ย  
 

การศึกษาของแม เกรดเฉลี่ย จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   12   21  

มาก มาก 79  22  50.18  1.44*  1.57*  2.1*  

นอย นอย 129  11  48.74   0.13  0.66  

นอย มาก 141  12  48.61      0.53  

มาก นอย 103  21  48.08       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 122  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตาม การศึกษา

ของแม และเกรดเฉลี่ย  
 

การศึกษาของแม เกรดเฉลี่ย จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 11   12   21  

มาก มาก 79  22  73.65  2.08*  2.14*  4.05*  

นอย นอย 129  11  71.57   0.06  1.97  

นอย มาก 141  12  71.51      1.91  

มาก นอย 103  21  69.60       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 120  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

พิจารณาตาม การศึกษาของแม และอาชีพของพอ  
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ตารางที่ 123  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะชาตินิยม พิจารณาตาม อาชีพของพอ 

และเกรดเฉลี่ย  
 

อาชีพพอ เกรดเฉลี่ย จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   21   11  

นอย มาก 121  12  74.24  3.31*  3.44*  3.86*  

มาก มาก  99  22  70.93    0.13   0.55  

มาก นอย 116  21  70.80      0.42  

นอย นอย 116  11  70.38       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 124  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะมุงอนาคต พิจารณาตาม การศึกษา

ของแม และอาชีพพอ  
 

การศึกษาของแม อาชีพของพอ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   22  

มาก นอย 43  21  57.66  0.4  1.25  3.67*  

นอย มาก  76  12  57.26    0.85   3.27*  

นอย นอย 194  11  56.41      2.42  

มาก มาก 139  22  53.99       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 125  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา พิจารณา

ตาม การศึกษาของแม และอาชีพของพอ  
 

การศึกษาแม อาชีพพอ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   22  

มาก นอย 43  21  53.13  1.16  1.56  2.99*  

นอย มาก  76  12  51.97    0.4   1.83  

นอย นอย 194  11  51.57      1.43  

มาก มาก 139  22  50.14       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 126  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม อาชีพของแม 

และเพศ  
 

อาชีพแม เพศ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 22   12   11  

มาก ชาย 81  21  71.30  1.29  1.33  3.51*  

มาก หญิง  89  22  70.01    0.04   2.22  

นอย หญิง 200  12  69.97      2.18  

นอย ชาย  88  11  67.79       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 127  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรูปญหาดานการเมือง พิจารณาตาม อาชีพของแม 

และสาขาวิชา 
 

อาชีพของแม สาขาวิชา จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   22   11  

มาก นอย 65  21  72.01  2.68*  2.72*  3.59*  

นอย มาก 157  12  69.33   0.04  0.91  

มาก มาก 105  22  69.29      0.87  

นอย นอย 131  11  68.42       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 128  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมตน พิจารณาตาม อาชีพของแม 

และเพศ 
 

อาชีพของแม เพศ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก หญิง 89  22  53.45  1.88*  2.21*  3.08*  

นอย หญิง 200  12  51.57   0.33  1.2  

นอย ชาย  88  11  51.24      0.87  

มาก ชาย  81  21  50.37       

* มีนัยสําคัญที่ .05 
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ตารางที่ 129  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พิจารณาตาม อาชีพของ

แม และเพศ 
 

อาชีพของแม เพศ จํานวนคน รหัส คาเฉลี่ย 12   11   21  

มาก หญิง 89  22  54.46  1.23  2.04  3.67*  

นอย หญิง 200  12  53.23   0.81  2.44*  

นอย ชาย  88  11  52.42      1.63  

มาก ชาย  81  21  50.79       

* มีนัยสําคัญที่ .05 

 

ตารางที่ 130  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม ตามระดับ อายุ 

(ตอนที่ 1) 
95% Confidence Interval for Mean 

 

 

N 

 

Mean 

 

S.D 

 

Std. 

Error 

  Lower Bound  Upper Bound 

Minimum 

 

Maximum 

 

1.00  110  71.95   9.49   .90   70.152   73.739   47.0   1.00  

2.00  110  73.15   8.04   .77   71.625   74.665   49.0   2.00  

Total  220   72.55   8.80   .59   71.377   73.714   47.0   Total  

 

(ตอนที่ 2) 

  Sum of Squares  df 

Mean 

Square F  Sig.  

Between Groups  79.200  1  79.200  1.023  .313 

Within Groups  16869.345  218  77.382     

Total   16948.545  219     
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ตารางที่ 131  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่

สงผลตอจิตลักษณะ สถานการณ ความฉลาดทางการเมือง ในกลุมนักศึกษาชาย 
 

การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 

การรับรูคุณความดี 

ของแผนดิน 

ลักษณะชาตินิยม รูเทาทันสถานการณทาง

การเมือง 

พ.การเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม 

พ.สนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง 

 

ตัวแปร 

DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  

ลักษณะมุงอนาคต  -   -   -  .33*  -  .33*  .17*  -  .17*  -   .07*  *.07  .22*  .10*  .32*   -   -   -  

การควบคุมตน  .24*  -  .24*  .17*  -  .17*  .26*  -  .26*  .06  .04  .10  .08  .07*  .15*  -  .15*  .15*  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  .19*  -  .19*  

สุขภาพจิตดี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -.18*  -  -.18*  -   -   -  -.17*  -  -.17*  

กลุมนิยม  -   -   -  .21*  -  .21*  .11  -  .11  -  .05*  .05*   -   .06*  .06*  .14*   -   .14*  

วัตถุนิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร .24*  -  .24*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .15*  .15*  

การเห็นแบบอยางจากคค.  .13   -   .13  .12*  -  .12*  -   -   -   -   .02  .02  .17*  .03  .20*  .10*  .09  .19*  
การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา -  -  -  .15*  -  .15*  .15  -  .15  .11  .04  .15  .11  .07*  .18*   -   -   -  

การรับรูขาวสารการเมืองฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  .63*  -  .63*  

การรับรูคุณความดีฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .21*  -  .21*  .22*  -  .22*  -   -   -  

ลักษณะชาตินิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  .12  -  .12  -   -   -  

รูเทาทันการเมืองฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.สนับสนุนเพื่อนฉลาดฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

R2  .14     .46     .27     .13     .50     .60   

 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม; * p<.05 
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ภาพที่ 1  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอ

ความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา ในกลุมนักศึกษาชาย (N = 172) 2 = 51.69 df =36 p value =0.03 RMSEA =0.05 NFI =0.96 

CFI =0.99 GFI =0.96 และ AGFI =0.88 

-.17 
การรับรูปทัสถาน

จากสถานศึกษา 

เห็นแบบอยางครอบครัว 

ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร 

กลุมนิยม 

สุขภาพจิตดี 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

การควบคุมตน 

มุงอนาคต 

รูปญหาดานการเมือง 

R2 = .13 

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

R2 = .50 

พ.สนับสนุนเพ่ือนฉลาดการเมือง 

R2 = .60 

ลักษณะชาตินิยม 

R2 = .27 

รับรูความดีแผนดิน 

R2 = .46 

รับรูขาวสารการเมืองฯ 

R2 = .14 

.24 

.24 

.33 
.17 
.21 

.12 .15 

.26 .17 

.21 -.18 

.22 

.22 

.17 

.10 .63 
.14 

..19 

-.17 
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ตารางที่ 132  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่

สงผลตอจิตลักษณะ สถานการณ ความฉลาดทางการเมือง ในกลุมนักศึกษาหญิง 
 

การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 

การรับรูคุณความดี 

ของแผนดิน 

ลักษณะชาตินิยม รูเทาทันสถานการณทาง

การเมือง 

พ.การเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม 

พ.สนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง 

 

ตัวแปร 

DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  

ลักษณะมุงอนาคต  -  -  -  -  -  -  .11  -  .11  -  . 01  .01  .08  .02  .10   -   .01  .01  

การควบคุมตน  -   -   -  .15*  -  .15*  -  .05*  .05*  . 19*  .01  .20*  .16*  .03  .19*   -   -   -  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  .10*  -  .10*  .24*  -  .24*  .11  .08*  .19*  -  .02*  .02*   .08   .07*  .15*  .12*  .09*  .21*  

สุขภาพจิตดี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

กลุมนิยม  -   -   -  .15*  -  .15*  -  .05*  .05*  -   .01  .01   -  .02*  .02*  -   -   -  

วัตถุนิยม  .10*  -  .10*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .01  .01  .09*  .07*  .16*  
ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร .30*  -  .30*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .02  .02  -  .20*  .20*  

การเห็นแบบอยางจากคค.  .28*  -  .28*  .09  -  .09  -  .03  .03  -  .01  .01  .11*  .04*  .15*  -  .20*  .20*  
การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา -  -  -  .12*  -  .12*  -.03  .04  .01  .04   -   .04  .14*  .01  .15*  .01   -   .01  

การรับรูขาวสารการเมืองฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .08  -  .08  .68*  -  .68*  

การรับรูคุณความดีฯ  -   -   -   -   -   -  .36*  -  .36*  -  .05*  .05*   .08   .09*  .17*   -   .03   .03  

ลักษณะชาตินิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .15*  -  .15*  .23*   -   .23*  .08*   -   .08*  

รูเทาทันการเมืองฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.สนับสนุนเพื่อนฉลาดฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

R2  .21     .21     .21     .08     .36     .55   

 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม; * p<.05 
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ภาพที่ 2  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอ

ความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา ในกลุมนักศึกษาหญิง (N = 302) 2 = 46.15  df =33  p value =0.06  RMSEA =0.03  

NFI =0.97 CFI =0.99 GFI =0.98 และ AGFI =0.93 

การรับรูปทัสถาน

จากสถานศึกษา 

การเห็นแบบอยาง

จากครอบครัว 

ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร 

วัตถุนิยม 

กลุมนิยม 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

การควบคุมตน 

มุงอนาคต 

รูปญหาดานการเมือง 

R2 = .08 

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

R2 = .36 

พ.สนับสนุนเพ่ือนฉลาดการเมือง 

R2 = .55 

ลักษณะชาตินิยม 

R2 = .21 

รับรูความดีแผนดิน 

R2 = .21 

รับรูขาวสารการเมืองฯ 

R2 = .21 

.28 

.10 
.10 .30 

.15 
.24 
.15 

.12 

.36 

.19 

.15 

.16 

.11 

.14 .23 

.09 
.12 

.68 

.08 
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ตารางที่ 133  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่

สงผลตอจิตลักษณะ สถานการณ ความฉลาดทางการเมือง ในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
 

การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 

การรับรูคุณความดี 

ของแผนดิน 

ลักษณะชาตินิยม รูเทาทันสถานการณทาง

การเมือง 

พ.การเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม 

พ.สนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง 

 

