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5520150311003: สาขาวิชา: รัฐศาสตรการปกครอง; ร.ม. 
คําสําคัญ: ทัศนคติ/วัฒนธรรมทางการเมืองไทย(ระบอบประชาธิปไตย) 
 พระพงษอนันต  จิรวํโส (ลํางาม): ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี (ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS THAI POLITICAL 
CULTURE: A CASE STUDY OF DON MOT DAENG DISTRICT, UBON RATCHATHANI 
PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ: ดร.สมพบ  ระงับทุกข อาจารยท่ีปรึกษา, พ.ต.อ. 
ศ.ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา อาจารยท่ีปรึกษารวม. 182 หนา. ป พ.ศ. 2557. 
 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย จากเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง
ตางกัน และ3) เพื่อเสนอแนะแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก และมีวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนเสริม 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1-6 ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 279 คน โดยการใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และมีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5 ทาน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเชิงลึก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมี 2 ประเภท ไดแก สถิติ
บรรยาย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ การทดสอบคาท่ี (t-
test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ
ทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 175 คน (คิดเปน
รอยละ 62.7) มีอายุอยูระหวาง 15-16 ป จํานวน 120 คน (คิดเปนรอยละ 43.0) มัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 79 คน (คิดเปนรอยละ 28.3) มีสถานภาพทางครอบครัว คือ อยูกับพอแมผูใหกําเนิด จํานวน 
198 คน      (คิดเปนรอยละ 71.0) และมีผูปกครองประกอบอาชีพ คือ เกษตรกรรม จํานวน 152 คน 
(คิดเปนรอยละ 54.5) ซ่ึงทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
โดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ดังนี้ ดานความสํานึกในหนาท่ี
พลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง รองลงมาคือ ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย, ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย, ดานการมี
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สวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง, ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรค, และดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย 

 2) ผลการวิ เคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา  ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมทุกดาน พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกัน อายุของนักเรียนท่ี
ตางกัน นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกัน สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกัน และนักเรียน
มีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว 
 3) ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย วา การสงเสริมทัศนคติของนักเรียนตองเร่ิมจากการ
ใหสมาชิกในครอบครัว สังคม ชุมชน และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของไดรับความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง และเปนไปตามหลัก
สากลหรือตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง จนสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดี และสามารถถายทอดความรูใหแกนักเรียนไดรับความรูและสืบตอความรูท่ีถูกตอง จนเปน
บรรทัดฐานทางสังคม ควบคูไปกับความรูดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ เห็น
คุณคาของชีวิตทุกชีวิตวามีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน สามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข และเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองท้ังใน
ระดับชุมชนทองถ่ินจนถึงระดับชาติ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณของนักเรียน ผูท่ี
จะเปนพลังและเปนผูรับชวงตอในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในอนาคตตอไป สวนหนวยงานของรัฐตองมีความจริงใจในการนําความคิดเห็นและ
การวิพากษวิจารณของนักเรียนไปวิเคราะห สรุปผลแลวกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน ยังยืน และตอง
เกิดผลในทางปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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5520150311003:  MAJOR: GOVERNMENT; M.A.  
KEY WORDS:  ATTITUDE / THAI POLITICAL CULTURE (DEMOCRACY). 
  PHRA PONGANAN CHIRAWANGSO (LAMNGARM): ATTITUDES OF 
HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS THAI POLITICAL CULTURE : A CASE STUDY 
OF DON MOT DAENG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE.  
ADVISORY COMMITTEES: DR. SOMPOP  RANGAPTOOK, ADVISOR, POL. COL. PROF. 
DR. NITHI  SRIVATANA, CO-ADVISOR. 182 PP. B.E. 2557 (2014). 
 The objectives of this thesis were as follows 1) to study attitudes of high school 
students towards Thai political culture : A case study of Don Mot Daeng District, Ubon 
Ratchathani Province, 2) to compare attitudes of high school students towards Thai political 
culture : A case study of Don Mot Daeng District, Ubon Ratchathani Province classified by their 
sex, age, class, family status and parent’s career, and 3) to study the recommendation concerning 
the way to develop attitudes of high school students towards Thai political culture : A case study 
of Don Mot Daeng District, Ubon Ratchathani Province. This research was mainly quantitative 
and supplementary qualitative. The sample was 1-6 class students at the school in Don Mot 
Daeng district, Ubon Ratchathani province totaling 279 people using a simple random sampling 
to calculate the sample size of Taro Yamane to collect information. Interviews 5 experts. There 
were two kinds of analytical statistics. Descriptive statistics were frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Inferential statistics were t-test and One-WAY ANOVA. After having 
been analyzed, it was found to be statistically significant difference to be continually tested in pair 
by Scheffé’s method. Were analyzed and processed by a computer program. 
 The results of the research were found as follows : 1) Most of the students were 
female, 175 persons (62.7 percent) age between 15-16 years of 120 persons (43.0 percent) 3 class 
of high school of 79 persons (28.3 percent) Family status is the birth parents 198 persons (71.0 
percent) and parent’s career is farmers 152 persons (54.5 percent), attitudes of high school 
students towards Thai political culture : A case study of Don Mot Daeng District, Ubon 
Ratchathani Province was at a high level in overall aspects. When considered in each aspect, all 
six aspects were at a high level from the highest level to the lowest level of each aspect; The 
aspect of being conscious in duty for people and believe oneself, the aspect of trust, believe to 
democratic administration principle, the aspect of respect in rules of democratic administration, 



ง 

the aspect of participation in political activities and administration, the aspect of criticizing with 
reason and to be in recreation, and the aspect of having good attitude, trust for people. 

2) The results of hypothesis test average of attitudes of high school students towards 
Thai political culture in overall aspects were found that classified by their sex, age, class, family 
status and parent’s career were no differences, and it was against the hypothesis set for the study. 
 3) 5 experts to make recommendations about promoting attitudes of high school 
students towards Thai political culture that must start by a family member, communities and 
government officials concerned have been given knowledge about the Thai political culture in the 
rightful democracy. And in accordance with international standards or method of the truly 
democracy. It can act as a role model. And to transfer knowledge to students to gain knowledge 
and successor the rightful knowledge. As the social norm Coupled with knowledge of ethics. To 
provide students with an understanding The value of every life that is freedom, equality. Can live 
together happily in society. An opportunity for students to engage in political activities at the 
local community to national levels. To listen to comments and criticisms of the students. Who 
will be power and the heir to development the Thai political culture in the future. The state 
agency must be sincere in the comments and criticisms of students to analyze. Conclusion and set 
clearly policies to durable and be effective in substantially practice. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.สมภพ  ระงับทุกข อาจารย
ท่ีปรึกษาหลัก พ.ต.อ. ศ.ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีไดกรุณาใหความรู ใหคําปรึกษา
แนะนําแนวทางท่ีถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวนและเอาใจใส
ดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ประธานสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีกรุณาใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและ
วิจารณผลงาน ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหความอนุเคราะห
ในการตรวจสอบรวมท้ังใหคําแนะนําแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากน้ี ยัง
ไดรับความอนุเคราะหจากทานผูอํานวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม, โรงเรียนดอนมดแดง
(บานดงบัง), โรงเรียนบานคําไฮใหญ, โรงเรียนบานยางกะเดา อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี และโรงเรียนรัตนาธิเบศร อําเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนครูและนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
 เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้สวนหนึ่งไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จึง
ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ดวย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีเปนผูสนับสนุนใหการเล้ียงดูผูวิจัยจนเติบใหญ และ
พี่ ๆ นอง ๆ ทุกคนท่ีใหกําลังใจ และสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา  

ขอกราบขอบคุณพระเทพวรเมธี เจาอาวาสวัดบางขวาง เจาคณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) ท่ี
เมตตานุเคราะหสนับสนุนเร่ืองทุนในการศึกษาแกผูวิจัย ตลอดท้ังท่ีอยูอาศัยและพาหนะตาง ๆ ท่ีใช
ในการติดตอสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแด บุพการี 
บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษาและ
ประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 

 
พระพงษอนันต  จิรวํโส  (ลํางาม) 



สารบัญ 
 หนา 
ประกาศคุณูปการ ก 
บทคัดยอภาษาไทย ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ง 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
บทท่ี  
 1  บทนํา  1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 3 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 3 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 3 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 4 

 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 8 
 2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคต ิ 8 
 2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 15 
 2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 23 
 2.4  สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 32 
 2.5  วัฒนธรรมทางการเมืองไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 33 
 2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 38 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 41

 3  วิธีดําเนินการวิจัย 42 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 42 
 3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 43 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 44 
 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 46 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 48 





ช 

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 48 
 3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 49 
 3.8 การวิจัยเชิงคุณภาพ 51 

 4  ผลการวิเคราะหขอมูล  52 
 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 52 
 4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 53 
 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 54 

ตอนท่ี 1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 54 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะหทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง จงัหวัดอุบลราชธานี 59 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางปจจยัสวนบุคคลกบั
ทัศนคติของนกัเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวดั
อุบลราชธานี 66 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเกีย่วกับแนวทางสงเสริม ทัศนคติของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาท่ีมีตอวฒันธรรมทางการเมืองไทย 115 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรง 
คุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เกี่ยวกบัทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม 
ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 117 

 5  อภิปรายและสรุปผล 125 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 126 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 132 
 5.3 ขอเสนอแนะ 143 

บรรณานุกรม 147 
ภาคผนวก 152 

 ภาคผนวก   ก   รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 153 



ซ 

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
  ภาคผนวก   ข   หนังสือขอความอนุเคราะห เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 155 
 ภาคผนวก   ค   หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลและขอสัมภาษณ 161 
 ภาคผนวก   ง   แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 167 
 ภาคผนวก   จ   ตารางวิเคราะหหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของ

แบบสอบถาม 176 
 ภาคผนวก   ฉ   วิเคราะหความเท่ียงตรงทางเน้ือหาของแบบสอบถาม 179 
ประวัติผูวจิัย 182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

สารบัญตาราง  
ตารางท่ี หนา 
 2.1   แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 41 
 3.1  แสดงจํานวนประชากรและวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวนจําแนกตาม

โรงเรียน ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

44 
 4.1  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

54 
 4.2  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

55 
 4.3  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 
 

56 
 4.4  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 
 

57 
 4.5  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 
 

58 
 4.6  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โ ร ง เ รี ยน มั ธยม  ใน เขต อํ า เ ภอดอนมดแดง  จั งหวั ด อุบลร าชธ า นี   
โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

 
 
 

59 
 4.7  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 

60 
 4.8  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 

61 



ญ 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.9  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย 62 

 4.10  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 63 

 4.11  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 64 

 4.12  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 65 

 4.13  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามเพศ 66 

 4.14  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามเพศ 67 





ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.15  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามเพศ 67 

 4.16  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามเพศ 68 

 4.17  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตามเพศ 68 

 4.18  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 
จําแนกตามเพศ 69 

 4.19  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามเพศ 69 

 4.20  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง จําแนกตามเพศ 70 

 

 

 
 
 



ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 4.21  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามเพศ 

 
 
 

70 
 4.22 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จําแนกตามเพศ 

 
 
 

71 
 4.23  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามเพศ 

 
 
 

71 
 4.24  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค จําแนกตามเพศ 

 
 
 

72 
 4.25  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 
ดาน จําแนกตามเพศ 

 
 
 

72 
 4.26  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศ 

 
 

73 







ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.27  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 

 
 
 

73 
 4.28  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 

 
 
 

74 
 4.29  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 

 
 
 

74 
 4.30  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 

 
 
 

75 
 4.31  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตามอายุ 

 
 
 

76 
 4.32  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 
จําแนกตามอายุ 

 
 
 

77 
 

  



ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 4.33  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามอายุ 

 
 
 

77 
 4.34  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง จําแนกตามอายุ 

 
 
 

78 
 4.35  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามอายุ 

 
 
 

79 
 4.36  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จําแนกตามอายุ 

 
 
 

80 
 4.37  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามอายุ 

 
 
 

80 
 4.38  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค จําแนกตามอายุ 

 
 
 

81 
 

  



ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 4.39  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 
ดาน จําแนกตามอายุ 

 
 
 

81 
 4.40  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอายุ 

 
 

82 
 4.41  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จําแนกตาม
มัธยมศึกษาปท่ี 

 
 
 
 

83 
 4.42  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 
 
 

84 
 4.43  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 
 
 

84 
 4.44  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 
 
 

85 
 

  



ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 4.45  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 86 

 4.46  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 
จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 87 

 4.47  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 87 

 4.48  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 
88 

 4.49  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 89 

 4.50  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวดัอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 90 

  




ด 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.50.1   แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 91 

 4.51  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตาม
มัธยมศึกษาปท่ี 

 
 
 

92 
 4.52  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 93 

 4.53  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 
ดาน จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 
93 

 4.54  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 94 

 4.55  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 95 

 

  



ต 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 4.56  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 96 

 4.57  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 96 

 4.58  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 97 

 4.59  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 98 

 4.60  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 
จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 99 

 4.61  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 99 



ถ 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.62  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 100 

 4.63  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 

 
 
 

101 
 4.64  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
102 

 4.65  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 102 

 4.66  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 103 

 4.67  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 
ดาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
104 

  



ท 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 
 4.68  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 105 

 4.69  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง 105 

 4.70  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 
106 

 4.71  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง 107 

 4.72  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 108 

 4.73  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 108 






ธ 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.74  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 109 

 4.75  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 110 

 4.76  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 111 

 4.77  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 111 

 4.78  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 112 

 4.79  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามอาชีพ
ของผูปกครอง 113 






น 

สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี หนา 
 4.80  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 114 

 4.81  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 
ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 114 

 4.82  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 115 

 



 

 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 อําเภอดอนมดแดงไดรับการประกาศจัดต้ังแยกพื้นท่ีจากอําเภอเมืองอุบลราชธานี ข้ึนเปน
อําเภอลําดับท่ี  19 ของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผลต่ังแตวันท่ี  5 ธันวาคม  พ .ศ .  2539 
(http://th.wikipedia.org/wiki/อํา เภอดอนมดแดง)  ปญหาในเขตอําเภอดอนมดแดง  จังหวัด
อุบลราชธานี คือปญหาดานประชากรมีความรูแตขาดความเขาใจในสิทธิความเสมอภาคของบุคคล
และขาดความสนใจท่ีจะติดตามกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง ไมเช่ือม่ันศรัทธาตอการเมือง
การปกครอง คือนักเรียนและประชาชนสวนมากตางเห็นวาการเมืองการปกครองเปนเร่ืองของคนมี
อํานาจในสังคม ไมใชเร่ืองของประชาชนท่ีเปนผูนอยอยางตน ผูปกครองและผูรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ทําอะไรลงไปก็ไมกลาตรวจสอบและไมกลาท่ีจะวิพากษวิจารณดวยความคิดสรางสรรคและตาม
ความคิดท่ีตนเห็นวาเปนส่ิงท่ีถูกท่ีควร ท้ังนี้นักเรียนและประชาชนสวนใหญในสังคมการเมืองใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ตางระลึกถึงอํานาจในทางการเมืองแบบเปนฝายต้ังรับ
นโยบาย แตไมสนใจท่ีจะเรียกรองนโยบายเปนสวนมาก 

 ผูวิจัยเปนคนในพื้นท่ีท่ีไดทําวิจัยเร่ือง ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใหคําแนะนําหรือช้ีแนะในการแกปญหาดังกลาว เพื่อจะให
นักเรียนไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย (ระบอบ
ประชาธิปไตย) ยอมรับระบอบประชาธิปไตยเปนอุดมการณทางการเมืองของตน จากจุดนี้จะ
นําไปสูการเผยแพร และถายทอดใหนิยมยึดถือปฏิบัติรวมกันเปนแบบแผนพฤติกรรมทางการเมือง 
นักเรียนตองไดรับความรู ความเขาใจในลักษณะของทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
ตามแนวคิดของ ทานศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ นาคะตะ กลาววา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย จะตองมี ความเช่ือม่ันศรัทธาตอหลักการการปกครองแบบประชาธิปไตย ยึดม่ันและ
เช่ือถือในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ความสํานึกในหนาท่ี
พลเมืองของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง การมองโลกในแงดี มีความไววางใจเพ่ือนมนุษย การ
วิพากษวิจารณตองมี เหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค  การไม มีจิตใจเปนเผด็จการ                 
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(ทินพันธุ นาคะตะ, 2546, หนา 197) เม่ือนักเรียนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว ก็จะสามารถแกปญหาเกี่ยวกับนักเรียนและประชาชนท่ีตางเห็น
วาการปกครองเปนเร่ืองของคนมีอํานาจในสังคม ไมใชเร่ืองของประชาชนท่ีเปนผูนอยอยางตน 
ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนและประชาชนท่ัวไปไดเขาใจวาการเมืองไมใชเร่ืองของผูปกครองเพียงเทานั้น 
การบริหารประเทศนั้นตองเปนสิทธ์ิของประชาชนทุกคน ในการใชเสรีภาพและความเสมอภาค 
ปญหาความเช่ือม่ันศรัทธาตอหลักการปกครอง เม่ือนักเรียนและประชาชนมีความรู ความเขาใจวา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ตองมี
ความเคารพในกติกาการปกครอง ปฏิบัติตอกันบนพ้ืนฐานของกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ปญหา
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองท่ีนักเรียนและประชาชนตองมีการรับรูและเขาใจวัฒนธรรม
ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง พรอมแสดงความคิดเห็นท่ีสรางสรรคตาม
หลักเหตุผล และนําเสนอปญหาเพื่อใหรัฐนําไปกําหนดนโยบายเพ่ือแกไขตอไป 

 ดวยเหตุผลและสภาพการณดังกลาวมานี้ ผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขต
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพราะวาการถายทอดทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยของผูปกครอง และคณะครูอาจารยสูนักเรียนนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญ และโดยบทบาทของ
นักเรียน ผูเปรียบเสมือนผาขาวและจะเปนพลังสําคัญในการขับเคล่ือนสังคมในทุกๆ ดานในอนาคต 
ดังนั้นการท่ีนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยอยางถูกตอง จึงเปนชองทางท่ี
สําคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเปนอยางยิ่ง ในทางตรงขามหากวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยของนักเรียน ในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมีปญหา เชน มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือ นักเรียนขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตองแลว ก็อาจสงผลกระทบลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคม ซ่ึงนักเรียนในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน ในเขตอําเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จะเปนตัวแทนของนักเรียนและประชาชนทั่วไปท่ีดีท่ีผูวิจัยจะได
ทําการศึกษาวิจัยถึงทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยและความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนักเรียน 
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1.2  วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จาก
เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองท่ีตางกัน  

 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย 

 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

 1.3.1  เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยตางกัน 

 1.3.2  อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยตางกัน 

 1.3.3  นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ตางกัน 

 1.3.4  สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยตางกัน 

 1.3.5  การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยตางกัน 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1  ขอบเขตดานประชากร 

  กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แหง  คือ 
โรงเรียนบานคําไฮใหญ, โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบัง), โรงเรียนยางกะเดา, และโรงเรียนดอน
มดแดงวิทยาคม โดยการสุมตัวอยางงาย จากกลุมนักเรียนในชวงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

  1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา    

   ไดแก ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
อันประกอบดวย 6 ดาน คือ 1. ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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2. การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3. การมองโลกในแงดี มีความ
ไววางใจในเพ่ือนมนุษย 4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5. ความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 6. การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค 

 1.4.3  ขอบเขตดานพื้นท่ี 

  ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

1.5   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.5.1  ทําใหทราบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  