ตัวแปร 

DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  

ลักษณะมุงอนาคต  -.19*  -  -.19*  .15*  -  .15*  .28*  -  .28*   -   .05*  .05*   .14   .07*  .21*   -   -.11  -.11  

การควบคุมตน  -   -   -  .20*  -  .20*  .22*  -  .22*  .17*  .04  .21*  .15*  .07*  .22*  -  .03*  .03*  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  .24*  -  .24*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .07  .18*  .25**  

สุขภาพจิตดี -  -  -  .12  -  .12  -.13*  -  -.13*  -. 13*  -.02  -.15*   -   .01   .01   -   .02   .02  

กลุมนิยม  -   -   -  .25*  -  .25*  -   -   -   -   -  -   -  .06*  .06*  -  .04*  .04*  

วัตถุนิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  .15*  -  .15*  
ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร -  -  -  -  -  -  -  -  -  .14* -  .14*  -   -   -   -   -   -  

การเห็นแบบอยางจากคค.  .15*  -  .15*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .09  -  .09  .05  .11*  .16*  
การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา -  -  -  .22*  -  .22*  .01  -  .01  .09  -  .09  .11  .06*  .17*  -  .03*  .03*  

การรับรูขาวสารการเมืองฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  .71*  -  .71*  

การรับรูคุณความดีฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  . 23*  -  .23*  .17*  -  .17*  

ลักษณะชาตินิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .17*  -  .17*  .13*  -  .13*  -   -   -  

รูเทาทันการเมืองฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.สนับสนุนเพื่อนฉลาดฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

R2  .07     .32     .22     .15     .35     .61   

 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม; * p<.05 
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ภาพที่ 3  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอ

ความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา ในกลุมนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตร (N = 207) 2 =58.58 df =41 p value =0.04 RMSEA 

=0.04   NFI =0.96 CFI =0.99 GFI =0.97 และ AGFI =0.90 

รับรูปทัสถานจาก

สถานศึกษา 

เห็นแบบอยางครอบครัว 

ปริมาณสังคมศาสตร 

กลุมนิยม 

สุขภาพจิตดี 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

การควบคุมตน 

มุงอนาคต 

รูปญหาดานการเมือง 

R2 = .15 

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

R2 = .35 

พ.สนับสนุนเพ่ือนฉลาดการเมือง 

R2 = .61 ลักษณะชาตินิยม 

R2 = .22 

รับรูความดีของแผนดิน 

R2 = .32 

รับรูขาวสารการเมืองฯ 

R2 =.07 

วัตถุนิยม 

-.19 

.24 
.15 

.15 .20 

. 25 

.22 

.22 -.13 

.28 

-.13 
.17 

 .17 .14 

.15 
.23 

.13 

.71 
.15 

.17 
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ตารางที่ 134  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่

สงผลตอจิตลักษณะ สถานการณ ความฉลาดทางการเมือง ในกลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
 

การรับรูขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อ 

การรับรูคุณความดี 

ของแผนดิน 

ลักษณะชาตินิยม รูเทาทันสถานการณทาง

การเมือง 

พ.การเลือกตั้งอยางมี

จริยธรรม 

พ.สนับสนุนใหเพื่อนฉลาด

ทางการเมือง 

 

ตัวแปร 

DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  DE  IE  TE  

ลักษณะมุงอนาคต -.05  -  -.05  .23*  -  .23*  .11*  .09  . 20*  -   .03  .03  .06  .07*  .13   -  -.02  -.02  

การควบคุมตน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .11  -  .11  .12  -  .12  -  -  -  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ -  -  -  .23*  -  .23*  .04  .09  .13  -  . 03  .03  .09  .06*  .15*  .17*  .01  .18*  

สุขภาพจิตดี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

กลุมนิยม -  -  -  .17*  -  .17*  .04  .06  .10  -  . 02   .02  -.12*  .04   -.08  .12*   .01   .13*  

วัตถุนิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร .23*  -  .23*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .16*  .16*  

การเห็นแบบอยางจากคค.  .36*  -  .36*  .15*  -  .15*  .08*  .06  .14*  -   .02   .02   .22*  .05*  .27*  -.06  .26*  .20*  
การรับรูปทัสถานจากสถานศึกษา -   -   -   .09   -   .09  .02  .04  .06  .06  .01  .07  .18  .02  .20*   -   -   -  

การรับรูขาวสารการเมืองฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  .69*  -  .69*  

การรับรูคุณความดีฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .14*  -  . 14*  .12*   .08   .20*   -   .03   .03  

ลักษณะชาตินิยม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .22*  -  .22*  .08   -   .08  

รูเทาทันการเมืองฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

พ.สนับสนุนเพื่อนฉลาดฯ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

R2  .19     .30     .27     .05     .41     .53   

 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางออม และ TE = อิทธิพลโดยรวม; * p<.05 
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ภาพที่ 4  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอ

ความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา ในกลุมนักศึกษาทางดานสังคมศาสตร (N = 267) 2 = 36.57 df = 26 p value = 0.08 RMSEA 

=0.04 NFI =0.98 CFI =0.99 GFI =0.98 และ AGFI =0.93 

การรับรูปทัสถาน

จากสถานศึกษา 

การเห็นแบบอยาง

จากครอบครัว 

ปริมาณการเรียน

สังคมศาสตร 

กลุมนิยม 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

การควบคุมตน 

มุงอนาคต 

รูปญหาดานการเมือง 

R2 = .05 

พ.เลือกตั้งอยางมีจริยธรรม 

R2 = .41 

พ.สนับสนุนเพ่ือนฉลาด ฯ 

R2 = .53 

ลักษณะชาตินิยม 

R2 = .27 

รับรูความดีของแผนดิน 

R2 = .30 

รับรูขาวสารการเมืองฯ 

R2 = .19 .23 
.36 

.23 
.23 

.15 

.17 

.11 

.08 

.14 

-.12 .22 

.17 .69 
.12 

.12 

.22 
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The following lines were read from file  C:\Documents and Settings\SPEED 
KING\Desktop\pa\model1.SPJ: 
 
 
 Raw Data from file 'C:and SettingsKING 
 Sample Size = 474 
 Relationships 
 kv = sv nav 
 rv = sv nav 
 fv = nv sv nav 
 kv = fuv cov hev shv 
 rv = fuv cov mov fav shv 
 fv = fuv cov mov clv mtv sov fav 
 nv = fuv mov sov fav 
 sv = fuv cov mov clv fav shv 
 nav = fuv mov clv mtv 
 
 Set Error Covariance of nav and sv free 
 Path Diagram 
 Print Residuals 
 Number of Decimals = 3 
 lisrel output: SS SC EF RS 
 End of Problem 
 
 model                                                                           
 
         Covariance Matrix        
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv     67.956 
       rv     12.070     79.130 
       fv     16.958     19.794    179.136 
       nv      1.230     15.697    129.543    181.065 
       sv      8.292     20.059     14.778      7.117     24.387 
      nav     12.444     26.590     19.877      9.782     17.306     54.214 
      fuv     15.605     35.171      6.987     -2.951     18.643     23.805 
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      cov     11.991     24.546     18.102     10.428     13.218     12.662 
      mov      9.469     23.232     22.103     11.624     13.680     15.810 
      hev     -5.672     11.162     -4.870      2.059      4.295     -0.789 
      clv      7.224      3.397     10.517     -0.461      7.438      6.636 
      mtv     -3.208    -17.745      8.273      1.453     -4.789    -11.567 
      sov      3.484      0.918     16.149     25.373      0.502      2.551 
      fav      2.960     20.985     22.867     25.105      9.144      9.369 
      shv      9.311     23.794     10.999      5.602     11.910     11.700 
 
         Covariance Matrix        
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv     80.727 
      cov     33.471     44.610 
      mov     34.142     26.431     44.995 
      hev     18.784     12.574     12.870     94.893 
      clv      1.098      4.481      3.139    -25.667     42.390 
      mtv    -22.544    -15.614    -10.612    -18.043     10.220     92.494 
      sov     -5.594     -1.836     -0.238      1.185      0.340      3.282 
      fav     14.940     10.816      8.836      3.396      6.608     -2.659 
      shv     28.102     16.246     14.223     11.483      4.754    -11.861 
 
         Covariance Matrix        
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
      sov     48.938 
      fav      0.884     51.585 
      shv      4.231     11.945     47.758 
 
 
 model                                                                           
 
 Parameter Specifications 
 
         BETA         
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv          0          0          0          0          1          2 
       rv          0          0          0          0          3          4 
       fv          0          0          0          5          6          7 
       nv          0          0          0          0          0          0 
       sv          0          0          0          0          0          0 
      nav          0          0          0          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv          8          9          0         10          0          0 
       rv         12         13         14          0          0          0 
       fv         17         18         19          0         20         21 
       nv         24          0         25          0          0          0 
       sv         28         29         30          0         31          0 
      nav         34          0         35          0         36         37 
 
         GAMMA        
 
                 sov        fav        shv 
            --------   --------   -------- 
       kv          0          0         11 
       rv          0         15         16 
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       fv         22         23          0 
       nv         26         27          0 
       sv          0         32         33 
      nav          0          0          0 
 
         PHI          
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv         38 
      cov         39         40 
      mov         41         42         43 
      hev         44         45         46         47 
      clv         48         49         50         51         52 
      mtv         53         54         55         56         57         58 
      sov         59         60         61         62         63         64 
      fav         66         67         68         69         70         71 
      shv         74         75         76         77         78         79 
 
         PHI          
 
                 sov        fav        shv 
            --------   --------   -------- 
      sov         65 
      fav         72         73 
      shv         80         81         82 
 
         PSI          
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv         83 
       rv          0         84 
       fv          0          0         85 
       nv          0          0          0         86 
       sv          0          0          0          0         87 
      nav          0          0          0          0         88         89 
 
 
 
 model                                                                           
 
 Number of Iterations =  7 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         BETA         
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv       - -        - -        - -        - -       0.106      0.111 
                                                         (0.091)    (0.057) 
                                                           1.159      1.940 
 
       rv       - -        - -        - -        - -       0.294      0.217 
                                                         (0.083)    (0.051) 
                                                           3.546      4.210 
 
       fv       - -        - -        - -       0.684      0.155      0.145 
                                              (0.033)    (0.104)    (0.065) 
                                               20.709      1.485      2.245 
 
       nv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
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       sv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
      nav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
 