 1.5.2  ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย  

 1.5.3  ทําใหทราบขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

 1.5.4  ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการใหคําแนะนําหรือช้ีแนะแก
นักเรียนและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองไทยอยาง
ถูกตองและสอดคลองตอหลักการของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยอยางแทจริง 

 

1.6   คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

 ทัศนคติ หมายถึง ความสัมพันธท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และความเช่ือ หรือการรู
ของบุคคล กับแนวโนมเอียงท่ีจะมี พฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของ ทัศนคติ 
นั้น ในท่ีนี้เปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคล ท่ีมีตอขอมูล
ขาวสาร และการเปดรับการเรียนรู รายการกรองสถานการณ ท่ีไดรับมา ซ่ึงเปนไปไดท้ังเชิงบวก 
และเชิงลบ ทัศนคติมีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวาทัศนคติประกอบดวยความคิด
ท่ีมีผลตออารมณและความรูสึกออกมาโดยทางพฤติกรรม 

 นักเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง เยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาท้ังหญิงและชาย 
คือ ต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในงานวิจัยนี้หมายเอานักเรียนมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เทานั้น 
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 วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม อุดมการณ
ความรูสึก การรับรู การประเมินคา และความโนมเอียงของบุคคลท่ีมีตอระบบการเมือง และตอ
บุคคล ซ่ึงจะนําไปสูแบบแผนทางพฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกหรือไมแสดงออกทางการเมือง ซ่ึง
อาจจะเปนการสนับสนุน ตอตาน หรือนิ่งเฉยตอระบบการเมืองก็ได 

 วัฒนธรรมทางการเมืองไทย หมายถึง การกลอมเกลา เรียนรู ถายทอด สืบตอและยอมรับ 
จนกลายเปนแบบแผนของทัศนคติ ความเช่ือ ความศรัทธา คานิยม และอุดมการณท่ีมีความม่ันคง
ในทางการเมืองการปกครองระบอบหน่ึงของคนไทย จนทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมเฉพาะตนข้ึนมา ท่ี
ทําใหคนไทยอยูในสภาวะต่ืนตัวพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในทางการเมือง ในทุก ๆ ดาน โดย
คํานึงถึงความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน ความมีเสรีภาพ และความเปนพี่เปนนองกันของบุคคล
ในสังคมการเมืองดวย  ซ่ึงพิจารณาไดจากวิถีชีวิตแบบไทยพุทธควบคูไปกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยเทานั้น 

 อําเภอดอนมดแดง เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงหางอําเภอเมืองประมาณ 32 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดอําเภอตระการพืชผล ทิศตะวันออกติดอําเภอตาลสุม ทิศใตติดอําเภอสวางวี
ระวงศ  และทิศตะวันตกติดอําเภอเหลาเสือโกกและอําเภอเมือง  

 จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูทางตะวันออกสุดของ
ประเทศ  

 ทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  หมายถึง  ทัศนคติและความเช่ือแบบ
ประชาธิปไตยของคนไทย ซ่ึงมีผลตอ “ความม่ันคง” ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

 ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง มีความตองการให
มีการปกครองในระบอบนี้มากกวาการปกครองในระบอบอื่น รวมท้ังจะตองเห็นดวยกับการ
ปกครองแบบนี้ ท่ีวาเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

 การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง หลักในการตัดสินใจ
ดวยเสียงขางมาก และตองคุมครองเสียงขางนอย มุงม่ันในประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาค ในการตัดสินใจตามสิทธิทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญโดยเทาเทียมกัน 
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 การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย หมายถึง มีความไววางใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ การสรางความรวมมือท่ีดีของประชาชนจะทําให
ประเทศเจริญกาวหนา คนทุกคนเปนผลเมืองดี ไววางใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วาจะ
ชวยแกปญหาและวิกฤติตาง ๆ ของสังคมใหดีข้ึนได และมีความเช่ือวามนุษยสามารถปกครอง
ตัวเองได 

 การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง หมายถึง การติดตามขาวสาร
กิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ ประชาชนควรพรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ถามีโอกาสเขารวมประชุมกับทางราชการประชาชนควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การตัดสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ ของทางราชการ เพื่อใหรัฐนําไปกําหนดเปนนโยบายหรือหาทาง
แกไขปญหา ประชาชนผูมีอายุ 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังควรไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ 

 ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตนอยางมี
จิตสํานึกในหนาท่ีพลเมือง ตองไปใชสิทธิเลือกต้ังสมํ่าเสมอ พรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบายของรัฐ ทุกคนมีหนาท่ีเสียภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติตาม
กฎหมายขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีดีของสังคม 

 การวิพากษวิจารณทางการเมืองดวยความคิดสรางสรรค หมายถึง รูจักวิพากษวิจารณอยาง
มีเหตุผลและในทางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ เพราะถาปลอยใหขาราชการทําอะไรก็ไดโดยไมมีการคัดคาน ควบคุมและตรวจสอบ
แลว อาจทําใหใชอํานาจไปในทางมิชอบไดงาย ดังนั้น การตรวจสอบ การคัดคานท่ีมีเหตุมีผล
ถูกตองตามหลักกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีจะชวยหยุดยั้งความหายนะของสังคมได 

 เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศหญิง และเพศชาย 

 อายุ หมายถึง ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธนี้ แบงเปน 5 ชวง คือ  
1) ตํ่ากวา 13 ป, 2 ) 13-14 ป, 3) 15-16 ป, 4) 17-18ป และ 5) 18 ปข้ึนไป 
 มัธยมศึกษาปท่ี หมายถึง ลําดับการศึกษาข้ันท่ี 3 ถัดจากอนุบาลและประถมศึกษา สําหรับ
วิทยานิพนธนี้ แบงเปน 6 ช้ัน คือ 1) มัธยมศึกษาปท่ี 1, 2) มัธยมศึกษาปท่ี 2, 3) มัธยมศึกษาปท่ี 3,                  
4) มัธยมศึกษาปท่ี 4, 5) มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6) มัธยมศึกษาปท่ี 6 
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 สถานภาพทางครอบครัว หมายถึง ฐานะหรือตําแหนงท่ีบุคคลไดรับจากการเปนสมาชิก
ของครอบครัว  เม่ือถือกําเนิดข้ึนมาก็ยอมมีสถานภาพของตนติดตามมาดวย เชน เปนลูกของพอแม
ผูใหกําเนิด เปนหลานของปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา เปนพี่ หรือเปนนอง เปนตน สําหรับ
วิทยานิพนธนี้ หมายเอาสถานภาพทางครอบครัวจากการอยูรวมกับสมาชิกกลุมใดในครอบครัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 5 ประเภท คือ 1) อยูกับพอแมท่ีใหกําเนิด, 2) อยูกับผูปกครองท่ี
ไมใชผูใหกําเนิด, 3) อยูกับพอ, 4) อยูกับแม และ 5) อยูกับปู ยา ตา ยาย  

 อาชีพของผูปกครอง หมายถึง อาชีพของมารดา บิดา หรือผูท่ีเล้ียงดูผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับวิทยานิพนธนี้ แบงเปน 5 อาชีพ คือ 1) รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ, 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
, 3) รับจางท่ัวไป, 4) คาขาย และ 5) เกษตรกรรม 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

 2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

 2.4  สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 

 2.5  วัฒนธรรมทางการเมืองไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 

 2.6  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 2.7  สรุปกรอบแนวคิดการวจิัย 

 

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 2.1.1 ความหมายของทัศนคต ิ

ทัศนคติ ศัพทภาษาอังกฤษใชคําวา Attitude ภาษาไทยใชคําวา “เจตคติ” แตโดยท่ัวไปนิยมใช
คําวา “ทัศนคติ” เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และเปนระเบียบในการนําเสนอผูวิจัยขอใชคําวา 
“ทัศนคติ” ในวิทยานิพนธฉบับนี้ สําหรับความหมายของทัศนคติมีผูใหความหมายหลากหลาย ดังนี้ 

ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น สวนคําวา เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของ
บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ทัศนคติ คือ ความคิดเห็น ซ่ึงถูก
กระตุนดวยอารมณ (Emotion) ซ่ึงทําใหบุคคลพรอมท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ทัศนคติมีบทบาทในการ
ชวยใหเราไดรับการปรับปรุง ปองกันตนเองใหสามารถแสดงออกถึงคานิยมตางๆ แลวชวยให
บุคคลเขาใจโลกท่ีอยูรอบตัวเรา ประสบการณเดิมของบุคคลจะชวยในการเกิดทัศนคติ และเปน
ตัวกําหนดทัศนคติของบุคคล (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526, หนา 14 อางถึงใน มงคล รักษเลิศวงศ, 
2547) ทัศนคติ เปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบท่ีมีตอส่ิงหนึ่งซ่ึงอาจเปน
อะไรไดหลายอยางเปนตนวา ส่ิงของ บุคคล บทความ องคการ ความคิด ฯลฯ ความรูสึกสามารถ



9 

บอกความแตกตางวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวย (Thurstone, 1946, p. 36 อางถึงใน ธีรศักดิ์  กฤษณะ
เศรณี, 2551, หนา 10) ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
อาจจะเปนการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได แตสภาพการณบางอยางตอบุคคล หรือส่ิงของ เชน ความพึง
พอใจ (Good, 1959, p. 48 อางถึงใน ธีรศักดิ์  กฤษณะเศรณี, 2551, หนา 10) ทัศนคติ หมายถึง 
ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปนตัวกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมตอส่ิงตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนไปในทางสนับสนุน
หรือตอตานก็ได (รศ.พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543, หนา 106) 

สรุปวา ทัศนคติ คือ สภาวะดานความพรอมของจิตใจ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูท่ีมีการส่ังสมมา
ของบุคคล ๆ หนึ่ง ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวัยท่ีสามารถเรียนรูไดจนกระท้ังตาย ซ่ึงทัศนคตินี้จะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาของบุคคล ๆ หนึ่ง ท่ีมีตอบุคคล ส่ิงของ สถานท่ี เหตุการณ ฯลฯ ท้ังนี้อาจจะ
แสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรมท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ศรัทธาหรือส้ินหวัง สนับสนุน
หรือตอตานก็ได ซ่ึงการแสดงออกนั้นอาจจะข้ึนอยูกับสภาพของจิตใจของบุคคลในเวลา ณ 
ขณะน้ันดวย  

 2.1.2 องคประกอบของทัศนคติ 

 Kreeh ไดกลาวถึง องคประกอบของทัศนคติท่ีสําคัญไว 3 ประการ คือ 

1. องคประกอบดานการรับรู (Cognitive Component) เปนองคประกอบเก่ียวกับความรู
หรือความเช่ือของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากบุคคลมีความรู หรือความเช่ือวาดี ก็มักจะมีทัศนคติท่ี
ดีตอส่ิงนั้น 

2. องคประกอบดานความรูสึกของบุคคล (Feeling Component) เปนองคประกอบทางดาน
ความรูสึกของบุคคล ซ่ึงมีอารมณเกี่ยวของกันดวย หากบุคคลมีความรูสึกรัก หรือชอบพอในบุคคล
หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ก็จะเกิดทัศนคติตอบุคคลหรือส่ิงนั้นดวย 

3. องคประกอบดานพฤติกรรมของมนุษย (Action Tendency Component) เปน
องคประกอบเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือความโนมเอียงท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมโตอยาง
ใดอยางหน่ึงออกมา เกิดจากความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ เหตุการณ บุคคลนั้นๆ (Kreeh, อางถึงใน 
ยงยุทธ วงควิชัย, 2549, หนา 17) 

Milton I. Rosenbergand Carl Hayland ไดกลาวถึง องคประกอบของทัศนคติไว 3 ประการ
ดังนี้ 

1.  องคประกอบแหงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ความรูสึกสวนบุคคลที่
บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชนโกรธ เกลียด รัก ชอบ เปนตน และจะแตกตางกันตามบุคลิกภาพของ
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แตละบุคคล เชน นาย ก. ชอบใสเส้ือเช้ิต นาย ข. ชอบใสเส้ือยืด ความรูสึกดังกลาวก็อาจจะ
แสดงออกโดยสีหนา ทาทางเม่ือเขาคิดหรือพูดส่ิงนั้น 

2.  องคประกอบแหงการเรียนรู (Cognitive Component) ไดแก ความเช่ือ (Belief) สังกัป 
(Conception) และสันธาน (Perception) ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจจะเปนไดท้ังแงดีและแงไมดีและจะ
ถายทอดจากกลุมมาสูตัวบุคคล เชน ถาเรารูวาคอมมิวนิสตไมดีเราจะเกิดทัศนคติไมดี แตถามีผูสอน
ใหเรารูแตสวนท่ีดีของคอมมิวนิสต เราก็อาจจะเกิดทัศนคติท่ีดีตอคอมมิวนิสต 

3.  องคประกอบแหงพฤติกรรม (Behavior Component) คือแนวโนมท่ีจะกระทําอยางใด
อยางหนึ่งตอส่ิงของ บุคคลหรือสถานการณท่ีทําใหเราเกิดทัศนคติ เชน เราทราบวาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยดี เราก็มีแนวโนมในการกระทําตอระบอบประชาธิปไตยในแงดี คือ การ
ยอมรับและปฏิบัติตาม (Milton I. Rosenbergand Carl Hayland อางถึงใน อุทุมพร  วิลาทอง, 2541, 
หนา 15-16) 

สงวนศรี  วิรัชชัย ไดกลาวถึง องคประกอบของทัศนคติท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1.  ความคิด ความเขาใจ (Cognitive Component) ไดแก ความรู ความคิด และความเช่ือของ
บุคคลเก่ียวกับผูคน วัตถุ สถานการณ ความคิดและส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนความหมายของทัศนคติ 

2.  ความรูสึก หรืออารมณ (Affective Component) ไดแก ความรูสึก หรืออารมณของ
บุคคลท่ีมีปฏิกิริยาตอผูคน เหตุการณ ความคิด หรือส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนเปาหมายของทัศนคติความรูสึก
นี้จะเปนความรูสึกเชิงประเมิน 

3.  แนวโนมของพฤติกรรม (Behavioral Component) ไดแก รูปแบบของพฤติกรรมท่ีเราคิด
แสดงออกเพื่อตอบสนองตอส่ิงท่ีเปนท่ีหมายของทัศนคติ ลักษณะของพฤติกรรมท่ีคิดจะแสดง
ออกมาหรือแนวโนมของพฤติกรรมนี้จะสอดคลองกับความรูสึกที่มีอยู (สงวนศรี  วิรัชชัย, 2527, 
หนา 61) 

เชียรศรี  วิวิธสิริ ไดกลาวถึง ทัศนคติมีองคประกอบอยู 3 ประการ เกี่ยวของกันตามลําดับ 
คือ 

1.  การรับรู จากส่ิงภายนอกและการคิดพิจารณาจากภายใน 

2. การเกิดอารมณ ทําใหเกิดการประเมินคานิยมในใจโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ได 

3.  พฤติกรรม ท่ีเปนผลของการรับรูและการเกิดอารมณ (เชียรศรี  วิวิธสิริ, 2527, หนา 26) 

 ทัศนคติสามารถแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมได 3 ลักษณะ คือ 
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1. ทัศนคติเชิงบวก (Positive) สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลักษณะพึงพอใจ 
เห็นดวยหรือชอบ มีผลทําใหบุคคลอยากได หรืออยากทําส่ิงนั้น ๆ 

2. ทัศนคติเปนกลาง (Average) ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะเปนลักษณะเฉย ๆ ไม
ยินดียินราย ไมปรากฏวาชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

3. ทัศนคติเชิงลบ (Negative) สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ 
ไมชอบ ไมเห็นดวย มีผลทําใหบุคคลเกิดความเบ่ือหนาย ตองการหนีใหหางจากส่ิงนั้น ๆ 

การวัดทัศนคติมีอยูหลายแบบดวยกันแตท่ีนิยมและแพรหลาย ไดแก มาตรวัดแบบลิเคิรท 
(Likert – Type Scales) มาตรวัดแบบเทอรสโตน (Thurstone – Scale) และมาตรวัดแบบกัทแมน 
(Guttman Scales) และท่ีนิยมแพรหลายมากท่ีสุดแบบหนึ่งก็คือ วิธีการ Likert Scale ซ่ึงออกแบบ
และสรางโดย Rensis Likert (1932) ซ่ึงเปนการวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scale) ท้ังนี้
เพราะวิธีการของ Likert ไดกําหนดใหขอความทุกขอความ ในแบบวัดทัศนคติมีความสําคัญเทา ๆ 
กันหมด คะแนนของผูตอบแบบแตละคนในแบบวัดทัศนคติ คือ ผลรวมของคะแนนทุกขอในแบบ
วัดทัศนคติ ซ่ึง Likert ถือวา ผูมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงใดโอกาสท่ีจะตอบเห็นดวยกับขอความท่ี
สนับสนุนส่ิงนั้นจะมีมากตามไปดวย และโอกาสท่ีจะตอบเห็นดวยกับขอความที่ตอตานส่ิงนั้นจะ
นอย โดยจะมีระดับการเลือกตอบอยู 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง การใชมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิรทนั้นสามารถใชจํานวนขอไดมากกวา ทํา
ใหครอบคลุมประเด็นของเนื้อหาท่ีนาสนใจไดอยางกวางขวาง ถาเปรียบเทียบกับวิธีการวัดทัศนคติ
แบบอ่ืน ๆ  

 2.1.3 ท่ีมาของทัศนคต ิ

 Foster กลาววา ทัศนคติเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ 

1. ประสบการณท่ีบุคคลมีตอสถานการณ บุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยการไดพบเห็น 
คุนเคย ไดทดลอง เปนตน ส่ิงเหลานี้ เรียกวา เปนประสบการณทางตรง (Direct Experiences) และ
โดยการไดยิน ไดฟง ไดเห็นรูปภาพ หรือไดอานเกี่ยวกับส่ิงนั้น ๆ แตไมไดพบเห็น ไมไดทดลองกับ
ความจริงดวยตนเอง เรียกวา ประสบการณทางออม (Indirect Experiences) เนื่องจากทัศนคติเปน
เร่ืองท่ีเกิดจากการเรียนรูและการเขาใจ (Cognition) ดังนั้น บุคคลจึงไมมีทัศนคติตอส่ิงท่ีเขาไมเคยมี
ประสบการณท้ังทางตรงและทางออม 

2. คานิยมและการตัดสินคานิยม เนื่องจากกลุมชนแตละกลุมมีคานิยมและการตัดสิน
คานิยมไมเหมือนกัน แตละกลุมอาจมีทัศนคติตอส่ิงเดียวกันแตกตางกันก็ได การที่บุคคลใดบุคคล
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หนึ่งจะมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ยอมข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและคานิยม หรือมาตรฐาน
ของกลุมท่ีบุคคลนั้นดําเนินชีวิตอยู (Foster อางถึงใน สุนทร  เฉลิมเกียรติ, 2540, หนา 31) 

ปจจัยหลายประการที่ทําใหเกิดทัศนคติ เชน 

1.  บุคลิกภาพของบุคคล เชน คนท่ีเจาระเบียบ มักจะเชื่อม่ันในความคิดเห็นของตนเองเปน
สวนใหญ มักเช่ือวาตนเองมีอํานาจเหนือคนอ่ืน และไมคอยยอมรับทัศนคติของคนอ่ืน ดังนั้น 
ทัศนคติของคนเหลานี้ จึงมาจากความเช่ือม่ันในตนเอง และไมอยากใหบุคคลอ่ืนมีทัศนคติตางไป
จากตน ทําใหมีทัศนคติในทางลบตอบุคคลอ่ืน ๆ บุคคลประเภทนี้มักจะมีลักษณะบุคลิกภาพท่ีชอบ
วางอํานาจ ไมมีการยืดหยุน มักยึดม่ันในกฎเกณฑตาง ๆ มักจะเก็บความรูสึกบางอยางไว เนื่องจาก
ความรูสึกวาการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตองการ อาจเปนส่ิงท่ีไมถูกตองตามกฎเกณฑของสังคม 