         GAMMA        
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.071      0.157       - -      -0.107       - -        - -  
             (0.054)    (0.068)               (0.039) 
               1.317      2.303                -2.774 
 
       rv      0.102      0.163      0.082       - -        - -        - -  
             (0.050)    (0.066)    (0.066) 
               2.025      2.483      1.244 
 
       fv     -0.084      0.105      0.233       - -       0.152      0.114 
             (0.062)    (0.082)    (0.083)               (0.066)    (0.045) 
              -1.344      1.270      2.823                 2.284      2.518 
 
       nv     -0.240       - -       0.347       - -        - -        - -  
             (0.079)               (0.104) 
              -3.054                 3.345 
 
       sv      0.096      0.090      0.130       - -       0.135       - -  
             (0.029)    (0.036)    (0.037)               (0.030) 
               3.346      2.507      3.478                 4.527 
 
      nav      0.200       - -       0.172       - -       0.156     -0.074 
             (0.043)               (0.056)               (0.049)    (0.032) 
               4.661                 3.041                 3.221     -2.302 
 
 
         GAMMA        
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -        - -       0.072 
                                   (0.061) 
                                     1.190 
 
       rv       - -       0.195      0.183 
                        (0.048)    (0.055) 
                          4.074      3.356 
 
       fv     -0.047      0.006       - -  
             (0.061)    (0.062) 
              -0.779      0.098 
 
       nv      0.484      0.488       - -  
             (0.082)    (0.082) 
               5.882      5.951 
 
       sv       - -       0.056      0.087 
                        (0.026)    (0.030) 
                          2.121      2.914 
 
      nav       - -        - -        - -  
 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv     67.872 
       rv     11.964     78.507 
       fv      6.556     17.892    177.379 
       nv      1.520      9.223    128.219    181.065 
       sv      8.431     19.729     12.778      4.236     24.244 
      nav     11.889     25.470     14.647      1.917     16.959     54.211 
      fuv     15.605     35.171      6.987     -2.951     18.643     23.805 
      cov     12.045     24.659     14.822      5.531     13.303     13.069 
      mov      9.412     23.232     22.103     11.624     13.680     15.810 
      hev     -5.430      9.173     -0.900      2.188      2.330      3.273 
      clv      5.396      6.884     13.719      4.219      7.438      6.636 
      mtv     -4.752    -12.297      8.671      2.021     -4.752    -11.546 
      sov     -0.685     -0.311     15.465     25.373     -0.269     -1.346 
      fav      4.775     19.972     22.222     25.105      8.383      5.728 
      shv      9.041     23.229      9.241      6.069     11.485      9.668 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv     80.727 
      cov     33.471     44.610 
      mov     34.142     26.431     44.995 
      hev     18.784     12.574     12.870     94.893 
      clv      1.098      4.481      3.139    -25.667     42.390 
      mtv    -22.544    -15.614    -10.612    -18.043     10.220     92.494 
      sov     -5.594     -1.836     -0.238      1.185      0.340      3.282 
      fav     14.940     10.816      8.836      3.396      6.608     -2.659 
      shv     28.102     16.246     14.223     11.483      4.754    -11.861 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
      sov     48.938 
      fav      0.884     51.585 
      shv      4.231     11.945     47.758 
 
         PHI          
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv     80.727 
             (5.300) 
              15.232 
 
      cov     33.471     44.610 
             (3.190)    (2.929) 
              10.493     15.232 
 
      mov     34.142     26.431     44.995 
             (3.216)    (2.415)    (2.954) 
              10.617     10.945     15.232 
 
      hev     18.784     12.574     12.870     94.893 
             (4.156)    (3.076)    (3.092)    (6.230) 
               4.520      4.087      4.163     15.232 
 
      clv      1.098      4.481      3.139    -25.667     42.390 
             (2.716)    (2.029)    (2.033)    (3.176)    (2.783) 
               0.404      2.208      1.544     -8.081     15.232 
 
      mtv    -22.544    -15.614    -10.612    -18.043     10.220     92.494 



 

 

358 

             (4.146)    (3.069)    (3.035)    (4.429)    (2.945)    (6.073) 
              -5.438     -5.088     -3.496     -4.074      3.470     15.232 
 
      sov     -5.594     -1.836     -0.238      1.185      0.340      3.282 
             (2.929)    (2.171)    (2.178)    (3.164)    (2.115)    (3.127) 
              -1.910     -0.846     -0.109      0.374      0.161      1.049 
 
      fav     14.940     10.816      8.836      3.396      6.608     -2.659 
             (3.075)    (2.283)    (2.274)    (3.252)    (2.192)    (3.209) 
               4.858      4.738      3.886      1.044      3.014     -0.829 
 
      shv     28.102     16.246     14.223     11.483      4.754    -11.861 
             (3.164)    (2.272)    (2.251)    (3.170)    (2.100)    (3.134) 
               8.882      7.151      6.319      3.622      2.264     -3.784 
 
 
         PHI          
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
      sov     48.938 
             (3.213) 
              15.232 
 
      fav      0.884     51.585 
             (2.333)    (3.387) 
               0.379     15.232 
 
      shv      4.231     11.945     47.758 
             (2.253)    (2.370)    (3.135) 
               1.878      5.040     15.232 
 
 
         PSI          
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv     61.433 
             (4.033) 
              15.232 
 
       rv       - -      49.535 
                        (3.252) 
                         15.232 
 
       fv       - -        - -      76.928 
                                   (5.051) 
                                    15.232 
 
       nv       - -        - -        - -     151.778 
                                              (9.965) 
                                               15.232 
 
       sv       - -        - -        - -        - -      16.997 
                                                         (1.116) 
                                                          15.232 
 
      nav       - -        - -        - -        - -       9.377     44.857 
                                                         (1.354)    (2.945) 
                                                           6.926     15.232 
 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
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                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.095      0.369      0.566      0.162      0.299      0.173 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.081      0.308      0.155      0.162      0.299      0.173 
 