2.  ส่ือมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ ลวนเปนส่ิงท่ีมี
อิทธิพลตอทัศนคติของบุคคลท้ังส้ิน 

3. ความตองการใหไดส่ิงท่ีตนปรารถนา บุคคลจะมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงท่ีทําใหเขาสม
ปรารถนา ถาส่ิงใดทําใหเขาไมไดส่ิงท่ีเขาตองการ ก็จะทําใหเขามีทัศนคติไมดีตอส่ิงนั้น (ชูชีพ  ออน
โคกสูง, 2522, หนา 109-110) 

ทัศนคติเกิดจาก 4 ประการ คือ 

1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เปนประสบการณท่ีบุคคลไดพบกับ
เหตุการณนั้นมาดวยตนเอง ซ่ึงเหตุการณนั้นถาเปนส่ิงท่ีดีจะทําใหเกิดการพึงพอใจกลายเปนทัศนคติ
ท่ีดี ในทางตรงกันขามถาเปนความขัดของใจจะเกิดทัศนคติท่ีไมดี 

2. การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน (Communication from Others) การเกี่ยวของกับบุคคล
อ่ืนในสังคม ทําใหเราไดรับทัศนคติหลาย ๆ อยางไวโดยไมต้ังใจ ท้ังในกลุมครอบครัวและสังคม 
การรับรูส่ิงเหลานี้จากครอบครัว และสังคมทําใหกลายเปนทัศนคติได 

3. รูปแบบ (Models) เปนการมองดูบุคคลอ่ืนวาเขากระทําหรือปฏิบัติตอส่ิงตาง ๆ อยางไร 
แลวนํารูปแบบมาปฏิบัติ หากวารูปแบบนั้นไดรับการยอมรับนับถือวาเปนส่ิงท่ีดี 

4. องคประกอบของสถาบัน (Institutional Factors) เชน โรงเรียน วัด ครอบครัว หนวยงาน 
สมาคม องคการตาง ๆ ซ่ึงสถาบันเหลานี้มีสวนสรางทัศนคติใหเกิดแกบุคคลไดอยางมากมาย เชน 
โรงเรียนเปนสถานท่ีใหความรู และอบรมส่ังสอนใหเด็กเติบโตเปนผูใหญท่ีดีในวันขางหนา ดังนั้น
บุคคลท่ัวไปจึงเห็นวาโรงเรียนเปนส่ิงท่ีดี เพราะชวยในการอบรมส่ังสอนบุคคลในสังคมท่ีจะกระทํา
ตอส่ิงใด ๆ ไปในทางใดทางหน่ึง เปนการแสดงออกโดยไมฝาฝนตอความรูสึกนึกคิดใน 2 
องคประกอบขางตน (ถวิช  ธาราโภชน, 2537, หนา 50) 
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 2.1.4 ลักษณะของทัศนคติ 

การพิจารณาทัศนคติอาจทําไดหลายแงมุม จากการศึกษาลักษณะของทัศนคติ ดังนี้ 

1.  ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเรียนรู 

2.  เปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลกลาเผชิญกับส่ิงเราหรือหลีกเล่ียง ดังนั้น ทัศนคติจึงมีท้ัง
บวกและลบ เชน ถานักเรียนมีทัศนคติบวกตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนจะชอบเรียนคณิตศาสตร 
และเม่ืออยูช้ันมัธยมศึกษา ก็จะเลือกเรียนแขนงวิทยาศาสตร ตรงขาม กับนักเรียนท่ีมีทัศนคติลบตอ
คณิตศาสตร ก็จะไมชอบหรือไมมีแรงจูงใจท่ีจะเรียน เม่ืออยูช้ันมัธยมศึกษาก็จะเลือกเรียนทางสาย
อักษรศาสตร ทางภาษา เปนตน 

3. ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบเชิงความรูสึก อารมณ 
(Affective Component) องคประกอบเชิงปญญาหรือการรูคิด (Cognitive Component) 
องคประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) 

4.  ทัศนคติเปล่ียนแปลงไดงาย การเปล่ียนแปลงทัศนคติอาจจะเปล่ียนแปลงจากบวกเปน
ลบหรือจากลบเปนบวก ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา การเปล่ียนแปลงทิศทางของทัศนคติหรืออาจจะ
เปล่ียนแปลงความเขมขน (Intensity) หรือความมากนอย ทัศนคติบางอยางอาจจะหยุดเลิกไปได 

5.  ทัศนคติเปล่ียนแปลงตามชุมชนหรือสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิก เนื่องจากชุมชนหรือ
สังคมหนึ่ง ๆ อาจจะมีคานิยมท่ีเปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ดังนั้น คานิยมเหลานี้จะมีอิทธิผลตอ
ทัศนคติของบุคคลท่ีเปนสมาชิก ในกรณีท่ีตองการการเปล่ียนแปลงทัศนคติจะตองเปล่ียนคานิยม 

6.  สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทัศนคติของเด็ก โดยเฉพาะ
ทัศนคติตอความคิดและหลักการที่เปนนามธรรม เชน อุดมคติ ทัศนคติตอเสรีภาพในการพูด การ
เขียน เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคติบวกสูงสุด (Zellman & Sears, 
1971 อางถึงใน  สุรางค  โควตระกูล, 2553, หนา 396-397) 

ทัศนคติ เปนส่ิงท่ีช้ีบอกทิศทางของอาการแสดงออกของบุคคลท่ีจะกระทําตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
บุคคล หรือ สถานการณ และเปนท่ียอมรับกันในระหวางนักวิชาการวา ทัศนคติมีลักษณะสําคัญ 4 
ประการ คือ 

1.  ทัศนคติเปนสภาวะกอนท่ีพฤติกรรมมาโตตอบ ตอเหตุการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือ จะเรียกวาสภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 

2. ทัศนคติจะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา  แตมิไดหมายความวาจะไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
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3. ทัศนคติเปนตัวแปรแฝงท่ีนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับความรูสึกนึกคิด 
ไมวาจะเปนในรูปของการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการท่ีจะตองเผชิญ
หรือหลีกเล่ียงตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

4. ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมินและเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ซ่ึงหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย (ฑิตยา  สุวรรณะซฎ, 2520, หนา 
602) 

ลักษณะท่ีสําคัญของทัศนคติ มีดังนี้ 

1. ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู ไมใชส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด ประสบการณมี
อิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ 

2. ทัศนคติเปนการประเมินความคิดหรือความเช่ือท่ีบุคคลมีอยู ซ่ึงจะเปนส่ือกลางทําให
เกิดปฏิกิริยาสนองตอบ ทัศนคติมีธรรมชาติของการประเมินเปนความคิดหรือความเช่ือท่ีมี
ความรูสึกแฝงอยู การท่ีบุคคลหน่ึงจะมีทัศนคติอยางไรตอส่ิงใด ข้ึนอยูกับผลการประเมินความรูสึก
หรือความคิดท่ีเกี่ยวกับส่ิงนั้น ความรูสึกเปนสวนสําคัญของทัศนคติอันเปนคุณลักษณะท่ีขาดไมได 

3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม คุณภาพและความเขมของทัศนคติจะเปนส่ิงท่ีบอกถึง
ความแตกตางของทัศนคติท่ีแตละคนมีตอส่ิงตาง ๆ จะเห็นวาคุณภาพของทัศนคติ เปนส่ิงท่ีไดจาก
ความรูหรือความรูสึก เม่ือบุคคลมีความรู หรือความรูสึกตอส่ิงหนึ่งก็อาจมีทัศนคติทางบวก 
(ความรูสึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ (ความรูสึกไมชอบ) ตอส่ิงนั้น สวนความเขม จะบงถึงความ
มากนอยของทัศนคติทางบวกหรือทางลบ หรือบงช้ีระดับความรูหรือความรูสึก เชน ชอบมาก ชอบ
ปานกลาง ชอบนอย 

4. ทัศนคติมีความทนไมเปล่ียนงาย ทัศนคติเปนส่ิงท่ีฝงแนนลึกซ้ึง เนื่องจากส่ิงท่ีประเมิน
มีความชัดเจน ถูกตองแนนอน หรือในกรณีท่ีมีการสะสมประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้น โดยผาน
กระบวนการเรียนรูมานานพอ การเพิ่มความรูใหมหรือประสบการณใหมก็อาจไมมีผลทําให
ทัศนคติท่ีกลาวขางตนเปล่ียนแปลง 

5. ทัศนคติตองมีตออะไร เชน ตอบุคคล ตอส่ิงของ หรือตอสถานการณ ทัศนคติแตกตาง
กันตามระดับ ความแนนอน ชัดเจน และขอบเขตโครงสราง ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวนชนิด และ
คุณลักษณะของสวนประกอบของส่ิงนั้น 

6. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ ทัศนคติแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงของ 
บุคคลอื่น หรือสถานการณ และความสัมพันธนี้เปนความรูสึกจูงใจ ความสัมพันธยิ่งสูงมากเทาใด 
การรวมตัวของแตละทัศนคติก็จะยิ่งแนนแฟน ความแนนแฟนจะเปนตัวบงช้ีความคงทนไมเปล่ียน
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งายของทัศนคติ และความแมนตรงในการทํานายพฤติกรรม ท้ังยังเปนทัศนคติท่ีมีความสําคัญตอผู
ไมเปนเจาของทัศนคติ (พระครูสุนทรธรรมโสภณ, 2547, หนา 12-13) 

 2.1.5 ประโยชนของการทําความเขาใจ “ทัศนคติ” 

ทัศนคติเปนนามธรรมท่ีมีอิทธิพลสูงมาก ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น
การที่จะเขาใจพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงควรทําความเขาใจทัศนคติของบุคคลนั้นกอน 
จะชวยใหตีความหมายพฤติกรรมของบุคคลนั้นอยางมีความหมายยิ่งข้ึน ประโยชนของทัศนคติมี
ดังนี้ 

1.  ทัศนคติชวยทําใหเขาใจในส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว ดวยการจัดรูปแบบ หรือการจัดระบบ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา 

2.  ทัศนคติชวยใหบุคคลทําตนใหนาภาคภูมิใจ (Self - Esteem) โดยชวยใหบุคคลหลีกเล่ียง
ส่ิงท่ีไมดี หรือปกปดความจริงบางอยางซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตัวเรา 

3.  ทัศนคติชวยในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีซับซอน ซ่ึงการมีปฏิกิริยาโตตอบ
หรือกระทําส่ิงใดออกไปนั้น สวนมากจะทําในส่ิงท่ีนําความพอใจมาใหหรือเปนบําเหน็จรางวัลจาก
ส่ิงแวดลอม 

4.  ทัศนคติชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซ่ึงแสดงวาทัศนคตินั้นนํา
ความพอใจมาใหบุคคลนั้น (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526, อางถึงใน จันทิมาพร  ทองนาค, 2546, หนา 
12-13) 

 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

 2.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง 

 วัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture) เปนศัพททางรัฐศาสตร เปนเร่ืองท่ีนัก
มานุษยวิทยาทําการศึกษาคนความานานแลว ท้ังนี้การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองเร่ิมตนจาก
ความคิดท่ีวาระบบการ เมืองไมไดอยูโดดเดี่ยว แตอยูทามกลางสภาพแวดลอม (environment) ในแง
ของการมีผลกระทบตอและไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม รวมทั้งระบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ระบบวัฒนธรรม ระบบท่ีนาจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของตนก็คือระบบวัฒนธรรมหรืออาจ
กลาวไดวาวัฒนธรรมทางการเมืองก็เปนสวนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม 
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 วัฒนธรรมทางการเมืองในประเด็นตางๆ คือ 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบในการคิดเร่ืองการเมืองหรืออํานาจของคนในสังคม
หนึ่งซ่ึงเปนท้ังความรู ความเช่ือ อุดมการณ คานิยมทางการเมือง 

2. เปนแบบในการกระทําหรือดําเนินการทางการเมือง 
3. เปนสวนท่ีเปนวัฒนธรรมทางสัญลักษณ (ลิขิต  ธีรเวคิน, อางถึงใน ภิชณุ  แกวยอด, 

2549, หนา 24) วัฒนธรรมทางการเมือง คือ การรับรูทางการเมืองและทัศนคติท่ีบุคคลนั้นมีตอ
ระบบการเมือง และสวนตาง ๆ ของระบบการเมือง (Gabriel A. Almond and Sidney Verba, 1965 p. 
12, อางถึงใน สุทัศน  รัตนประชารมย, 2550, หนา 6) วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบแผนของ
ทัศนคติ ความเช่ือ สภาวะอารมณ ความรูสึก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีส่ังการและมีความหมายตอกระบวนการ
ทางการเมือง เปนกรอบของการเมืองและปทัสถานในการดําเนินการของระบบการเมือง กลาวอีก
นัยหนึ่ง วัฒนธรรมทางการเมือง คือรูปแบบของมิติทางจิตวิทยาและอัตตวิสัยของการเมืองท่ีปรากฏ
อยูในระบบการเมืองแตละระบบ ตลอดจนการมีความเห็นพองตองกันจากการไดรับประสบการณ
ทางประวัติศาสตรอยางเดียวกัน (Lucian W. Pye, 1968, p. 218 อางถึงใน สุทัศน  รัตนประชารมย, 
2550, หนา 6) วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของความเช่ือและทัศนคติรวมกันของ
บุคคลในสังคมเกี่ยวกับเปาหมายทางการเมืองอยางเดียวกัน ซ่ึงปรากฏอยูในระบบการเมืองตาง ๆ 
เปาหมายท่ีวาหมายถึง การมีผลประโยชนรวมกันในข้ันมูลฐานและการประเมินคาท่ีเหมือนกัน 
ตลอดจนการเห็นพองตองกันจากการไดรับประสบการณทางประวัติศาสตรอยางเดียวกัน 
(Manheim อางถึงใน พลรบ  เตจะสิงห, 2555, หนา 7)  

สรุปวา วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนความโนมเอียงของทัศนคติ ความเช่ือ 
คานิยม ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอระบบการเมืองและสวนตางๆ ของระบบ
การเมือง ท่ีจะแสดงออกมาในรูปของการสนับสนุน นิ่งเฉย หรือตอตานตอระบบการเมืองก็ได ซ่ึง
ไดจากการรับรู ปลูกฝง และจากประสบการณตาง ๆ ท่ีผานมาในอดีต ซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมืองใด
ท่ีสังคมการเมืองนั้นตองการก็มักจะปลูกฝงใหเปนทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม และอุดมการณของ
บุคคลโดยท่ัวไปในสังคมนั้น ๆ  

 2.2.2 องคประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

 Almond and Verba สรางแนววิเคราะหวัฒนธรรมทางการเมืองโดยพิจารณาความโนมเอียง
ทางวัฒนธรรมทางการเมืองวามีตอวัตถุทางการเมืองอยางไร โดยแบงความโนมเอียงทางการเมือง
ของบุคคลออกเปน 3 ประการ คือ 
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 1.  ความโนมเอียงทางการรับรู (Cognitive Orientation) คือ ความรูและความเช่ือเกี่ยวกับ
ระบบการเมืองบทบาทตลอดจนอิทธิพลของบทบาท ปจจัยนําเขาและปจจัยท่ีออกจากระบบ เชน รู
วาระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกต้ัง ฯลฯ 

 2.  ความโนมเอียงทางความรูสึก (Affective Orientation) หมายถึง ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอระบบการเมืองท่ีเปนอยู บทบาท บุคลากร ตลอดจนการดําเนินงานตาง ๆ เชน รูสึกไมพึง
พอใจในการทํางานของนายกรัฐมนตรี 

 3. ความโนมเอียงทางการประเมินคา (Evaluation Orientation) หมายถึง การตีคาและ
ความเห็นเกี่ยวกับสรรพส่ิงทางการเมือง ซ่ึงปกติจะเกี่ยวพันกับมาตรฐานคานิยมรวมกับขาวสารและ
ความรูสึกของบุคคล เชน เห็นวารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยควรจะเด็ดขาดกวาท่ีเปนอยู 

 ความโนมเอียงดังกลาวเปนการแสดงออกทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองกับตัว
บุคคล ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความโนมเอียงของมนุษยในสังคม เปนเร่ืองของความสัมพันธระหวางการ
รับรูภายในจิตใจกับวัตถุตาง ๆ ภายนอกจิตใจ (ขอมูลขาวสาร ความรูสึก บทบาทของบุคคล) ท่ีถูก
รับรู สามารถอธิบายไดวา นักเรียนมีการแสดงออกทางการเมืองโดยมีความโนมเอียงจากวัตถุตาง ๆ 
ภายนอกจิตใจกับการรับรู และส่ิงท่ีไดรับการปลูกฝงภายในจิตใจ (Almond and Verba, อางถึงใน 
กิตติพงษ แกวเรือนคํา, 2552, หนา 10-11) 

 นอกจากนี้ Rosenbaum (1975 : 5-7) แบงองคประกอบรวมของวัฒนธรรมทางการเมือง ซ่ึง
จะมีความสําคัญโดยเปนพื้นฐานในการสรางระเบียบแบบแผนทางการเมืองของคนในชาติหนึ่ง ๆ 
สวนประกอบท่ีเปนแกนของแนวโนม ทัศนคติ หรือความโนมเอียงท่ีมีตอปจจัยตาง ๆ ในทาง
การเมืองนี้ประกอบดวย 

 1. ความโนมเอียงท่ีมีตอโครงสรางของการปกครอง แบงออกได 2 ประเภท คือ 

  1) ความโนมเอียงท่ีมีตอระบอบการปกครอง (Regime Orientation) เปนความรูสึกท่ีเปน
ปจเจกชน ประเมินคา และสนองตอบตอสถาบันการปกครองหลักของสังคมเปนอยางไร 

  2) ความโนมเอียงท่ีมีตอปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิต (Orientation Towards 
Governmental Inputs and Outputs) เปนเร่ืองท่ีปจเจกชนรูสึกและสนองตอบขอเรียกรองตาง ๆ ซ่ึง
มุงหวังจะใหไดมาซ่ึงนโยบายสาธารณะและการตัดสินนโยบายโดยรัฐบาลโดยจะข้ึนอยูกับความรู
ความเขาใจของบุคคลเก่ียวกับการดําเนินการหรือกระบวนการเรียกรองตอรัฐบาล 

 2. ความโนมเอียงท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ในระบอบการเมือง แบงออกได 2 ประการ คือ 
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  1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (Political Identification) เปนความรูสึกท่ีมี
ตอหนวยทางการเมือง เชน ชาติ รัฐ เมือง ชุมชน เปนตน โดยรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งในสังคมท่ี
จะตองมีความจงรักภักดี ผูกพัน มีภาระหนาท่ี 

  2) ความไววางใจทางการเมือง (Political Trust) คือ ขอบเขตของทัศนคติท่ีอดกล้ัน รวมมือ 
ใจกวาง ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ในฐานะท่ีตนเปนพลเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งความไววางใจ
ทางการเมืองนี้ แสดงออกถึงความเช่ือของบุคคลวา บุคคลอ่ืนหรือกลุมอ่ืนมีความหมายตอเขา
ในทางท่ีดีในชีวิตทางการเมือง 

 3. ความโนมเอียงท่ีมีตอกิจกรรมทางการเมือง แบงออกได 2 ประการ คือ 

  1) ความมีสมรรถนะทางการเมือง (Political Competence) คือ บุคคลท่ีเขามีสวนรวม
ทางการเมืองในฐานะท่ีตนเปนพลเมืองบอยคร้ังเพียงใด และใชทรัพยากรทางการเมือง (Political 
Resources) รวมท้ังการประเมินคาในความรูสึกเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเมืองอยางไร 