         Reduced Form                 
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.103      0.166      0.033     -0.107      0.032     -0.008 
             (0.052)    (0.067)    (0.015)    (0.039)    (0.014)    (0.006) 
               1.971      2.480      2.197     -2.774      2.227     -1.483 
 
       rv      0.173      0.189      0.157       - -       0.074     -0.016 
             (0.051)    (0.066)    (0.067)               (0.019)    (0.008) 
               3.376      2.871      2.337                 3.802     -2.020 
 
       fv     -0.204      0.118      0.516       - -       0.195      0.103 
             (0.081)    (0.082)    (0.108)               (0.065)    (0.045) 
              -2.521      1.447      4.777                 2.985      2.281 
 
       nv     -0.240       - -       0.347       - -        - -        - -  
             (0.079)               (0.104) 
              -3.054                 3.345 
 
       sv      0.096      0.090      0.130       - -       0.135       - -  
             (0.029)    (0.036)    (0.037)               (0.030) 
               3.346      2.507      3.478                 4.527 
 
      nav      0.200       - -       0.172       - -       0.156     -0.074 
             (0.043)               (0.056)               (0.049)    (0.032) 
               4.661                 3.041                 3.221     -2.302 
 
 
         Reduced Form                 
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -       0.006      0.081 
                        (0.006)    (0.060) 
                          1.017      1.358 
 
       rv       - -       0.212      0.209 
                        (0.048)    (0.055) 
                          4.389      3.814 
 
       fv      0.284      0.349      0.013 
             (0.081)    (0.082)    (0.010) 
               3.493      4.270      1.323 
 
       nv      0.484      0.488       - -  
             (0.082)    (0.082) 
               5.882      5.951 
 
       sv       - -       0.056      0.087 
                        (0.026)    (0.030) 
                          2.121      2.914 
 
      nav       - -        - -        - -  
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                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 31 
              Minimum Fit Function Chi-Square = 44.093 (P = 0.0599) 
      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 43.473 (P = 0.0677) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 12.473 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 33.988) 
 
                       Minimum Fit Function Value = 0.0932 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0269 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0733) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0294 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0486) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.962 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.477 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.450 ; 0.524) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.517 
                       ECVI for Independence Model = 6.444 
 
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 
2960.080 
                           Independence AIC = 2990.080 
                               Model AIC = 221.473 
                             Saturated AIC = 240.000 
                           Independence CAIC = 3067.498 
                               Model CAIC = 680.820 
                             Saturated CAIC = 859.345 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.985 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.984 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.291 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.995 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.996 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.950 
 
                            Critical N (CN) = 560.916 
 
 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 1.999 
                            Standardized RMR = 0.0241 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.988 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.953 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.255 
 
 model                                                                           
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv     67.872 
       rv     11.964     78.507 
       fv      6.556     17.892    177.379 
       nv      1.520      9.223    128.219    181.065 
       sv      8.431     19.729     12.778      4.236     24.244 
      nav     11.889     25.470     14.647      1.917     16.959     54.211 
      fuv     15.605     35.171      6.987     -2.951     18.643     23.805 
      cov     12.045     24.659     14.822      5.531     13.303     13.069 
      mov      9.412     23.232     22.103     11.624     13.680     15.810 
      hev     -5.430      9.173     -0.900      2.188      2.330      3.273 
      clv      5.396      6.884     13.719      4.219      7.438      6.636 
      mtv     -4.752    -12.297      8.671      2.021     -4.752    -11.546 
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      sov     -0.685     -0.311     15.465     25.373     -0.269     -1.346 
      fav      4.775     19.972     22.222     25.105      8.383      5.728 
      shv      9.041     23.229      9.241      6.069     11.485      9.668 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv     80.727 
      cov     33.471     44.610 
      mov     34.142     26.431     44.995 
      hev     18.784     12.574     12.870     94.893 
      clv      1.098      4.481      3.139    -25.667     42.390 
      mtv    -22.544    -15.614    -10.612    -18.043     10.220     92.494 
      sov     -5.594     -1.836     -0.238      1.185      0.340      3.282 
      fav     14.940     10.816      8.836      3.396      6.608     -2.659 
      shv     28.102     16.246     14.223     11.483      4.754    -11.861 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
      sov     48.938 
      fav      0.884     51.585 
      shv      4.231     11.945     47.758 
 
         Fitted Residuals 
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.084 
       rv      0.106      0.623 
       fv     10.403      1.902      1.757 
       nv     -0.290      6.474      1.324       - -  
       sv     -0.140      0.330      1.999      2.881      0.144 
      nav      0.555      1.120      5.230      7.865      0.347      0.003 
      fuv      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000       - -  
      cov     -0.054     -0.113      3.279      4.897     -0.085     -0.407 
      mov      0.056       - -       0.000      0.000      0.000      0.000 
      hev     -0.242      1.990     -3.970     -0.129      1.965     -4.061 
      clv      1.828     -3.487     -3.203     -4.679      0.000      0.000 
      mtv      1.544     -5.447     -0.397     -0.568     -0.037     -0.021 
      sov      4.169      1.229      0.684       - -       0.771      3.897 
      fav     -1.815      1.013      0.645      0.000      0.761      3.641 
      shv      0.270      0.565      1.758     -0.467      0.425      2.032 
 
         Fitted Residuals 
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv       - -  
      cov       - -        - -  
      mov       - -        - -        - -  
      hev       - -        - -        - -        - -  
      clv      0.000       - -       0.000       - -        - -  
      mtv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      sov      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
      fav      0.000      0.000      0.000      0.000       - -       0.000 
      shv       - -        - -       0.000       - -        - -        - -  
 
         Fitted Residuals 
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 



 

 

362 

      sov       - -  
      fav      0.000       - -  
      shv      0.000      0.000       - -  
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -5.447 
   Median Fitted Residual =    0.000 
  Largest Fitted Residual =   10.403 
 
 Stemleaf Plot 
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 - 2|  
 - 1|8  
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0|65443211111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 
   0|111133346666788  
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   4|29  
   5|2  
   6|5  
   7|9  
   8|  
   9|  
  10|4 
 
         Standardized Residuals   
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.761 
       rv      0.040      1.506 
       fv      2.183      0.448      0.977 
       nv     -0.058      1.440      1.008       - -  
       sv     -0.715      1.420      1.146      1.131      1.260 
      nav      1.406      1.501      1.837      1.888      1.132      0.022 
      fuv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      cov     -0.261     -0.261      1.642      1.695     -0.261     -0.261 
      mov      0.031       - -        - -        - -        - -        - -  
      hev     -0.625      0.624     -0.780     -0.024      1.215     -1.530 
      clv      0.890     -1.709     -1.272     -1.272       - -        - -  
      mtv      0.466     -1.774     -0.109     -0.107     -0.022     -0.022 
      sov      1.649      0.522      1.596       - -       0.585      1.802 
      fav     -0.727      1.696      1.696       - -       1.696      1.696 
      shv      1.073      1.073      0.520     -0.136      1.073      1.073 
 
         Standardized Residuals   
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv       - -  
      cov       - -        - -  
      mov       - -        - -        - -  
      hev       - -        - -        - -        - -  
      clv       - -        - -        - -        - -        - -  
      mtv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      sov       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      fav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
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      shv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Standardized Residuals   
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
      sov       - -  
      fav       - -        - -  
      shv       - -        - -        - -  
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -1.774 
   Median Standardized Residual =    0.000 
  Largest Standardized Residual =    2.183 
 
 Stemleaf Plot 
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                         Qplot of Standardized Residuals 
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                             Standardized Residuals 
 
 model                                                                           
 
 Standardized Solution            
 
         BETA         
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv       - -        - -        - -        - -       0.063      0.099 
       rv       - -        - -        - -        - -       0.163      0.180 
       fv       - -        - -        - -       0.692      0.057      0.080 
       nv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
       sv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      nav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         GAMMA        
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.078      0.127       - -      -0.127       - -        - -  
       rv      0.103      0.123      0.062       - -        - -        - -  
       fv     -0.056      0.052      0.118       - -       0.074      0.082 
       nv     -0.160       - -       0.173       - -        - -        - -  
       sv      0.175      0.122      0.178       - -       0.179       - -  
      nav      0.244       - -       0.156       - -       0.138     -0.096 
 
         GAMMA        
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -        - -       0.060 
       rv       - -       0.158      0.143 
       fv     -0.025      0.003       - -  
       nv      0.252      0.261       - -  
       sv       - -       0.082      0.122 
      nav       - -        - -        - -  
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      1.000 
       rv      0.164      1.000 
       fv      0.060      0.152      1.000 
       nv      0.014      0.077      0.715      1.000 
       sv      0.208      0.452      0.195      0.064      1.000 
      nav      0.196      0.390      0.149      0.019      0.468      1.000 
      fuv      0.211      0.442      0.058     -0.024      0.421      0.360 
      cov      0.219      0.417      0.167      0.062      0.405      0.266 
      mov      0.170      0.391      0.247      0.129      0.414      0.320 
      hev     -0.068      0.106     -0.007      0.017      0.049      0.046 
      clv      0.101      0.119      0.158      0.048      0.232      0.138 
      mtv     -0.060     -0.144      0.068      0.016     -0.100     -0.163 
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      sov     -0.012     -0.005      0.166      0.270     -0.008     -0.026 
      fav      0.081      0.314      0.232      0.260      0.237      0.108 
      shv      0.159      0.379      0.100      0.065      0.338      0.190 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      fuv      1.000 
      cov      0.558      1.000 
      mov      0.566      0.590      1.000 
      hev      0.215      0.193      0.197      1.000 
      clv      0.019      0.103      0.072     -0.405      1.000 
      mtv     -0.261     -0.243     -0.164     -0.193      0.163      1.000 
      sov     -0.089     -0.039     -0.005      0.017      0.007      0.049 
      fav      0.232      0.225      0.183      0.049      0.141     -0.038 
      shv      0.453      0.352      0.307      0.171      0.106     -0.178 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
      sov      1.000 
      fav      0.018      1.000 
      shv      0.088      0.241      1.000 
 