  2) ความรูสึกสัมฤทธ์ิผลทางการเมือง (Political Efficacy) คือ ความรูสึกวา กิจกรรมทาง
การเมืองของปจเจกบุคคลสามารถจะทําใหมีผลกระทบตอกระบวนการทางการเมืองซ่ึงหมายถึง 
ความเช่ือวาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองนั้น เปนส่ิงท่ีเปนไปได อันหมายถึง บุคคลท่ีมีความสํานึก
ในประสิทธิภาพทางการเมือง (Rosenbaum 1975 : 5-7 , อางถึงใน รอยเอกสุทัศน  รัตนประชารมย, 
2550, หนา 8-9)  

 จากแนวความคิดของนักรัฐศาสตรท้ัง 2 คน มีความคลายคลึงกัน เนื่องมาจากความโนมเอียง
ท้ังของ Almond and Verba และ Rosenbaum ไดกลาวถึงความโนมเอียงสวนบุคคลท่ีมีตอระบอบ
การเมือง การปกครอง ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายใน ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ได โดยท่ีวิเคราะหถึงความโนมเอียงของนักเรียนตอปจจัยตาง ๆ ทาง
การเมือง เชน ความรูสึก ความเช่ือ ความรูความเขาใจของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานของรัฐบาล 
การมีสวนรวมทางการเมือง การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม เปนตน 

 2.2.3 ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง  

 จําแนกวัฒนธรรมทางการเมืองโดยใชแนวทางในการคนหาความโนมเอียงทางการเมืองของ
บุคคลโดยวัดจากปจจัย 4 ประการ คือ 

 1. บุคคลนั้นมีความรูเกี่ยวกับชาติของเขา และเกี่ยวกับระบบการเมืองของเขาโดยท่ัวไป
อยางไร ตลอดจนเขามีความรูตอลักษณะท่ัว ๆ ไปของระบบอยางไร เขามีความคิดเห็นหรือการ
ตัดสินใจวาระบบอยางนี้เปนอยางไร 
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 2. บุคคลผูนั้นมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางการเมืองและบทบาทของการเมืองของชนช้ัน
ปกครองอยางไร เขามีความรูสึกและความคิดเห็นตอโครงสรางบทบาทของผูนําและนโยบายของ
รัฐบาลอยางไร 

 3. บุคคลนั้นมีความรูสึกเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐเปนอยางไร มีความรูเกี่ยวกับสถาบัน 
ตัวบุคคล และกระบวนการตัดสินใจ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารนั้นเปนอยางไร และมีความรูสึก ความ
คิดเห็นตอเจาหนาท่ีของรัฐเปนอยางไร 

 4. บุคคลผูนั้นมองตนเองในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหน่ึงในระบบการเมือง เขามีความรู
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หนาท่ี และวิธีการตาง ๆ ท่ีจะทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทางการเมือง
ตลอดจนความรูของเขาวา สามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในนโยบายของการตัดสินใจของ
รัฐบาลหรือไมอยางไร (Almond and Verba, อางถึงใน กิตติพงษ แกวเรือนคํา, 2552, หนา 12) 

 จากปจจัย 4 ขอนี้ Almond and Verba นํามาใชวัดความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชน 
ท่ีมีตอการเมืองวาเปนแบบใด และเขาไดสรุปความแตกตางของความโนมเอียงท่ีมีตอระบบ
การเมืองและสามารถกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) เปนวัฒนธรรมทาง
การเมืองของสังคมดั้งเดิมท่ียังไมมีบทบาททางการเมือง ไมมีความรู ความเขาใจ และความผูกพันท่ี
ตนมีตอระบบการเมืองโดยท่ัว ๆ ไป จึงไมมีความคิดท่ีจะมีสวนรวมทางการเมือง รวมท้ังไมไดต้ัง
ความหวังหรือขอเรียกรองจากระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบน้ีมักปรากฏในสังคม
จารีตประเพณีแบบดั้งเดิมหรือชนเผาท่ีมีการปกครองอยางงาย ๆ ไมสลับซับซอน 

 2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject Political Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีสมาชิก
ของสังคมมีความรู ความเขาใจระบบการเมืองโดยท่ัวไป ในลักษณะยอมรับอํานาจรัฐ เคารพเช่ือฟง
และปฏิบัติตามกฎหมายแตไมเรียกรอง ไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพราะถือวาการเมืองเปน
เร่ืองของผูมีอํานาจหรือบารมี ประชาชนเปนผูอยูใตบังคับบัญชา มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังหรือ
นโยบายเทานั้น 

 3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (Participant Political Culture) คือ วัฒนธรรมทาง
การเมืองของสังคมที่ประชาชนมีความรู ความเขาใจ มีความผูกพันตอระบบการเมืองจะเรียกรอง
หรือเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหระบบการเมืองตอบสนองขอเรียกรอง 
ซ่ึงประชาชนจะมีความรูสึกวาเขาสามารถท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางการเมืองได 

 อยางไรก็ตาม Almond and Verba ย้ําวา การจําแนกประเภทวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปน 
3 ประเภทนี้ ไมไดหมายความวาในสังคมหน่ึง ๆ จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองประเภทเดียวแตอาจมี
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ลักษณะผสมระหวางวัฒนธรรมทางการเมือง 3 รูปแบบ ผสมอยูในสังคมในระดับท่ีแตกตางกันไป
ได Almond and Verba จึงแบงประเภทระบบการเมืองท่ีมีลักษณะผสมออกไปอีก 3 แบบ คือ 

 1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพรฟา (Parochial – Subject Political Culture) 
เปนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีคนสวนใหญไมไดยอมรับในอํานาจดั้งเดิม เชน อํานาจของหัวหนาเผา
หรือเจาของท่ีดินอีกตอไป แตจะใหความภักดีตอระบบการเมืองท่ีซับซอนกวาเดิม กลาวคือ จะ
ยอมรับอํานาจของรัฐบาลกลางแทนท่ีจะยอมรับอํานาจของหัวหนาเผา แตอยางไรก็ตามก็ยังไม
สนใจท่ีจะเรียกรองสิทธิทางการเมืองหรือเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

 2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมแบบเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง (Subject –
Participant Political Culture) เปนรูปแบบระบบการเมืองท่ีประชาชนบางสวนเร่ิมมีความสนใจ 
ปรารถนาท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง โดยคิดวาตนมีบทบาท มีสิทธิท่ีจะทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง โดยมีการเรียกรองสิทธิทางการเมือง แตในขณะเดียวกัน ยังมี
ประชาชนอีกจํานวนหนึ่ง มีความปรารถนาท่ีจะเขามามีสวนรวมทางการเมือง วัฒนธรรมทาง
การเมืองสองแบบท่ีผสมกันอยางนี้ อาจมีสวนรวมทําใหระบบการเมืองไมม่ันคง ถาประชาชนสวน
หนึ่งยังมีความโนมเอียงทางอํานาจนิยมอยู วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม ท่ีมีอยูในกลุม
ชนสวนนอย และถูกทาทายจากวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาอยูเสมอ อาจทําใหระบบ
การเมืองท่ีมีรูปแบบประชาธิปไตยไรเสถียรภาพ ในระยะแรก ๆ ของการนํารูปแบบประชาธิปไตย
มาใช แตถาวัฒนธรรมการเมืองผสมสองแบบน้ีดําเนินไปไดในเวลาอันสมควร โดยมีระบบ
การเมืองประชาธิปไตยในรูปแบบมีความตอเนื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม อาจมี
อิทธิพลทําใหผูมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาหรือกลุมท่ีมีความโนมเอียงทางการเมืองแบบ
อํานาจนิยมเปล่ียนทาทีและทัศนคติได 

 3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบกับการมีสวนรวม (Parochial – Participant Political 
Culture) เปนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีประชาชนสวนใหญในสังคมมีความจงรักภักดีอยางแนนแฟ
นตอกลุมของตนเปนลําดับแรก และมีทัศนคติตอการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในทางท่ีจะ
แสวงหาผลประโยชนเฉพาะเช้ือชาติ เฉพาะกลุม ไมมีการประนีประนอมระหวางกลุมท่ีแตกตาง 
กอใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

 Almond and Verba มิไดยืนยันวาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ เขาไปมีสวนรวมเปน
วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเอ้ืออํานวยตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย แมวาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบนี้จะมีลักษณะสงเสริมใหคนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองสูง เพราะการเขาไปมีสวน
รวมนี้อาจอยูในรูปของอารมณ ปราศจากเหตุผล หรือเปนไปเพื่อประโยชนเฉพาะกลุมวงแคบ ๆ ก็
ได 
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 ดังนั้น พวกเขาจึงไดเสนอวัฒนธรรมการเมืองแบบผสมผสาน เรียก วัฒนธรรมพลเมือง 
(Civil Culture) โดยเนนท่ีพฤติกรรมของคนในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีเอ้ืออํานวย
หรือสงเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยผูท่ีมีความสนใจการเมืองกระตือรือรนท่ีจะเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง จะตองใครครวญอยางรอบคอบ โดยการประเมินจากพยานหลักฐานและการ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบท่ีจะเลือกตัดสินใจจากทางเลือกท่ีมีอยูหลายทาง 

 จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา ประเภทและรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองมีความ
หลากหลายยากตอการตัดสินถึงความถูกตองวาส่ิงใดผิดหรือถูก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม กับ
สถานการณ และระบอบการปกครองของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมืองควรคํานึงถึงและ
ควรเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรม และสังคมดวย (กิตติพงษ แกวเรือนคํา, 2552, หนา 13-
15) 

 2.2.4 กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง  
 วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) คือสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคม (Social 
Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมสังคมท้ังหมด โดยวัฒนธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวของเฉพาะ 
“การเมือง” เปนหลักซ่ึงโดยความเปนจริงจะเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมสวนอ่ืน ๆ ของสังคมอยาง
ใกลชิด ดังนั้นกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเปนอยางเดียวกับกระบวนการเกิด
วัฒนธรรมทางสังคม โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 1. กระบวนการปลูกฝงอบรมกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization Process) 
บุคคลในสังคมจะผานกระบวนการปลูกฝงอบรมหลอหลอมกลอมเกลาทางการเมืองมาแตแรกเกิด 
โดยเร่ิมตนต้ังแตครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ท่ีทางาน และจากส่ิงแวดลอมโดยรวม โดย
กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางออม  
 2. ความรูทางการเมือง (Political Knowledge) จากกระบวนการปลูกฝงอบรมหลอหลอม
กลอมเกลาทางการเมืองท้ังทางตรงและทางออม จะทาใหบุคคลเกิดความรูทางการเมือง จากความรู
ทางกวางจนถึงความรูทางลึก อาทิ ความรูเกี่ยวกับอุดมการณของระบอบการเมืองตาง ๆ ไดแก 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ระบอบเผด็จการทหาร ระบอบคอมมิวนิสต ระบอบสังคมนิยม และ
ระบอบประชาธิปไตย เปนตน หรือความรูเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมทางการเมืองรูปแบบ
ตางๆ ท้ังจาการปลูกฝงจากครอบครัว โรงเรียน องคการที่ทางานและจากส่ือตาง ๆ กระบวนการนี้
จะทาใหบุคคลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “การเมือง” ในมุมมองอยางหลากหลาย  
 3. ความเช่ือ คานิยม และทัศนคติทางการเมือง (Political Beliefs, Values, Attitudes) เม่ือ
บุคคลมีความรูเกี่ยวกับการเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนความรูแคผิวเผินหรือ
แบบลึกซ้ึง กระบวนการรับรู(Perception Process) ของแตละคนจะทาหนาท่ีในการกล่ันกรอง ถา
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เห็นวาส่ิงใดไมดีจะเกิดการปฏิเสธ เชน บุคคลเห็นวาระบอบเผด็จการทหารหรือระบอบ
คอมมิวนิสตไมดีก็จะปฏิเสธ แตถาเห็นวาดีเพราะเปนท่ีนิยมของบุคคลท่ัวไปหรือหลักการที่ดี เชน 
ถาบุคคลเห็นวาระบอบประชาธิปไตยดี กระบวนการรับรูจะทาใหเกิดการยอมรับจนกลายเปนความ
เชื่อ คานิยม และทัศนคติ ทางการเมืองของตน (สมบัติ ธํารงคธัญวงศ, 2549, หนา 653) ซ่ึงมีลักษณะ
ดังนี้  
 1. ระบบความเช่ือ (Beliefs) เปนความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงท่ีดารงอยูวาเปนส่ิงท่ีถูกตองหรือเปนส่ิง
ท่ีผิด เปนการประเมินคาถึงส่ิงท่ีเปนอยูวาดีหรือเลว หรือเปนความเช่ือเกี่ยวกับวิธีหรือเปาหมายของ
การกระทาวาเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาหรือไม ความเช่ือเปนส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคลเม่ือบุคคลมี
ความรูเกี่ยวกับการเมือง และเห็นวาการเมืองระบบใดดีก็จะยอมรับและยึดถือกลายเปนความเช่ือ
ทางการเมืองของตน อาทิ ความเช่ือเกี่ยวกับระบอบการเมืองตาง ๆ ของบุคคลและกลุมบุคคล  
 2. คานิยม (Values) เปนความเช่ือท่ียึดถือสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนความเช่ือ
เกี่ยวกับวิธีหรือเปาหมายการกระทาของบุคคลและกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะยืนยงถาวรตางกันกับสมัย
นิยม (Fashion) ท่ีไมยืนยงถาวร เปนความเช่ือท่ีมีผลตอการกระทาในระยะส้ันแลวเลือนหายไป 
คานิยมทางการเมืองจึงเปนการแสดงออกของความเช่ือทางการเมืองในรูปของการกระทาท่ีสามารถ
มองเห็นได อาทิ คานิยมเผด็จการและคานิยมประชาธิปไตย เปนตน การกระทาตาง ๆ ของบุคคล
และกลุมบุคคลจะทาใหรูวาบุคคลเหลานี้มีความเช่ือทางการเมืองอยางไร  
 3. ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกของตนท่ีส่ังสมมาจากประสบการณอันยาวนานและมีผล
ตอการตอบสนองส่ิงตาง ๆ ดวยลักษณะของความรูสึกและความพอใจของตน ดังนั้นทัศนคติ
ทางการเมืองจึงเกิดข้ึนจากกระบวนการรับรูทางการเมืองของบุคคลจนกระทั่งทาใหเกิดความเช่ือ
ทางการเมืองเกี่ยวกับลัทธิหรือระบอบการเมืองตาง ๆ และการแสดงออกในรูปแบบของความรูสึก
ทางการเมือง อาทิเชน รูสึกพอใจกับระบอบประชาธิปไตยท่ีเคารพในเร่ืองเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และความยุติธรรมของคนในสังคม และความรูสึกไมพอใจกับระบอบการเมืองท่ีละเมิดสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล เปนตน  
 4. พฤติกรรมทางการเมือง (Political Behaviors) เม่ือบุคคลมีความเช่ือ คานิยมและทัศนคติ
ทางการเมืองอยางไรก็จะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอยางนั้น อาทิเชน บุคคลใดมี
ความเช่ือในระบอบประชาธิปไตย บุคคลนั้นก็จะเคารพในสิทธิเสรีภาพท้ังของตนเองและผูอ่ืน จะ
เห็นคุณคาของความเสมอภาคและความยุติธรรมของสังคม ถามีการเลือกต้ังก็จะไปใชสิทธิเลือกต้ัง
อยางสมํ่าเสมอ ถามีการแสดงความคิดเห็นก็จะเขารวมในการแสดงความคิดเห็นและการ
วิพากษวิจารณ อยางมีเหตุผล พฤติกรรมการเมืองเหลานี้จะเกิดจากอิทธิพลของความเช่ือ คานิยม 
และทัศนคติทางการเมืองของแตละบุคคล 
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 5. วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองจน
กลายเปนแบบแผน (Pattern) คือกลายเปนเอกลักษณเฉพาะท่ีสามารถคาดหมายได อาทิ บุคคลท่ีไป
ใชสิทธิเลือกต้ังเสมอ บุคคลท่ีกลาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางตรงไปตรงมา และบุคคลท่ี
เคารพในความเสมอภาคของผูอ่ืน พฤติกรรมทางการเมืองท่ีเปนแบบแผน เชนนี้ จะกลายเปน
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลนั้นหรือกลุมนั้น (สมบัติ ธํารงคธัญวงศ, 2549, หนา 655-657) 
 2.2.5 ความสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง  
 วัฒนธรรมทางการเมือง สามารถแบงความสําคัญออกได 3 ประการ คือ  
 1. วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการสรางเสริมความชอบธรรมทางการเมือง 
(Political Legitimacy) ใหระบบการเมืองอันเปนผลทาใหระบบการเมืองสามารถดารงอยูได 
ประชาชนจะใหความรวมมือกับรัฐโดยการเช่ือฟงคาส่ังของประมุข และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อ
เปนการรักษาระเบียบของสังคมการเมือง  
 2. วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการริเร่ิมทาใหมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
สวนใหญจะเปล่ียนแปลงไปในแนวทางวัฒนธรรมการเมืองสมัยใหมท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมทางการเมืองของกลุมประเทศตะวันตก เพื่อแกไขปญหาของชาติและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาการทางการเมือง หากสังคม
การเมืองใดประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสอดคลองกับเปาหมายของอุดมการณทาง
การเมืองของสังคมน้ัน ก็จะสามารถนาอุดมการณทางการเมืองนั้นมาช้ีนาเปนแนวทางปฏิบัติ
สอดคลองกับวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน เพื่อบรรลุเปาหมายของอุดมการณทาง
การเมืองนั้นได (วิวัฒน เอ่ียมไพรวัน, 2540, หนา 154-155  อางถึงใน พลรบ  เตจะสิงห, 2555, หนา 
14) 
 

2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

 2.3.1 ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย (ระบอบประชาธิปไตย) 

 ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสูการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้ังแตวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยการยึดอํานาจของ
ขาราชการทหารและพลเรือน จํานวน 102 นาย ซ่ึงตอมาเปนท่ีรูจักในนามของ ผูกอการเปล่ียนแปลง
การปกครอง ใชนามของกลุมตนวา คณะราษฎร(People) มีสมาชิก 102 นาย แบงออกเปน 3 สาย 
คือ  
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  - สายทหารบก 34 นาย มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน  พหลโยธิน) เปน
หัวหนา  
  - สายทหารเรือ 18 นาย มีนาวาตรีหลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ  กมลนาวิน) เปนหัวหนา  
  - สายพลเรือน 50 นาย มีหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี  พนมยงค) เปนหัวหนา 
และไดมีรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม(ไทย) พุทธศักราช 
2475 (รศ.ดร.อุไรวรรณ  ธนสถิตย, ม.ป.ป., หนา 2) ดังนั้นประเทศไทยจึงมีลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองเปนแบบประชาธิปไตย 
 ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสอดคลอง
กับประชาธิปไตยนอกจากจะมีลักษณะสวนรวม (Participant Political Culture) สูงแลว ยังตองมี
ความผสมกลมกลืนในสังคมระหวางกลุมท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบตาง ๆ เพื่อสรางและธํารง
ไว ซ่ึงดุลยภาพของพลังงานและกลไกทางการเมือง และประชาธิปไตยท่ีสําคัญท่ีสุด กลุมคนสวน
ใหญจําเปนตองมีความสํานึกในความสามารถทางการเมืองของตน กลาวคือ เช่ือวาตนสามารถเขา
ไปมีสวนรวมทางการเมือง และจะพยายามเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางกระตือรือรน และ
ตามชองทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงลักษณะท่ีเรียกวา “Civic Culture” ซ่ึงถือวาเปนสวนผสมของทัศนคติ 
ความเช่ือ 2 อยางควบคูกันไป คือการเคารพ เช่ือฟงยอมรับ ในอํานาจอยางหน่ึงและความเปนอิสระ
อยางม่ันคงอีกอยางหนึ่ง (Almond and Verba, อางถึงใน กิตติพงษ แกวเรือนคํา, 2552, หนา 15)  
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ตองมีลักษณะดังนี้ 

 1. ความมีเหตุผล 

 2. การเขารวมในการเมืองอยางกระตือรือรน 

 3. การมีความรูในเร่ืองการเมือง 

 4. การสํานึกในความสามารถทางการเมืองของตน 

 5. การตัดสินใจใดๆ จําตองใครครวญอยางรอบคอบ โดยการประเมินพยานหลักฐานและการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบท่ีจะเลือกตัดสินใจในทางเลือกท่ีมีอยูหลายทาง (วิสุทธ์ิ  โพธิแทน, 2524, 
หนา 160, อางถึงใน กิตติพงษ แกวเรือนคํา, 2552, หนา 16) 

 บุคลิกภาพท่ีเปนประชาธิปไตยซ่ึงเกิดจากทัศนคติความเช่ือและคานิยมทางการเมืองท่ี
สนับสนุนระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

 1. ดานการอบรมบมนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบทางสังคม ศีลธรรมและจริยธรรมซ่ึงเปน
รากฐานเบ้ืองตนของการเปนพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

   มีความเช่ือม่ันและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 



25 

   มีความประพฤติและพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบตอสังคม 

   มีความสัมพันธตอผูอ่ืนและสังคมโดยรวมอยางเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 

   เคารพกติกาของสังคมในรูปของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

 2. ดานการสรางกระบวนการมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมกับชุมชนและ
สังคม เพื่อกลอมเกลาปจเจกชนไมแปลกแยกจากการเมือง ไมเบ่ือหนายหรือหนีการเมืองเนน
กระบวนการสรางพลเมืองดี คือ เปนผูท่ีมีความต่ืนตัวท่ีพรอมรับรูและมีปฏิกิริยาตอปญหาตาง ๆ 
เร็ว และมีจิตใจสาธารณะท่ีจะวิเคราะห แสดงออกทางความคิดเห็นใหกับสังคม 

 3. ดานการมีความรู ขอมูลขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีเกี่ยวกับสถาบันการเมือง 
ประเด็นและปญหา ตลอดจนการดําเนินงานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ชัยอนันต  
สมุทวณิช, 2545, หนา 51-53, อางถึงใน วิรัตน  แดนสีแกว, 2548, หนา 26) 

 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ตามวาทะของ อับราฮัม  ลินคอลน (Abraham  
Lincoln) วา การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเปนประชาธิปไตย เพราะเปน “การปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน...” (government of the people, by the people, and 
for the people...) (Abraham  Lincoln อางถึงใน วิสุทธ์ิ  โพธิแทน, 2550, หนา 1) 

 ดังนั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองท่ีมีอํานาจอธิปไตยสูงสุด 
ประกอบดวย อํานาจสภานิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ซ่ึงเปนอํานาจของปวงชน ดังนั้น 
ประชาธิปไตยจึงมีความเกี่ยวของกับประชาชนในดานการจัดระเบียบการจัดการปกครองประเทศ 
และวิถีชีวิตในการดํารงอยูรวมกันอยางยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ความสําคัญ ประโยชน และใชอํานาจ
ทางการเมืองแทน ซ่ึงหมายถึง ความสามารถท่ีจะกําหนดและบังคับใชสิทธิและหนาท่ีไดอยาง
ถูกตอง ชอบธรรม ตามอุดมการณประชาธิปไตย (จรูญ  สุภาพ, อางถึงใน วิรัตน  แดนสีแกว, 2548, 
หนา 27) 

 2.3.2 ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือการมีจิตใจแบบ
ประชาธิปไตย หมายถึง การมีทัศนคติความเช่ือท่ีมีเหตุผล มีการวิเคราะห วิจารณ และมองโลกใน
แงความเปนจริง 

 ทัศนคติแบบประชาธิปไตย คือ การที่บุคคลที่มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนมนุษย มีความเช่ือวา 
สิทธิเสรีภาพของมนุษยเปนส่ิงท่ีควรหวงแหน การเมืองเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับประชาชน สามารถ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลได เปนระบอบการปกครองท่ีมีหลักการ และความมุงหมายท่ีผูกพันกับ
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ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ระบอบประชาธิปไตยแบงเปน 2 แบบคือ แบบท่ีมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข กับแบบท่ีมีประธานาธิบดีเปนประมุข 

 แบบแรก คือ แบบท่ีใชอยูในอังกฤษ ญ่ีปุน และไทย 

 แบบท่ีสอง คือ แบบท่ีใชอยูในอินเดีย ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา 

หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยมีดังตอไปนี้ 

 1.  อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือเรียกวาอํานาจรัฐ (State 
Power) เปนอํานาจหนาท่ีมาจากประชาชน และผูท่ีจะไดอํานาจปกครองจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากประชาชนสวนใหญของประเทศ 

 2.  ประชาชนมีสิทธิท่ีจะมอบอํานาจการปกครองใหแกการปกครองดวยกันเอง โดยการออก
เสียงเลือกต้ังบุคคลกลุมหนึ่งข้ึนมาเปนผูบริหารประเทศ ตามระยะเวลาหรือวิธีการที่กําหนดไว เชน 
ทุก 4 ป จะมีการออกเสียงเลือกต้ังผูแทนของประชาชนพรอมกันท่ัวประเทศ 

 3.  รัฐบาลตองเคารพสิทธิและเสรีภาพมูลฐานของประชาชน เชน สิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน
และการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุม เปนตน โดยรัฐบาลจะตองไมละเมิดสิทธิเหลานี้ เวนแต
เพื่อรักษาความม่ันคงของชาติหรือเพื่อสรางสรรคความเปนธรรมแกสังคมเทานั้น 

 4.  ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการท่ีจะไดรับการบริการทุกชนิดท่ีรัฐจัดใหแก
ประชาชน 

 5.  รัฐถือกฎหมายและความเปนธรรม เปนบรรทัดฐานในการปกครอง และในการแกไข
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ เพื่อความสงบสุขของประชาชน (Daniel wit, อางถึงใน วิเชียร  ฉิมพาลี, 
2553, หนา 21) 

 2.3.3 การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

 นักรัฐศาสตรไทยกลุมแรกท่ีใหความสนใจศึกษาวัฒนธรรมการเมืองไทย และ เปนท่ีนา
สังเกตในวงวิชาการไทยวา ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองไทยยังมีขอจํากัดอยูมาก และ
ไมเพียงพอท่ีจะใชเปนตัวตอบโจทยการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาการทางการเมืองของไทยใน
ปจจุบัน  วัฒนธรรมการเมืองเร่ิมตนจากกการอบรมกลอมเกลาทางสังคม ซ่ึงเปนท้ังระดับครอบครัว 
นอกครอบครัว และการเรียนรูในระบบการเมืองท่ีเปนจริงภายในสังคม สังคมไทยเปนสังคมท่ีเนน
ความเปนอิสระ คนในสังคมมีความเปนปจเจกบุคคลสูง การดํารงชีวิตของผูคนเปนไป อยางสบาย 
ไมถูกกดดัน ซ่ึงเปนการอบรมท่ีเกิดข้ึนในระดับครอบครัว สวนในระดับนอกครอบครัว อิทธิพล
ของระบบราชการและอํานาจของรัฐ คานิยมอํานาจนิยม มี อิทธิพลตอการหลอหลอม วัฒนธรรม
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การเมืองท่ียอมรับอํานาจ (กมล สมวิเชียร, 2514, หนา 53-54, อางถึงใน ทิวากร แกวมณี, 2553, 
บทความ, หนา 1685-1686)  

 อยางไรก็ดี เปนท่ีนาสังเกตเพิ่มเติมคือ กลุมคนในสังคมบางสวนในสังคมไทยก็ เรียนรูการ
ตอตานอํานาจ และการมีพฤติกรรมการเมืองรูปแบบอาริยะขัดขืน มากข้ึน อันเปนผลจากการเขาใจ
สภาพการเรียนรูทางการเมือง และการเปดการใหเสรีภาพภายในระบบการเมือง ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
เชนนี้ เปนการเปล่ียนแปลงท่ีข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคม และสถาบันทางสังคม และ
การเมืองท่ีปจเจกชนนั้นไดสัมผัส  

 นอกจากนี้ นิสัยพื้นฐานของคนไทย บางอยาง คือ การแสดงออกความตองการท่ีไม
ตรงไปตรงมา หลีกเล่ียงการแสดงออกท่ีเปดเผยหลีกเล่ียงความขัดแยง ซ่ึงเปนนิสัยพื้นฐานของ
สังคมท่ีทําใหกระบวนการและพฤติกรรมการมีสวนรวมไดมีการบิดเบือนในสังคมไทย เปนสวน
หนึ่งท่ีสังคมไทยพัฒนาการเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวมท่ีจอมปลอม (เครตัน 
เจมส แอล, 2545, อางถึงใน ทิวากร แกวมณี, 2553, บทความ, หนา 1685-1686) และเปนสาเหตุการ
ไรเสถียรภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการเขาจุดคุณภาพของประชาธิปไตย (quality of 
democracy) ท่ีแทจริง 

 อยางท่ีกลาวแตแรกวา การวิจัยและองคความรูเร่ืองวัฒนธรรมการเมืองไทยยังจํากัด และ
ในชวงเวลาท่ีผานมา การทําวิจัยและการตอบโจทยทางวัฒนธรรมทางการเมือง ก็ มักเนนเพียง
ประเด็นของการวัดวัฒนธรรมทางการเมืองไทยวาเปนประชาธิปไตย หรือ ไม โดยการเปน
ประชาธิปไตยในท่ีนี้มีนัยยะเพียงการหมายถึง การหางไกลจากการมี วัฒนธรรมการเมืองท่ีไมเปน
เผด็จการ ซ่ึงในอันท่ีจริง โจทยเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองควรมีหลายมิติท่ีจะตอบโจทย
ในสังคมและความคิดเห็น ทัศคติของผูคนท่ีพัฒนาตอไป (ทิวากร แกวมณี, 2553, บทความ, หนา 
1685-1686) 

 2.3.4 ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 จะตองมีความเช่ือม่ัน ศรัทธาตอหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ ประชาชนในสังคม
นั้น ๆ ตองการใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเห็นดวยในหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยวา การปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (ทินพันธุ  นา
คะตะ, 2546, หนา 197-204) บุคคลตองมีความเช่ือม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย จะตอง
ไดรับการปลูกฝงใหมีความรูและความเขาใจในคุณคาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ี
ประกอบดวยหลัก 5 ประการ คือ หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอ
ภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงขางมาก หลักการสําคัญดังกลาวจะสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพ
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ชีวิตท่ีดีและมีความสุข เปนหลักการท่ีสะทอนถึงการปกครองเพื่อสนองตอบเจตจํานงท่ัวไปของ
ประชาชนอยางแทจริง (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2538, หนา 268) มีความเช่ือม่ันศรัทธาตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนสังคมนั้นตองการใหมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากกวาระบอบอ่ืน และเห็นดวยในหลักการระบอบประชาธิปไตยวาเปนการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน (Alex Inkeles, อางถึงใน รศ.วิวัฒน  
เอ่ียมไพรวัน, 2546, หนา 173) 

 สรุปวา ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง มีความ
ตองการใหมีการปกครองในระบอบนี้มากกวาการปกครองในระบอบอ่ืน รวมท้ังจะตองเห็นดวยกับ
การปกครองแบบนี้ ท่ีวาเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

 2.3.5 การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินใจดวยเสียงขาง
มาก โดยมีขอผูกพันท่ีจะตองไดรับการปฏิบัติจากทุก ๆ ฝาย ท้ังนี้จะตองใหความคุมครองในสิทธิ
เสรีภาพของเสียงขางนอยดวย เพื่อเปนหลักประกันวาการแกไขปญหาน้ัน ๆ กระทําไปเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวม โดยวางพื้นฐานของหลักแหงเสรีภาพและความเสมอภาค นอกจากนั้นยัง
ตองปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม เคารพในกฎหมายและสิทธิของบุคคล(ทินพันธุ  นาคะตะ, 2546, 
หนา 197-204) บุคคลตองเคารพในกฎกติกาและระเบียบท่ีเปนประชาธิปไตย การมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง บุคคลตองเคารพกติกาของสังคมโดยเครงครัด และเปน
การแสดงออกถึงการไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และกติกาของสังคมจะสงเสริมใหสังคม
ดํารงอยูอยางมีระเบียบวินัย (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2538, หนา 268) เคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินดวยเสียงขางมากโดยมีขอผูกพันท่ีจะตองไดรับการปฏิบัติ
ตามจากทุกฝาย ทั้งนี้ จะตองใหความคุมครองในสิทธิและเสรีภาพเสียงสวนนอยดวย (Alex Inkeles, 
อางถึงใน รศ.วิวัฒน  เอ่ียมไพรวัน, 2546, หนา 173) 

 สรุปวา การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง หลักในการ
ตัดสินใจดวยเสียงขางมาก และตองคุมครองเสียงขางนอย มุงม่ันในประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาค ในการตัดสินใจตามสิทธิทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญโดยเทาเทียมกัน 

 2.3.6 การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย 

 มองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย คือ มีความเช่ือม่ันในตัวเจาหนาท่ี และ
สถาบันของทางราชการ เนื่องจากการเมืองเปนเร่ืองของความรวมมือ รวมใจ และไววางใจกัน 



29 

ประชาชนจะตองเช่ือม่ันศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะชวยแกปญหาและภาวะวิกฤติตาง ๆ ได 
และมนุษยสามารถปกครองตนเองได (ทินพันธุ  นาคะตะ, 2546, หนา 197-204) บุคคลจะตองมี
ความไววางใจและยอมรับความสามารถของบุคคลอ่ืน ดวยเหตุนี้ระบอบประชาธิปไตยจึงเปด
โอกาสใหประชาชนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น แมบุคคลมี
ความสามารถแตกตางกัน แตโอกาสท่ีเทาเทียมกันทําใหบุคคลสามารถพัฒนาทักษะเพื่อบรรลุ
ความสําเร็จในชีวิตท่ีดีไดอยางเสมอภาคกัน (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2538, หนา 268) มองโลกในแงดี 
มีความไววางใจเพื่อนมนุษย เช่ือม่ันและศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะชวยแกไขปญหาและ
ภาวะวิกฤติตาง ๆ ได และมนุษยสามารถปกครองตนเองได (Alex Inkeles, อางถึงใน รศ.วิวัฒน  
เอ่ียมไพรวัน, 2546, หนา 173) 

 สรุปวา การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย หมายถึง มีความไววางใจใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ การสรางความรวมมือท่ีดีของประชาชนจะทําให
ประเทศเจริญกาวหนา คนทุกคนเปนผลเมืองดี ไววางใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วาจะ
ชวยแกปญหาและวิกฤติตาง ๆ ของสังคมใหดีข้ึนได และมีความเช่ือวามนุษยสามารถปกครอง
ตัวเองได 

 2.3.7 การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  

 มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง คือ โดยติดตามขาวคราวกิจกรรมตาง ๆ 
ของรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และเขาไปมีสวนรวมตอการตัดสินใจ หรือกําหนด
นโยบายของรัฐ รวมท้ังการใชสิทธิเลือกต้ัง (ทินพันธุ  นาคะตะ, 2546, หนา 197-204) บุคคลตองให
ความสนใจและติดตามกิจกรรมทางการเมืองการปกครองอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อมิให
นักการเมืองฉวยโอกาสใชอํานาจไปในทางมิชอบ และตองมีความพรอมในการแสดงออก ซ่ึงความ
ตองการและการสนับสนุนหรือการคิดคนของตนตอรัฐบาลเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองตาง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2538, หนา 268) 
มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยการติดตามขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของ
รัฐบาล การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และเขาไปมีสวนรวมตอการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาล รวมท้ังการใชสิทธิการเลือกต้ัง (Alex Inkeles, อางถึงใน รศ.วิวัฒน  เอ่ียมไพร
วัน, 2546, หนา 173) 

 สรุปวา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง หมายถึง การติดตาม
ขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ ประชาชนควรพรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ถามีโอกาสเขารวมประชุมกับทางราชการประชาชนควรแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ ของทางราชการ เพื่อใหรัฐนําไปกําหนดเปนนโยบายหรือ
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หาทางแกไขปญหา ประชาชนผูมีอายุ 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังควรไปใชสิทธิเลือกต้ังอยาง
สมํ่าเสมอ 

 2.3.8 ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  

 ตองเปนผูมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองของตน และมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาวคือ ตอง
เช่ือม่ันวาตนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของรัฐบาล ในการใช
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม (ทินพันธุ  นาคะ
ตะ, 2546, หนา 197-204) บุคคลตองเห็นคุณคาของการมีสวนรวมทางการเมือง กลาวคือ เพื่อแสดง
ใหเห็นวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจะตองแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย โดยการมีสวนรวมทางการเมืองอยางแข็งขัน การมีสวนรวมทางการเมือง คือ การ
แสดงอํานาจของประชาชนในการกําหนดผูปกครอง ตลอดจนการควบคุม กํากับและตรวจสอบ
ผูปกครอง ใหมุงม่ันในการบริหารเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2538, 
หนา 268) เปนผูมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองของตน และมีความเช่ือม่ันในตนเอง ตองเช่ือม่ันวา
ตนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายสาธารณะ การใชสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม (Alex Inkeles, อางถึงใน รศ.
วิวัฒน  เอ่ียมไพรวัน, 2546, หนา 173) 

 สรุปวา ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตน
อยางมีจิตสํานึกในหนาท่ีพลเมือง ตองไปใชสิทธิเลือกต้ังสมํ่าเสมอ พรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบายของรัฐ ทุกคนมีหนาท่ีเสียภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติ
ตามกฎหมายขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีดีของสังคม 

 2.3.9 การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 

 การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค โดยเฉพาะตอการใชอํานาจ
หนาท่ี และการปฏิบัติงานของทางราชการ กลาวคือ ประชาชนจะตองคอยตรวจสอบการใชอํานาจ
ของขาราชการและผูมีอํานาจทางการเมืองอยูเสมอ โดยการตรวจสอบคัดคานและเหน่ียวร้ังมิฉะนั้น
อาจนําความหายนะมาสูสังคมได (ทินพันธุ  นาคะตะ, 2546, หนา 197-204) บุคคลตองมีความกลา
หาญในการวิพากษวิจารณทางการเมืองดวยความคิดท่ีสรางสรรค เพื่อแสดงใหผูปกครองได
ตระหนักอยูตลอดเวลาวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย และผูปกครองเปนเพียงเจาหนาท่ี 
ท่ีตองกระทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ผูปกครองไมมีสิทธิท่ีจะละเมิดอํานาจอธิปไตยของ
ปวงชน (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2538, หนา 268) การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค โดยเฉพาะการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติงานของราชการ ประชาชนตองคอย



31 

ตรวจสอบการใชอํานาจของราชการและผูมีอํานาจทางการเมืองอยูเสมอ (Alex Inkeles, อางถึงใน 
รศ.วิวัฒน  เอ่ียมไพรวัน, 2546, หนา 173) 