         PSI          
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.905 
       rv       - -       0.631 
       fv       - -        - -       0.434 
       nv       - -        - -        - -       0.838 
       sv       - -        - -        - -        - -       0.701 
      nav       - -        - -        - -        - -       0.259      0.827 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.113      0.135      0.027     -0.127      0.025     -0.010 
       rv      0.176      0.143      0.119       - -       0.054     -0.017 
       fv     -0.138      0.059      0.260       - -       0.095      0.075 
       nv     -0.160       - -       0.173       - -        - -        - -  
       sv      0.175      0.122      0.178       - -       0.179       - -  
      nav      0.244       - -       0.156       - -       0.138     -0.096 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -       0.005      0.068 
       rv       - -       0.172      0.163 
       fv      0.149      0.188      0.007 
       nv      0.252      0.261       - -  
       sv       - -       0.082      0.122 
      nav       - -        - -        - -  
 
 model                                                                           
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of X on Y      
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                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.103      0.166      0.033     -0.107      0.032     -0.008 
             (0.052)    (0.067)    (0.015)    (0.039)    (0.014)    (0.006) 
               1.971      2.480      2.197     -2.774      2.227     -1.483 
 
       rv      0.173      0.189      0.157       - -       0.074     -0.016 
             (0.051)    (0.066)    (0.067)               (0.019)    (0.008) 
               3.376      2.871      2.337                 3.802     -2.020 
 
       fv     -0.204      0.118      0.516       - -       0.195      0.103 
             (0.081)    (0.082)    (0.108)               (0.065)    (0.045) 
              -2.521      1.447      4.777                 2.985      2.281 
 
       nv     -0.240       - -       0.347       - -        - -        - -  
             (0.079)               (0.104) 
              -3.054                 3.345 
 
       sv      0.096      0.090      0.130       - -       0.135       - -  
             (0.029)    (0.036)    (0.037)               (0.030) 
               3.346      2.507      3.478                 4.527 
 
      nav      0.200       - -       0.172       - -       0.156     -0.074 
             (0.043)               (0.056)               (0.049)    (0.032) 
               4.661                 3.041                 3.221     -2.302 
 
 
         Total Effects of X on Y      
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -       0.006      0.081 
                        (0.006)    (0.060) 
                          1.017      1.358 
 
       rv       - -       0.212      0.209 
                        (0.048)    (0.055) 
                          4.389      3.814 
 
       fv      0.284      0.349      0.013 
             (0.081)    (0.082)    (0.010) 
               3.493      4.270      1.323 
 
       nv      0.484      0.488       - -  
             (0.082)    (0.082) 
               5.882      5.951 
 
       sv       - -       0.056      0.087 
                        (0.026)    (0.030) 
                          2.121      2.914 
 
      nav       - -        - -        - -  
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.032      0.010      0.033       - -       0.032     -0.008 
             (0.013)    (0.009)    (0.015)               (0.014)    (0.006) 
               2.443      1.052      2.197                 2.227     -1.483 
 
       rv      0.071      0.027      0.076       - -       0.074     -0.016 
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             (0.018)    (0.013)    (0.022)               (0.019)    (0.008) 
               4.021      2.047      3.436                 3.802     -2.020 
 
       fv     -0.121      0.014      0.283       - -       0.044     -0.011 
             (0.057)    (0.011)    (0.074)               (0.017)    (0.007) 
              -2.128      1.277      3.806                 2.530     -1.607 
 
       nv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
       sv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
      nav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -       0.006      0.009 
                        (0.006)    (0.009) 
                          1.017      1.077 
 
       rv       - -       0.016      0.026 
                        (0.009)    (0.011) 
                          1.820      2.251 
 
       fv      0.331      0.343      0.013 
             (0.059)    (0.059)    (0.010) 
               5.658      5.825      1.323 
 
       nv       - -        - -        - -  
 
       sv       - -        - -        - -  
 
      nav       - -        - -        - -  
 
 
         Total Effects of Y on Y      
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv       - -        - -        - -        - -       0.106      0.111 
                                                         (0.091)    (0.057) 
                                                           1.159      1.940 
 
       rv       - -        - -        - -        - -       0.294      0.217 
                                                         (0.083)    (0.051) 
                                                           3.546      4.210 
 
       fv       - -        - -        - -       0.684      0.155      0.145 
                                              (0.033)    (0.104)    (0.065) 
                                               20.709      1.485      2.245 
 
       nv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
       sv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
      nav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.532 
 
 model                                                                           
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 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.113      0.135      0.027     -0.127      0.025     -0.010 
       rv      0.176      0.143      0.119       - -       0.054     -0.017 
       fv     -0.138      0.059      0.260       - -       0.095      0.075 
       nv     -0.160       - -       0.173       - -        - -        - -  
       sv      0.175      0.122      0.178       - -       0.179       - -  
      nav      0.244       - -       0.156       - -       0.138     -0.096 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -       0.005      0.068 
       rv       - -       0.172      0.163 
       fv      0.149      0.188      0.007 
       nv      0.252      0.261       - -  
       sv       - -       0.082      0.122 
      nav       - -        - -        - -  
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                 fuv        cov        mov        hev        clv        mtv    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv      0.035      0.008      0.027       - -       0.025     -0.010 
       rv      0.072      0.020      0.057       - -       0.054     -0.017 
       fv     -0.081      0.007      0.142       - -       0.021     -0.008 
       nv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
       sv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      nav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                 sov        fav        shv    
            --------   --------   -------- 
       kv       - -       0.005      0.008 
       rv       - -       0.013      0.020 
       fv      0.174      0.185      0.007 
       nv       - -        - -        - -  
       sv       - -        - -        - -  
      nav       - -        - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of Y on Y     
 
                  kv         rv         fv         nv         sv        nav    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       kv       - -        - -        - -        - -       0.063      0.099 
       rv       - -        - -        - -        - -       0.163      0.180 
       fv       - -        - -        - -       0.692      0.057      0.080 
       nv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
       sv       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
      nav       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
                           Time used:    0.094 Seconds 
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