 สรุปวา  การวิพากษวิจารณทางการเมืองดวยความคิดสรางสรรค  หมายถึง  รูจัก
วิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและในทางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการใชอํานาจหนาท่ีและ
การปฏิบัติงานของขาราชการ เพราะถาปลอยใหขาราชการทําอะไรก็ไดโดยไมมีการคัดคาน ควบคุม
และตรวจสอบแลว อาจทําใหใชอํานาจไปในทางมิชอบไดงาย ดังนั้น การตรวจสอบ การคัดคานท่ีมี
เหตุมีผลถูกตองตามหลักกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีจะชวยหยุดยั้งความหายนะของ
สังคมได 

 ดังนั้นจึง สรุปวา วัฒนธรรมทางการเมืองไทย หมายถึง การกลอมเกลา เรียนรู ถายทอด สืบ
ตอและยอมรับ จนกลายเปนแบบแผนของทัศนคติ ความเช่ือ ความศรัทธา คานิยม และอุดมการณท่ี
มีความมั่นคงในทางการเมืองการปกครองระบอบหน่ึงของคนไทย จนทําใหเกิดเปนวัฒนธรรม
เฉพาะตนข้ึนมา ท่ีทําใหคนไทยอยูในสภาวะต่ืนตัวพรอมท่ีจะเขามามีสวนรวมในทางการเมือง ใน
ทุก ๆ ดาน โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน ความมีเสรีภาพ และความเปนพี่เปนนอง
กันของบุคคลในสังคมการเมืองดวย  ซ่ึงพิจารณาไดจากวิถีชีวิตแบบไทยพุทธควบคูไปกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงผูวิจัยไดบูรณาการวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดของ ทินพันธุ  นาคะตะ , สมบัติ  ธํารงธัญวงศ และ Alex  Inkeles 
วาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีดีควรประกอบดวย 6 ดาน คือ 1. ความเช่ือม่ันและ
ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 3. การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 4. การมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมืองและการปกครอง 5. ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 6. การ
วิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
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2.4  สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

 
 ดอนมดแดง เปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด
อุบลราชธานี  เปนเมืองทางประวัติศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานี  มีสภาพพื้นท่ีเปนเขต
เกษตรกรรม มีลําน้ําลอมรอบท้ังส่ีดานของอําเภอ ดังนี้ ทิศใตมีแมน้ํามูลไหลผาน ทิศตะวันออกและ
ทิศเหนือมีลําเซบกไหลผาน ทิศตะวันตกมีลําหวยนาคําไหลผาน 

สภาพท่ัวไป  

 อําเภอดอนมดแดงมีพื้นท่ี 234.0 ตารางกิโลเมตร 

สภาพภูมิศาสตร 

 อําเภอดอนมดแดงมีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบอุดมสมบูรณตลอดท้ังป บางแหงเปนเนินเขาเล็ก ๆ 
พื้นท่ีทางดานทิศใตมีหนองน้ําขนาดใหญและมีเกาะดอนมดแดงสถานท่ีสําคัญของอําเภอ 

 

อาณาเขต  

 อําเภอดอนมดแดงต้ังอยูทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขต ทิศเหนือติดอําเภอตระการ
พืชผล ทิศตะวันออก ติด อําเภอตาลสุม ทิศใต ติด อําเภอสวางวีระวงศ ทิศตะวันตก ติด อําเภอเมือง
และอําเภอเหลาเสือโกก 

ประชากร 

 อําเภอดอนมดแดง มีประชากรประมาณ 28,000 คน และจํานวนหลังคาเรือนประมาณ 6,000 
หลังคา 
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การปกครอง 

 อําเภอดอนมดแดงประกอบไปดวย 4 ตําบล 47 หมูบาน ไดแก 

 1. ตําบลดอนมดแดง 14 หมูบาน  

 2. ตําบลเหลาแดง 13 หมูบาน  

 3. ตําบลทาเมือง 10 หมูบาน  

 4. ตําบลคําไฮใหญ 10 หมูบาน  

การคมนาคม 

 อําเภอดอนมดแดงหางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 32 กิโลเมตร  

 ทางถนนอุบลราชธานี-ตระการพืชผล 20 กิโลเมตร   

 ทางถนนแตใหม-ดงบัง 6 กิโลเมตร  

 ทางถนนคําไฮใหญ-ทาศิลา 6 กิโลเมตร 

โรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จํานวน 4 โรงเรียน 

 1. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  

 2. โรงเรียนบานคําไฮใหญ 

 3. โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง) 

 4. โรงเรียนบานยางกะเดา 

 
2.5  วัฒนธรรมทางการเมืองไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 2.5.1  ความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ดวยชนชาติไทยไดนับถือและยกยองเทิดทูนเปน
สรณะแหงชีวิต สืบทอดตอเนื่องกันมาเปนเวลาชานาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ของชาติสวนใหญ มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา   องคพระมหากษัตริยซ่ึงทรงเปนพระประมุขของ
ชาติทุก ๆ พระองคทรงเปนพุทธมามกะ ทรงดํารงอยูในฐานะเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกยอง
เชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมาต้ังแตอดีตอันยาวนาน จวบจนกาลปจจุบัน อันแสดงใหเห็นเปนประจักษ
วาพระพุทธศาสนาไดสถิตสถาพรเปนม่ิงขวัญของชาติไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 
 กลาวไดวาชาติไทยไดมีความเจริญม่ันคง ดํารงเอกราชอธิปไตยสืบทอดตอกันมาตั้งแตโบราณ
กาล จวบจนกาลปจจุบัน ก็ดวยคนไทยท้ังชาติยึดม่ันอยูในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเคารพ



34 

บูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งตอชีวิตของชาวไทย โดยมีสวนเสริมสรางอุปนิสัยของคนในชาติใหรักความสงบ มีความเสียสละ 
แกลวกลา อาจหาญ รอบรูฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดม่ันอยูในสามัคคีธรรม 
 โดยท่ีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยดังกลาวนี้ ชาวไทยสวนใหญประมาณรอยละ 
95 ของประชากรท้ังประเทศเปนพุทธศาสนิกชน เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามี
อิทธิพลเปนอันมากตอความเช่ือ และความประพฤติ หรือการดํารงชีวิตของคนไทยสวนใหญ 
 หากมองดูสภาพสังคมไทยในปจจุ บัน  จะเห็นไดว าแมชาวไทยเราสวนใหญจะเปน
พุทธศาสนิกชนดังกลาวแลว แตสวนใหญมักเปนกันตามจารีตประเพณี หรือเปนพุทธศาสนิกชนตาม
สํามะโนครัว มักไมคอยไดมีโอกาสไดเรียนรู ไดศึกษาพระพุทธศาสนาไดเทาท่ีควร ท้ังนี้ยอมสืบ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน (พิทูร มลิวัลย และไสว มาลาทอง, 2542, หนา 1)  
 2.5.2  ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย    
 พระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ และอยูเคียงคูกับชาติไทยมาโดยตลอด ดังนั้น
พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญตอสังคมไทย พอสรุปไดดังนี้      
 1) พระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยนําหลักธรรมมา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจท่ีดีงามในทุก ๆ ดาน มีความเปน
มิตรกับทุกคน เปนตน      
 2) พระพุทธศาสนาเปนหลักในการปกครองประเทศ กษัตริยทุกพระองคของไทยไดนําเอา
หลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใชในการปกครองประเทศ เชน ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใชหลัก 
“ธรรมาธิปไตย”และหลักอปาริหานิยธรรม เปนหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
ตน       
 3) พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุงเนนใหเกิด
ความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาตอกัน เปนตน จึงเปนศูนยรวมจิตใจของชนชาวไทยใหมี
ความเปนหนึ่งเดียวกัน          
 4)  พระพุทธศาสนาเปนท่ีมาของวัฒนธรรมไทย  ดวยวิ ถี ชีวิตของคนไทยผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา จึงเปนกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาตาง ๆ เชน การ
บวช การแตงงาน การทําบุญเนื่องในพิธีการตาง ๆ การปฏิบัติตนตามประเพณีในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน ซ่ึงเปนสวนท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปจจุบัน  
 5) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ี
สังคมไทยสวนใหญนับถือ และสืบทอดกันมาเปนชานาน ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญของ
วิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญในดานตาง ๆ ท้ังดานการศึกษา ดานสังคม และ
ดานศิลปกรรม 
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 6) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยูอยางแนบ
แนนกับพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยูในแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบทุกกาวของ
ชีวิตโดยตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมท่ีบริสุทธ์ิไวไดก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแตงตลอดจน
ปนเปกับความเช่ือถือและขอปฏิบัติสายอ่ืนหรือผันแปรในดานเหตุอ่ืน ๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก 
 7) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนเอกลักษณของชาติ การท่ีพระพุทธศาสนาอยูกับคนไทยมาชา
นาน จึงกอใหเกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาใหเปนสวนหนึ่งของชีวิต กอใหเกิด
ความเปนเอกลักษณของคนไทยท่ีไมเหมือนกับชาติอ่ืน ๆ ท่ีเปนเอกลักษณเดนไดแก รักความเปนอิสระ 
และความมีน้ําใจไมตรี 
 8) พระพุทธศาสนาในฐานะเปนมรดกของชาติ หลักฐานทางคัมภีรและศาสนาวัตถุ ซ่ึงนัก
ประวัติศาสตรโบราณคดีเช่ือวา พระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแพรในดินแดนสุวรรณภูมิกอน พ.ศ. 500 
แตศรัทธาความเช่ือของปุถุชนก็เปนไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาจึงรุงเรืองและเส่ือมลงตามกาลสมัย
ดวย จนกระทั่งพอขุนศรีอินทราทิตยไดสถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ คร้ันราว พ.ศ. 1836 พอขุนรามคําแหงมหาราชได อาราธนาพระสงฆลังกาวงศจาก
นครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัยและอุปถัมภพระพุทธศาสนาจนม่ันคงยืนนานมาในปจจุบันนี้  
 9) พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรม ชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหนาท่ีตอง
พัฒนาประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลกดวย 
ชนชาติไทยเปนชนชาติท่ีเกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมท่ีเจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลา
ยาวนาน จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตท่ีไมกวางนัก 
สวนรวมท่ีวานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางท่ีเรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปน
สวนใหญ 
 10) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางความสงบสุขใหแกโลก พระพุทธศาสนาเปนรากฐาน
อารยธรรมท่ีสําคัญของโลกดังไดกลาวมาแลว พระพุทธศาสนายังชวยสรางความสงบสุขใหแกชาวโลก
ได หากศึกษาในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีท้ังการสรางสรรค อารยธรรมและสันติภาพแกมวล
มนุษย นั่นคือ พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาไดกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด ผูสรางผู
บันดาลทุกส่ิง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปนวรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด เปน
กษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณเปนผูท่ีติดตอส่ือสารกับเทพเจากับพระ
พรหม เปนผูรูความตองการของพระองค เปนผูรับเอาคําสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาใหอยูใน
วรรณะสูง คนวรรณะต่ําเรียนไมได เปนตน เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองเหลานี้อยางมากมาย เชน เร่ือง วรรณะ 4 พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใช
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ประเสริฐหรือตํ่าทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะประเสริฐหรือตํ่าทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมใหมัว
หวังผลจากการออนวอนบูชายัญ สอนใหเปล่ียนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ใหหันมาหวังผลจาก
การกระทํา นี่คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย” (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 9-10) 
 2.5.3  แนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
          การศึกษาถึงแนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เปนการศึกษาแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับแนวคิดประชาธิปไตย โดยศึกษาขอมูลท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ดัง
รายละเอียด ดังนี้ 
          หลักประชาธิปไตย คือการใหอํานาจแกประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน การให
อํานาจท้ังทางนิติบัญญัติ การบริหาร และดานตุลาการ หลักการสําคัญของระบอบการเมืองท่ีไดรับความ
ศรัทธาเล่ือมใสจากประชาคมโลกอยางแพรหลายมากท่ีสุดในปจจุบันซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ 5 
ประการ คือ 
 1) หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอํานาจใน
การปกครองของประชาชนโดยแทจริง ประชาชนจะแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของโดยใชอํานาจกําหนด
ตัวผูปกครอง และผูแทนของตน รวมท้ังอํานาจในการถอดถอนในกรณีท่ีมีการใชอํานาจโดยมิชอบ โดย
ผานกระบวนการเลือกต้ังของประชาชนอยางอิสรเสรีแบบลับและทั่วถึง มีกําหนดเวลาท่ีแนนอน (ศาล
รัฐธรรมนูญ, สํานักงาน, 2547, หนา 3-4)  ในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการคือ 
หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเปนใหญ หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเปนใหญ และหลัก
ธรรมาธิปไตย คือการเอาหลักธรรมเปนใหญ ซ่ึงพระพุทธศาสนามุงเนนหลักธรรมาธิปไตยเปนรูปแบบ
ในการปกครองท่ีดีท่ีสุด 
 2) หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระทํา หรืองดเวนกระทําการส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดตามท่ีตองการ ตราบเทาท่ีการกระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นไมไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ่ืนท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หนา 4) ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการกําหนดสิทธิและหนาท่ี ไว
ในพระวินัยไวอยางชัดเจน เชน การกําหนดบทบาทและหนาท่ีของสงฆในการทําญัตติกรรม ทําดวย
สงฆจตุวรรค คือ สงฆ 4 รูปข้ึนไป ไดแก การสวดปาฏิโมกข ทําสังฆกรรม เปนตน การทําญัตติจตุตถ
กรรม ทําดวยสงฆปญจวรรค คือ สงฆ 5 รูปข้ึนไป ไดแก การกรานกฐิน เปนตน และญัตติจตุตถกรรม 
ทําดวยสงฆ 10 รูปข้ึนไป (ยกเวนในที่กันดารท่ีหาพระสงฆไดยาก) ไดแก การอุปสมบท เปนตน 
นอกจากนั้นพระพุทธเจายังใหหลักเสรีภาพในการคิด เชน ชาวกาลามะ ในการที่จะเช่ือหรือไมเช่ือ ในกา
ลามสูตร 10 ประการ เชน อยาเช่ือเพียงเพราะเลาสืบกันมา ฟงตามกันมา ขาวลือ การอางตําราหรือทฤษฎี 
เปนตน หากจะเช่ือตองใชปญญาพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบตามหลักของโยนิโสมนสิการ 
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 3) หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเช่ือม่ันวา หากมนุษยมีโอกาสที่
เสมอภาคเทาเทียมกันถึงแมวาจะมีความสามารถท่ีแตกตางกันก็ตาม มนุษยจะสามารถดํารงชีวิตท่ีดี
รวมกันได ดังนั้นความเสมอภาคจึงหมายถึง ความเสมอภาคข้ันพื้นฐานท่ีประชาชนในสังคมเดียวกันมี
ความเทาเทียมกันภายใตกฎหมายเดียวกันได (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หนา 4) ในพระพุทธศาสนา จะ
เห็นไดอยางชัดเจนในการใหความเสมอภาคในเร่ือง วรรณะ   เช้ือชาติ เชน บุคคลไมวาจะอยูวรรณะ
ไหนก็สามารถเขามาบวชในพระพุทธศาสนาได และนับถือกันในเร่ืองของพรรษา โดยไมคํานึงวาจะอยู
วรรณะใด เช้ือชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือพระรัตนตรัย เปนตน 
 4) หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการนี้มีข้ึนเพื่อมุงจะใหความคุมครองแก
สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น ผูปกครองจะใชอํานาจใด ๆ ไดก็ตอเม่ือมี
กฎหมายใหอํานาจไว อีกท้ังการใชอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตตามเจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเทานั้น การจํากัดสิทธิเสรีภาพใด ๆ ของประชาชนจะตองเปนไป
ตามเง่ือนไขของกฎหมายเทานั้น (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หนา 4) ในพระพุทธศาสนามีพระวินัย ซ่ึงถือ
วาเปนกฎหมายท่ีเปนหลักปฏิบัติของสงฆ ท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหมูคณะมี
ความสงบสุข ขมคนช่ัว ปกปองคนดี จนถึงเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม คือพระพุทธศาสนา เปน
ตน 
 5) หลักเสียงขางมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครอง
เพื่อผลประโยชนของประชาชน ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ ไมวาจะเปนการกําหนดตัวผูปกครอง หรือ
การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ จะตองถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ และ
เพื่อใหม่ันใจวาการตัดสินใจนั้นสะทอนถึงความตองการของคนสวนใหญอยางแทจริงก็จะตองใหความ
เคารพและคุมครองเสียงขางนอยดวย (Minoirty Right) ท้ังนี้ เพื่อประกันวาฝายเสียงขางมากจะไมใชมติ
ในลักษณะพวกมากลากไป (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หนา 4-5) ในพระพุทธศาสนา ก็ใชหลักเสียงขาง
มาก เปนเคร่ืองตัดสิน เชน การรับกฐิน จะตองมีการถามทามกลางสงฆวา พระภิกษุรูปใดสมควรไดรับ
ผากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปท่ีสมควรไดรับผากฐิน หากพระภิกษุสงฆเห็นดวยก็เปลงวาจาพรอม
กันวา “สาธุ” หรือหากภิกษุรูปใดทําผิดพระวินัย ก็มีการตัดสินท่ีเรียกวา “เยภุยยสิกา” คือ การระงับดวย
เสียงขางมากลงมติ ท้ังอธิกรณและการระงับสงฆสวนใหญ และในการประชุมทําสังฆกรรมตาง ๆ นั้น 
ตองมีมติเปนเอกฉันท หากมีขอของใจมีสิทธิยับยั้ง (Veto) ได แมเพียงพระภิกษุรูปเดียวทักทวง สงฆ
ท้ังหมดก็ตองฟง ดังกรรมวาจาที่วา “ยสฺสายสฺมโตขมติ...โสตุณฺหสฺสยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลวา 
“ถากรรมนี้ ชอบใจตอทานผูใด ทานผูนั้นพึงเงียบ ถาไมชอบใจตอทานผูใด ผูนั้นพึงพูดข้ึน” (คนอง วัง
ฝายแกว, การวิจัยช้ันเรียน, ม.ป.ป.) 
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ภิชณุ  แกวยอด (2549, หนา 76) ไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองในชุมชนกระเหร่ี
ยง ตําบลแมเงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน จากผลการวิจัยพบวา ชาวกระเหรี่ยงสวนใหญยังคง
เช่ือและทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนรูปแบบการปกครองแบบดั้งเดิมของตน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองไทยในระดับมีความรูมาก แตกลับมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองในระดับ
ปานกลางคอนขางตํ่า โดยกิจกรรมทางการเมืองท่ีเช่ือและทําประจําอยูในลักษณะของการยอมปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือคําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐ นั้นคือการยอมรับอํานาจรัฐ โดยไมคิดวาตนจะมีบทบาทหรือ
อิทธิพลตอระบบการเมืองแมจะมีสิทธิแลวก็ตาม ดังจะพบจากผลการศึกษาท่ีวา ชาวกระเหร่ียงแทบจะ
ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือการชวยหาเสียง ตลอดจนการเขา
ไปชุมนุมเรียกรองสิทธิตาง ๆ ทางการเมืองเลย 

ครวญ  ล้ิมสุวรรณ (2548, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ไดพบวา 1. ประชาชนอําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และเห็นดวยกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 
2. ประชาชนอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากท่ีสุด
ในขอ 5 หากมีการเลือกต้ัง ส.ส. จะมีข้ึนในชวงฤดูการทํานา หรือในขณะท่ีทานทําไร หากทานมีสิทธ์ิใน
การเลือกต้ัง ทานก็จะไปใชสิทธ์ิอยางแนนอน ขอ 4 หลักการปกครองสําหรับประเทศไทยควรยึดหลัก 
“เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ขอ 3 เจาหนาท่ีฝายปกครองไมควร
ลงโทษประชาชน ผูกระทําผิดทันทีท่ีถูกจับได 3. ประชาชนอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกท่ีมีเพศ
ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกขอ โดยเพศชายมีคาเฉล่ีย
ของคะแนนระดับความคิดเห็นสูงกวาเพศหญิง 4. ประชาชนของอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ท่ี
มีอายุตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกขอ โดยผูมีอายุตํ่ากวา 
40 ปลงมา มีคาเฉล่ียของคะแนนระดับความคิดเห็น สูงกวาผูท่ีมีอายุต้ังแต 40 ปข้ึนไป แสดงวา
ประชาชนอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป 

ประภาส  สุทธิอาคาร (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร เพื่อศึกษาวาประชาชนดังกลาว มีระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีสวนสัมพันธกับการ
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยพบวา เพศหญิงและเพศ
ชายมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไมแตกตางกันมากนัก ระดับการศึกษาของประชาชนมี
ผลทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนแตกตางกัน สวนเร่ืองอายุ การพูดคุย
กับเพื่อนฝูงในเร่ืองการเมือง การไดรับฟงขาวสารทางการเมืองมิใชองคประกอบท่ีทําใหวัฒนธรรมทาง
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การเมืองแบบประชาธิปไตยแตกตางกัน แตลักษณะการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวแบบประชาธิปไตย 
มีผลทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนแตกตางกัน ดังนั้น ระดับการศึกษา
ของประชาชนและลักษณะการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว จึงเปนตัวแปรทําสัมพันธกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชน 

วิเชียร   ฉิมพาลี  (2553, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดพบวา 1.วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
โดยรวมท้ัง 8 ดาน อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็อยูในระดับมากเชนกันโดยเรียงจาก
ดายท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหานองท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง ดานการยึดม่ันและ
เช่ือถือในหลักความสําคัญ และศักดิ์ศรีของบุคคล ดานความเชื่อม่ันศรัทธาตอหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ดานการเคารพใน
กติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการไมมีจิตใจเปนเผด็จการ ดานการมองโลกในแงดี มี
ความไววางใจในเพื่อนมนุษย ตามลําดับ และมีความสัมพันธกันกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กิตติพงษ  แกวเรือนคํา (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของ
พนักงานธนาคาร ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวาพนักงานธนาคารในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการเมืองไทยในระดับปานกลาง กลาวคือ พนักงาน
ธนาคารมีความรู ความเขาใจทางการเมือง และดานทัศนคติทางการเมืองพบวาพนักงานธนาคาร มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองท่ีเปนไปในทางประชาธิปไตย เพราะมีความเขาใจถึงความเปนระบอบ
ประชาธิปไตยแตมีการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับนอยคือมีสวนรวมทางการเมืองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดเทานั้น และจากการศึกษายังพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ไมมีความสัมพันธ กับ ความรู
ความเขาใจทางการเมืองไทย แตปจจัยทางดาน อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงงานมี
ความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ กับ ความรูความเขาใจทางการเมืองไทย 

พระปลัดอนันต  ธมฺมวโร (ลําตาล) (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในโรงเรียนเขตอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผล
การศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนเขติอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มี
ความคิดเห็นตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ ดังนี้ ดานการ
เรียนรูทางการเมือง ดานวัฒนธรรมทางการเมือง ดานหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย และดาน
การกลอมเกลาทางการเมือง 
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ผศ.พีระพล  ยศสาร และ ผศ.รจนา  ยศสาร (2549, หนา 91) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษา
พฤติกรรมความโนมเอียงดานวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมทางการเมืองอยูในระดับมาก แนวโนมทาง
วัฒนธรรมทางการเมืองจัดอยูในประเภทวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาและแบบการมีสวนรวม
ผสมผสานกัน คือ นักเรียนมีความรับรู ความรูสึก และการประเมินคา โดยสามารถแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองความเช่ือ ความพอใจ หรือไมพอใจ สามารถประเมินคาวัตถุทางการเมืองประกอบดวยโครงสราง
สถาบันทางการเมือง พรรคการเมือง และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนมาตรฐานของคานิยมท่ีชวย
เสริมสรางการเรียนรูวัฒนธรรมทางการเมืองได 

อัญชลี  ชะนะมา (2549, หนา 125) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
และนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยนักเรียนในโรงเรียนพรานีลวัชระ ผลการศึกษาวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ความคิดเห็นอยูในระดับมากดานระบอบประชาธิปไตย การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวในขางตน ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองเพื่อเขามาใชเปนแนวทางการวิเคราะห คร้ังนี้ดวยเนื่องจากเห็นวา วัฒนธรรมทางการเมือง มี
สวนรวมในการกลอมเกลา ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ของนักเรียนเพื่อท่ีจะไดเปนการกระตุนให
นักเรียนไดเห็นความสําคัญในสิทธิและหนาท่ีของตนเองในการมีสวนรวมในทางการเมืองดวย ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะตรวจสอบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  เปนไปในทํานองเดียวกับผลการวิจัยดังกลาวขางตนนี้
และเปนไปเพื่อการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนเปน
กลุมบุคคลท่ีสําคัญท่ีจะกาวมาเปนผูใหญและเปนผูท่ีจะพัฒนาสังคมในแงของการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในอนาคตขางหนาตอไป  หากกลุมนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยดีพอ ก็จะเปนกลไกท่ีสําคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน
สังคมได และงานวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปนประโยชนใหแกนักเรียน ผูท่ี
เกี่ยวของในการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองไทย และผูท่ีสนใจในวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
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2.7  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวผูวิจัย จึงไดบูรณา
การ วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย จากแนวคิด/ทฤษฎี/เอกสาร/งานวิจัยของ ทิน
พันธุ  นาคะตะ, สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, และ Alex  Inkeles  โดยสรุปในหัวขอท่ีเห็นวาเหมาะกับวัยของ
ผูตอบแบบสอบถามมาเปนประเด็นศึกษา/วิจัยในดานเลือกตัวแปรตาม และมี 1) เพศ 2) อายุ 3) 
มัธยมศึกษาปท่ี 4) สถานภาพทางครอบครัว และ5) อาชีพของผูปกครอง ดังนั้นกรอบแนวคิดท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรอิสระดังกลาวแลว และมีประเด็นศึกษาในดานตัวแปรตามอัน
ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1. ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. การเคารพ
ในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3. การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5. ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง 6. การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค แสดงในแผนภูมิ ดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) 

 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variables) 

 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัย
สวนบุคคล 

 

ทัศนคติของนกัเรียนมัธยมศึกษา 

ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย :  

ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม 

ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

-  เพศ 

-  อาย ุ

- มัธยมศึกษาปท่ี 

-  สถานภาพทางครอบครัว 
-  อาชีพของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

- ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

- การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

- การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย  

- การมีสวนรวมในกจิกรรมทางการเมืองและการปกครอง 

- ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง  

- การวิพากษวจิารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค  

แผนภูมิท่ี 2.1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” ซ่ึงเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลักและจะวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนเสริม มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 3.7 สถิติท่ีใชในการวจิัย 
 3.8 การวิจยัเชิงคุณภาพ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
 ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวดั
อุบลราชธานี ประกอบดวย 4 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 919 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 - 6 ในโรงเรียน 4 แหง ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 279 คน โดยใชสูตรคํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample Size) ของ Taro  
Yamane (อางถึงใน สําเริง  จันทรสุวรรณ และ สุวรรณ  บัวทวน, 2547, หนา 64) ดังนี้ 
 

n
N

1 Ne
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 n  จํานวนขนาดตัวอยางท่ีตองการศึกษา 
 N  ประชากรทั้งหมด คือ จํานวน 919 คน 
 e  คาสัดสวนคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ท่ียอมใหเกิดข้ึนซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจยั
กําหนดใหความคลาดเคล่ือนของคาเฉล่ียท่ีศึกษาจากกลุมตัวอยางแตกตางจากคาเฉล่ียของประชากร
ไมเกินรอยละ 5 หรือเทากับ 0.05 
แทนคาในสูตร กลุมตัวอยางท่ีจะศึกษามีจํานวน ดังนี ้
 

n
919

1 919 0.0025
 

 

 n    =    278.6 
  = 279 
  

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ดงันี้ 
 3.2.1 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสัดสวน คํานวณเพ่ือกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละช้ัน
เรียน โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางตามสัดสวน (เพชรนอย  สิงหชางชัย, 2549, หนา 103) ดัง
แสดงในตาราง 3.1 ดังนี ้
 
 

 ขนาดตัวอยางในแตละช้ันเรียน =   
  

 
 
  N     ขนาดประชากรท้ังหมด =  919  คน 
  n  ขนาดประชากรท่ีตองการ  =  279  คน 
  ni  ขนาดประชากร 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวนจําแนกตามโรงเรียน                 
ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

อัน
ดับ 

โรงเรียน 
จํานวน 
นักเรียน* 

สูตร 

 
จํานวน 

กลุมตัวอยาง  

  หญิง ชาย รวม   

1 ร.ร.บานคําไฮใหญ  23 42 65    = 19.7 20 

2 ร.ร.ดอนมดแดง(บานดงบัง)  95 122 217   = 65.8 66 

3 ร.ร.ยางกะเดา 23 24 47   = 14.2 14 

4 ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม 317 273 590    = 179.1 179 

รวม 458 461 919    = 279 279 
 

* จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา ในเรียนมัธยมในเขตอําเภอดอนมดแดง จงัหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 
2556 
 3.2.2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย มีข้ันตอนดังนี้ เลือกหองเรียนและจํานวนกลุม
ตัวอยางตามท่ีแสดงไวในตาราง 3.1 ทําการแจกแบบสอบถามใหแกนกัเรียน ในแตละหองโดยไม
เจาะจงใหครบตามจํานวนท่ีกําหนด 
 

3.3 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ โดยมีข้ันตอนดําเนนิการวิจัย ดังนี ้
 3.3.1 การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับ “ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวดัอุบลราชธานี” 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 2. กําหนดกรอบเน้ือหาของแบบสอบถาม ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดและครอบคลุม
วัตถุประสงคในการวจิัย 
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 3.3.2 ลักษณะและเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเปนแบบผสมผสานระหวางแบบตรวจสอบรายการ (Check List) กับ
แบบสอบถามมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงสรางข้ึนตามหลักการและวิธีการของ
ลิเคอรท สเกล (Likert Scale) โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 เปนคาํถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ อายุ กําลังศึกษาอยูช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)   
สวนท่ี 2 เปนคาํถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย (ระบอบประชาธิปไตย) 
ประกอบดวย  

 2.1 ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมขีอคําถามจํานวน 5 ขอ 

 2.2 การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 
 2.3 การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนษุย โดยมขีอคําถามจํานวน 5 ขอ 
 2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยมขีอคําถามจํานวน 5 ขอ 
 2.5 ความสํานกึในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง โดยมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 
 2.6 การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค โดยมขีอคําถามจํานวน 5 ขอ 
 แบบสอบถามตามสวนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 30 ขอ 
 แบบสอบถามตามสวนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนด
ระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามตามมาตราวัดของลิเคอรท สเกล (Likert Scale) ท้ังหมด 5 
ระดับ (รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ซ่ึงเปนคําถามเชิงบวก และมีเกณฑการใหคา 
ดังนี ้
  ระดับทัศนคต ิ  คะแนน 
  เห็นดวยมากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 
  เห็นดวยมาก มีคาเทากับ 4 
  เห็นดวยปานกลาง มีคาเทากับ 3 
  เห็นดวยนอย มีคาเทากับ 2 
  เห็นดวยนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 
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 ดังนั้น จึงกําหนดเกณฑการแปรผล ใชการแบงคะแนนเฉล่ียเพื่อแปรผล และอธิบายตัวแปร
จากคะแนนสูงสุด 5 คะแนน ตํ่าสุด 1 คะแนน แบงเปนหาระดับ โดยใชหลักการทางคณิตศาสตร 
0.51 ข้ึนไปบัดเปนเลขเต็ม เกณฑท่ีใชเปน ดังนี ้
    ชวงคะแนนเฉล่ีย   แปลผล 
    1.00 – 1.50 นอยท่ีสุด 
    1.51 – 2.50 นอย 
    2.51 – 3.50  ปานกลาง 
    3.51 – 4.50 มาก 
    4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 สําหรับการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อใชเปนแบบสอบถามของการวิจัยคร้ัง
นี้ มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
  1.  ศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร/บทความ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  2. สรางเคร่ืองมือตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย แลวนําแบบสอบถาม
เสนออาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมดานเนื้อหาและภาษา ความสมบูรณและ
ความเที่ยงตรงของขอความ  
  3. ขอรับแบบสอบถามท่ีอาจารยตรวจทานและแกไขแลว นํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
และนําเสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง ความสอดคลองของ
คําถามและเนื้อหา ผูเช่ียวชาญไดแก    
 1.  รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก     ประธานสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2.  ดร.ชวลิต  ไหลรินทร    อาจารยประจําหลักสูตร  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 3.  รศ.ศรชัย  ทาวมิตร อาจารยประจําหลักสูตร  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 4.  ผศ.ดร.สุเทพ  สุวีรางกูร อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 5.  ผอ.เฉลียง  ยาจันทร ผูอํานวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนรัตนาธิเบศร   
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การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
 นําแบบสอบถามท่ีไดรับจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม 
IOC (Index of Item Object Congruence) โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ   (Face Validity) (ธีระ
ศักดิ์  อุนอารมณเลิศ, 2549, หนา 65) ใชสูตรดังนี ้
   IOC = ∑R 
       N 
  
 IOC     ดัชนีความสอดคลอง 
 ∑R    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
 N   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 โดยท่ี +1 แนใจวาสอดคลอง 
  0 ไมแนใจวาสอดคลอง 
  -1 แนใจวาไมสอดคลอง 
 โดยเลือดขอคําถามท่ีมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 30 ขอ ใชได 
จํานวน30 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.60 - 1.00 
              4. หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try 
out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยูในโรงเรียนรัตนาธิเบศร ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด และนําไปหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ โดยใช
วิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันรวมท้ังชุดมีคาต้ังแต 0.70 ข้ึนไปจึงสามารถเช่ือถือได โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา   (-Coefficient) (ประครอง  กรรณสูต, 2541, หนา 73)  ใชสูตร ดังนี้ 
  =    n 1 - ∑St

2 

  n – 1      St
2 

    สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน 

 n    จํานวนขอ 

 ∑St
 2   ความแปรปรวนแตละขอ 

 St
2     ความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร ตําบลสวน
ใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 คน ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือท้ังฉบับ เทากับ 
0.90 
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 5. เม่ือทําการทดลองใช (Try out) และหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแลว ไดนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงเปนคร้ังสุดทาย เพื่อนําไปใชกบักลุมตัวอยางจริงตอไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีดังตอไปนี้ 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และนําหนังสือ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนท้ัง 4 โรงเรียน ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความอนุเคราะหใชพื้นท่ีในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  
 2.  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม (พรอมซองสําหรับใสแบบสอบถาม) ไปมอบใหกับอาจารย
ฝายวิชาการของแตละโรงเรียน   เพื่อขอความอนุเคราะหจากอาจารยฝายวิชาการใหแจก
แบบสอบถามแกนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว โดยผูวิจัยไดอธิบายเหตุผลการ
ทําวิจัยและวิ ธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  เพื่อใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดกรอก
แบบสอบถามอยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยฝายวิชาการของ
แตละโรงเรียนในการแจกและรวบรวมแบบสอบถามในคร้ังนี้  
 3.  ผูวิจัยขอกําหนดวันทําการสัมภาษณทานผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูที่ทานผูอํานวยการ
ไดมอบหมายใหเปนตัวแทนในการรับการสัมภาษณในคร้ังนี้ 
 4.  ผูวิจัยรอรับแบบสอบถามกลับคืนจากอาจารยฝายวิชาการของแตละโรงเรียนหลังจากท่ี
ผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว ใชเวลาในการเก็บรวบรวม 5 วัน 
 5.  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคืนจากอาจารย
ฝายวิชาการ แบบสอบถามมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซ็นต แลวจึงนํามาทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
เม่ือรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลและประมวลผลในการวิจัยคร้ังนี้  ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS/FW (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ กําลัง
ศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง โดยการวิเคราะหหา
คาความถ่ี  (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธี
หาคาเฉล่ีย (Mean / X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําอธิบายและเปรียบเทียบกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน  

ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จําแนกตามเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) สําหรับ
จําแนกตามอายุ กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง 
ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test หากพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffé) 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริม ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย  โดยผูวิจัยทําการวิ เคราะหและสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน 

 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 สถิติท่ีใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลเร่ืองนี้   ไดแก 

สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแกคาความถ่ี (Frequency)  คารอยละ
(Percentage) สถิติคาเฉล่ีย  (X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)สําหรับบรรยายขอมูลท่ัวไป 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแก การทดสอบสมมติฐานดวยคา t-test และ F- 
test 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  
1)  การหาคารอยละ (Percentage) (ผศ. ธานินทร  ศิลปจารุ, 2549, หนา  152) 

คะแนนท่ีได 
คะแนนเต็ม 

2) การหาคาเฉลี่ย (Mean) (ผศ. ธานินทร  ศิลปจารุ, 2549, หนา 153)  จากสูตร ดังนี ้

                                                                  
  

 X  คาเฉล่ีย 
 ∑ ผลคูณระหวางความถ่ีกับคะแนน 
 n จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

P    = 

 X     =      




  100 
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 3)   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) (ผศ. ธานินทร  ศิลปจารุ, 2549, หนา 167) 
ใชสูตรดังนี้  

                                  S.D.  =      

 S.D.   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ∑X 2   ผลรวมของคะแนนแตละขอยกกําลังสอง 
 (∑X)2   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
 n   จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 1.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมีสองกลุมท่ีเปนอิสระจาก
กันโดยใช t-test  Independence (นิภา  เมธธาวีชัย, 2543, หนา 238) ดังนี้ 
 

   t  =        X1   -   X2      
               S1

2   +   S2
2 

                n1          n2 

 t  คาที-เทสท  (t-test) 
 X 1     คาเฉล่ียของคะแนนกลุมท่ี  1 
 X2       คาเฉล่ียของคะแนนกลุมท่ี  2 
 S1

2         คาความแปรปรวนของกลุมท่ี  1 
 S2

2           คาความแปรปรวนของกลุมท่ี  2 
 n 1       คาจํานวนคะแนนของกลุมท่ี  1 
 n2  คาจํานวนคะแนนของกลุมท่ี  2 
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวาสองกลุมท่ีเปน
อิสระจากกันโดยใชสถิติทดสอบ  (One - Way ANOVA) (นภิา  เมธธาวีชัย, 2543, หนา 110) 

w

b

MS

MS
F   

 F   อัตราสวนของความแปรปรวน 
 MSb   คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
 MSw   คาความแปรปรวนภายในกลุม 
 
 

)1(

)(
22




nn

n xx
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3.8 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 สําหรับการวิจยัเชิงคุณภาพนัน้ ผูวิจยัจะทําการสัมภาษณทางลึกจากผูทรงคุณวุฒิ โดยใช
สูตรการสุมแบบเจาะจงเลือก จํานวน 5 ทาน ดังตอไปนี ้
 ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
1. ดร.วิชัย  แสงศรี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  ผูอานวยการสํานักงาน 
   เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา 
   อุบลราชธานี เขต 1 

2. นายถาวร  ศรีพิมพ ปริญญาตรี รองผูอํานวยการ 
   โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 
3. นางวรรณศรี  สายสุด ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ครูชํานาญการพิเศษ 
   โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง) 
4. นายวิบูลย  มูลปอม ปริญญาตรี (คบ.) ผูชวยผูอํานวยการ 
   โรงเรียนบานคําไฮใหญ 
5. นายกําพล  กิ่งชา ปริญญาโท (คม.) ผูอํานวยการ 
   โรงเรียนบานยางกะเดา 



 

 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก และมีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนเสริม ซ่ึงผูวิจัยไดต้ัง
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ คือ 
 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จาก
เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองตางกัน  
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1-6 ในโรงเรียนเขตอําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 279 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตร
คํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample Size) ของ Taro  Yamane ซ่ึงผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จากนั้นนําแบบสอบถาม ท่ีรวบรวมไดมา
ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 
เพื่อคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยใหครบถวนตามท่ีไดต้ัง
ไว โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จงึกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 X  แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t  
   (t - distribution) 
 F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 
   F (F - distribution) 
 df แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS แทน คาเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ 
มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี  
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธี
หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําอธิบาย และเปรียบเทียบกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน 

ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จําแนกตามเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) สําหรับ
จําแนกตามอายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง ใชการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test หากพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 
 ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ผูวิจัยทําการวิเคราะหและสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน 
 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 
ทาน เกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี 
สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี  (Frequency) และ
หาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

 ชาย 104 37.3 

 หญิง 175 62.7 

รวม 279 100.0 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 279 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย คือ เพศหญิง จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 62.7 และเพศชาย จํานวน 104 คน คิด
เปนรอยละ 37.3 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ จํานวน รอยละ 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 1.8 

 13-14 ป 87 31.2 

 15-16 ป 120 43.0 

 17-18 ป 55 19.7 

 18 ปข้ึนไป 12 4.3 

รวม 279 100.0 
  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 279 คน สวนใหญอายุอยูระหวาง 15-
16 ป จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมา อายุอยูระหวาง 13-14 ป จํานวน 87 คน คิดเปน
รอยละ 31.2 อายุอยูระหวาง 17-18 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.7 อายุอยูระหวาง 18 ปข้ึนไป 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.3 และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยท่ีสุดอายุอยูระหวาง ตํ่า
กวา 13 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี จํานวน รอยละ 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 11.1 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 20.4 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 28.3 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 14.3 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 12.9 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 12.9 

รวม 279 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 279 คน สวนใหญมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมา มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 20.4 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 14.3 มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.9 และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยท่ีสุดมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 11.1 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว จํานวน รอยละ 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 71.0 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 6.1 

 อยูกับพอ 3 1.1 

 อยูกับแม 29 10.4 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 10.8 

 อ่ืน ๆ 2 0.7 

รวม 279 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 279 คน สวนใหญมีสถานภาพทาง
ครอบครัว คือ อยูกับพอแมผูใหกําเนิด จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมา อยูกับปู ยา ตา 
ยาย จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.8 อยูกับแม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 10.4 อยูกับ
ผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.1 อยูกับพอ จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 1.1 และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยท่ีสุดอยูในสถานภาพครอบครัว อ่ืน ๆ (อยูเปน
ครอบครัวใหญ ประกอบดวย อยูกับปู ยา ตา ยาย อยูกับพอแมผูใหกําเนิดหรืออยูกับผูปกครองที่
ไมใชผูใหกําเนิด และญาติคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง จํานวน รอยละ 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 7.5 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 1.8 

 รับจางท่ัวไป 69 24.7 

 คาขาย 27 9.7 

 เกษตรกรรม 152 54.5 

 อ่ืน ๆ 5 1.8 

รวม 279 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 279 คน สวนใหญมีผูปกครอง
ประกอบอาชีพ คือ เกษตรกรรม จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา รับจางท่ัวไป 
จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 24.7 คาขาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.7 รับราชการ/เจาหนาท่ี
ของรัฐ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด มีผูปกครอง
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ (ธุรกิจสวนตัว) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 การวิเคราะหทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ใน
ระบอบประชาธิปไตย มีท้ังหมด 6 ดาน คือ 1) ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 2) การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3) การมองโลกในแงดี 
มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5) 
ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง และ 6) การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผล
และเปนไปในทางสรางสรรค โดยวิธีหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 
  
ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

 

ขอความ X  S.D. แปลผล 

 1. ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  4.03 0.66 มาก 

 2. การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  4.01 0.65 มาก 

 3. การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนษุย  3.85 0.60 มาก 

 4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  3.95 0.61 มาก 

 5. ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง  4.07 0.61 มาก 

 6. การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 3.86 0.66 มาก 

รวม 3.96 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมมีระดับทัศนคติตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดานจากมากไปหานอย
ไดดังนี้  



60 

 

 ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเองรองลงมาไดแก ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย , ดานการ
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย , ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
และการปกครอง , ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค และดานที่มี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

ขอท่ี ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธปิไตย X  S.D. แปลผล 

1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกบั
ประเทศไทย 

3.92 0.92 มาก 

2 อํานาจในการปกครองเปนของประชาชน (โดยผานการเลือก
ตัวแทน ส.ส., ส.ว., หรือ ส.อบต.) 

3.81 0.87 มาก 

3 กติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ืน 

4.10 0.88 มาก 

4 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะใชวิธีการแบบเสียง
ขางมากเปนเกณฑ แตตองเคารพเสียงขางนอย  

4.07 0.93 มาก 

5 การปฏิบัติตอกันโดยอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย เพราะคนทุก
คนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกนั 

4.26 0.89 มาก 

 รวม 4.03 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและ
ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับขอจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ 
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 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก การปฏิบัติตอกันโดยอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย เพราะคน
ทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน รองลงมาไดแก กติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน , การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะใชวิธีการแบบเสียงขางมากเปน
เกณฑ แตตองเคารพเสียงขางนอย , การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกับ
ประเทศไทย 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก อํานาจในการปกครองเปนของประชาชน (โดยผานการเลือก
ตัวแทน ส.ส., ส.ว., หรือ ส.อบต.)  
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

 

ขอท่ี การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย X  S.D. แปลผล 

6 หลักการตัดสินดวยเสียงขางมาก เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3.90 0.91 มาก 

7 ตองใหความคุมครองเสียงขางนอย โดยการนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข 

3.78 0.89 มาก 

8 มุงม่ันในผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 4.02 0.91 มาก 

9 ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีเสรีภาพในการคิดและการ
ตัดสินใจ ตามรัฐธรรมนูญ 

4.13 0.82 มาก 

10 ทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตามสิทธิทางกฎหมาย 4.25 0.94 มาก 

 รวม 4.01 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับขอจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
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 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตามสิทธิทางกฎหมาย 
รองลงมาไดแก ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีเสรีภาพในการคิดและการตัดสินใจ ตาม
รัฐธรรมนูญ , มุงม่ันในผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ , หลักการตัดสินดวยเสียงขางมาก เปน
วิธีการที่ดีท่ีสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ตองให
ความคุมครองเสียงขางนอย โดยการนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย 

 

ขอท่ี การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย X  S.D. แปลผล 

11 มีความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และ
ขาราชการ 

3.62 0.90 มาก 

12 การที่ประชาชนมีความรวมมือท่ีดีตอกัน จะทําใหประเทศ
เจริญกาวหนา 

4.25 0.82 มาก 

13 คนทุกคนลวนเปนพลเมืองท่ีดีได ถาไดรับการพัฒนาในทางท่ี
ถูกท่ีควร และเราก็สามารถไววางใจได 

3.70 0.99 มาก 

14 การแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการแบบประชาธิปไตยจะทําให
สังคมผานวิกฤติตางๆ ไปไดดวยด ี

3.94 0.87 มาก 

15 มนุษยสามารถปกครองตนเองได 3.77 0.96 มาก 

 รวม 3.85 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับขอจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก การที่ประชาชนมีความรวมมือท่ีดีตอกัน จะทําใหประเทศ
เจริญกาวหนา รองลงมาไดแก การแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการแบบประชาธิปไตยจะทําใหสังคม
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ผานวิกฤติตาง ๆ ไปไดดวยดี , มนุษยสามารถปกครองตนเองได , คนทุกคนลวนเปนพลเมืองท่ีดีได 
ถาไดรับการพัฒนาในทางที่ถูกท่ีควร และเราก็สามารถไววางใจได และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก มีความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง 

 

ขอท่ี การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง X  S.D. แปลผล 

16 ประชาชนควรใหความสนใจในขอมูลขาวสารดานการเมือง 3.90 0.87 มาก 

17 ประชาชนควรพรอมท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3.92 0.90 มาก 

18 ถาทางราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุม 
ประชาชนควรเขารวมเพื่อแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในกจิกรรมของทางราชการ 

3.86 0.89 มาก 

19 ประชาชนควรนําเสนอปญหาเพื่อใหรัฐนําไปกําหนดเปน
นโยบาย 

3.87 0.88 มาก 

20 ผูท่ีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังควรไปใชสิทธิ
เลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ 

4.21 0.92 มาก 

 รวม 3.95 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง โดยรวมมีระดับทัศนคติ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมืองและการปกครอง อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับขอจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ผูท่ีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังควรไปใช
สิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาไดแก ประชาชนควรพรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย , ประชาชนควรใหความสนใจในขอมูลขาวสารดานการเมือง 
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, ประชาชนควรนําเสนอปญหาเพื่อใหรัฐนําไปกําหนดเปนนโยบาย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก ถาทางราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุม ประชาชนควรเขารวมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในกิจกรรมของทางราชการ 
  
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

ขอท่ี ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง X  S.D. แปลผล 

21 ประชาชนควรมีจิตสํานึกในหนาท่ีของพลเมือง 4.10 0.81 มาก 

22 ประชาชนควรไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ 4.27 0.83 มาก 

23 ประชาชนควรพรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
หรือกําหนดนโยบายของรัฐ 

3.87 0.90 มาก 

24 ประชาชนทุกคนมีหนาท่ี ตองเสียภาษตีามท่ีกฎหมายกาํหนด 3.96 0.87 มาก 

25 ประชาชนควรปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมท่ีดขีองสังคม 

4.14 0.88 มาก 

 รวม 4.07 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและ
มีความเช่ือม่ันในตนเอง โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ี
พลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับขอจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ประชาชนควรไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ รองลงมา
ไดแก ประชาชนควรปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท่ีดีของสังคม , ประชาชน
ควรมีจิตสํานึกในหนาท่ีของพลเมือง , ประชาชนทุกคนมีหนาท่ี ตองเสียภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ประชาชนควรพรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
หรือกําหนดนโยบายของรัฐ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค 

 

ขอท่ี การวิพากษวิจารณตองมีเหตผุลและเปนไปในทางสรางสรรค X  S.D. แปลผล 

26 สามารถวิพากษวิจารณการใชอํานาจหนาท่ี และการปฏิบัติงาน
ของขาราชการไดดวยเหตุผล 

3.88 0.87 มาก 

27 ประชาชนตองตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีของขาราชการได 3.82 0.92 มาก 

28 การวิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็นตางๆ ในท่ี
ประชุมจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหา
รวมกันได 

3.89 0.89 มาก 

29 การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกในดานตาง ๆ ของ
ประชาชน จะชวยหยุดยั้งการกระทําท่ีมิชอบของผูมีอํานาจทาง
การเมืองได 

3.86 0.95 มาก 

30 การตรวจสอบ คัดคาน ท่ีมีเหตุผลของประชาชนจะชวยหยุดยั้ง
ความหายนะของสังคมได 

3.87 0.91 มาก 

 รวม 3.86 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผล
และเปนไปในทางสรางสรรค โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณ
ตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรคอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับขอจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก การวิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็นตางๆ ในท่ี
ประชุมจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหารวมกันได รองลงมาไดแก สามารถ
วิพากษวิจารณการใชอํานาจหนาท่ี และการปฏิบัติงานของขาราชการไดดวยเหตุผล , การตรวจสอบ 
คัดคาน ท่ีมีเหตุผลของประชาชนจะชวยหยุดยั้งความหายนะของสังคมได , การแสดงความคิดเห็น 
หรือการแสดงออกในดานตาง ๆ ของประชาชน จะชวยหยุดยั้งการกระทําท่ีมิชอบของผูมีอํานาจ
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ทางการเมืองได และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ประชาชนตองตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ี
ของขาราชการได 
 

 ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จําแนกตามเพศ ใชการทดสอบ
คาที (t-test) สําหรับจําแนกตามอายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพ
ของผูปกครอง ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ  
F-test หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 4.03 0.68 มาก 

 หญิง 175 4.04 0.65 มาก 

รวม 279 4.03 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 และมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 ตามลําดับ ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศ
หญิงจะมีทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมากกวา นักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 4.03 0.68 -0.06 0.94 

 หญิง 175 4.04 0.65   
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 3.97 0.66 มาก 

 หญิง 175 4.04 0.64 มาก 

รวม 279 4.01 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 และมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 ตามลําดับ ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศ
หญิงจะมีทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมากกวา นักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 3.97 0.66 -0.93 0.35 

 หญิง 175 4.04 0.64   
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย จําแนกตามเพศ 

  

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 3.90 0.56 มาก 

 หญิง 175 3.81 0.62 มาก 

รวม 279 3.85 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย อยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 และมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 ตามลําดับ ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศชายจะมี
ทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือน
มนุษยมากกวา นักเรียนมัธยมศึกษาเพศหญิง 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตาม
เพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 3.90 0.56 1.17 0.24 

 หญิง 175 3.81 0.62   
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง จําแนกตามเพศ 

  

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 3.95 0.64 มาก 

 หญิง 175 3.95 0.60 มาก 

รวม 279 3.95 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 ท้ังเพศชาย และเพศหญิง ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย และเพศ
หญิงจะมีทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
และการปกครองเทากัน 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 3.95 0.64 0.11 0.90 

 หญิง 175 3.95 0.60   
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 4.03 0.67 มาก 

 หญิง 175 4.09 0.58 มาก 

รวม 279 4.07 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 และมีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 ตามลําดับ ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศ
หญิงจะมีทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความ
เช่ือม่ันในตนเองมากกวา นักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 4.03 0.67 -0.78 0.43 

 หญิง 175 4.09 0.58   
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 3.88 0.71 มาก 

 หญิง 175 3.85 0.63 มาก 

รวม 279 3.86 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค อยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 และมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ตามลําดับ ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศ
ชายจะมีทัศนคติ ที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรคมากกวา นักเรียนมัธยมศึกษาเพศหญิง 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 3.88 0.71 0.25 0.79 

 หญิง 175 3.85 0.63   
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

 ชาย 104 3.96 0.53 มาก 

 หญิง 175 3.96 0.51 มาก 

รวม 279 3.96 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 ท้ังเพศชาย 
และเพศหญิง ซ่ึงนักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย และเพศหญิง จะมีทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดานเทากัน 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

 ชาย 104 3.96 0.53 -0.06 0.94 

 หญิง 175 3.96 0.51   
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 4.16 0.55 มาก 

 13-14 ป 87 4.04 0.64 มาก 

 15-16 ป 120 4.06 0.65 มาก 

 17-18 ป 55 3.93 0.71 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 4.16 0.74 มาก 

รวม 279 4.03 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
อายุตํ่ากวา 13 ป และอายุ 18 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
ไดแก อายุ 17-18 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จําแนกตามอายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.89 4 0.22 0.50 0.73 

 ภายในกลุม 121.54 274 0.44   

รวม 122.43 278    
 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 4.20 0.37 มาก 

 13-14 ป 87 3.95 0.66 มาก 

 15-16 ป 120 4.08 0.64 มาก 

 17-18 ป 55 3.97 0.65 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 3.98 0.82 มาก 

รวม 279 4.01 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุ โดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อายุตํ่ากวา 
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13 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก อายุ 13-14 ป อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนก
ตามอายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.17 4 0.29 0.68 0.60 

 ภายในกลุม 117.77 274 0.43   

รวม 118.94 278    
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 3.72 0.22 มาก 

 13-14 ป 87 3.82 0.59 มาก 

 15-16 ป 120 3.88 0.60 มาก 

 17-18 ป 55 3.84 0.63 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 3.88 0.74 มาก 

รวม 279 3.85 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อายุ 15-16 ป 
และอายุ 18 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก อายุตํ่า
กวา 13 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตาม
อายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.28 4 0.07 0.19 0.94 

 ภายในกลุม 100.79 274 0.36   

รวม 101.07 278    
 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง จําแนกตามอายุ 

  

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 4.08 0.57 มาก 

 13-14 ป 87 3.91 0.64 มาก 

 15-16 ป 120 3.95 0.58 มาก 

 17-18 ป 55 3.95 0.64 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 4.15 0.69 มาก 

รวม 279 3.95 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามอายุ โดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อายุ 18 ปข้ึน
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ไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก อายุ 13-14 ป อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนก
ตามอายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.64 4 0.16 0.41 0.79 

 ภายในกลุม 105.72 274 0.38   

รวม 106.37 278    
 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 4.28 0.54 มาก 

 13-14 ป 87 4.01 0.59 มาก 

 15-16 ป 120 4.10 0.59 มาก 

 17-18 ป 55 4.03 0.72 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 4.26 0.58 มาก 

รวม 279 4.07 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามอายุ โดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อายุต่ํากวา 
13 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก อายุ 13-14 ป อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนก
ตามอายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.21 4 0.30 0.78 0.53 

 ภายในกลุม 105.62 274 0.38   

รวม 106.83 278    
 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 4.48 0.54 มาก 

 13-14 ป 87 3.87 0.60 มาก 

 15-16 ป 120 3.82 0.64 มาก 

 17-18 ป 55 3.86 0.76 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 4.00 0.79 มาก 

รวม 279 3.86 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามอายุ 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
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อายุตํ่ากวา 13 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก อายุ 15-16 ป 
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
จําแนกตามอายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 2.27 4 0.56 1.28 0.27 

 ภายในกลุม 121.66 274 0.44   

รวม 123.93 278    
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอายุ 

 

 อายุ n X  S.D. แปลผล 

 ตํ่ากวา 13 ป 5 4.15 0.33 มาก 

 13-14 ป 87 3.93 0.51 มาก 

 15-16 ป 120 3.98 0.50 มาก 

 17-18 ป 55 3.93 0.57 มาก 

 18 ปข้ึนไป 12 4.07 0.61 มาก 

รวม 279 3.96 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 เม่ือ
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แยกตามชวงอายุ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อายุตํ่ากวา 13 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.15 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก อายุ 13-14 ป และอายุ 17-18 ป อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.93 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอายุ 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.49 4 0.12 0.45 0.77 

 ภายในกลุม 75.36 274 0.27   

รวม 75.85 278    
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 4.10 0.56 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 4.01 0.65 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 4.02 0.66 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 4.11 0.66 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.89 0.69 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 4.11 0.72 มาก 

รวม 279 4.03 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.41 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย  ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จําแนกตาม
มัธยมศึกษาปท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 และนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากันท่ี 4.11 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.89 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.39 5 0.27 0.62 0.67 

 ภายในกลุม 121.04 273 0.44   

รวม 122.43 278    
 

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 4.01 0.58 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 3.91 0.67 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 3.99 0.60 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 4.21 0.73 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.98 0.62 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 4.05 0.71 มาก 

รวม 279 4.01 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามมัธยมศึกษาป
ท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
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นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.44 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนก
ตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 2.30 5 0.46 1.07 0.37 

 ภายในกลุม 116.64 273 0.42   

รวม 118.94 278    
 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 3.92 0.48 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 3.74 0.61 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 3.80 0.58 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 3.96 0.60 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.84 0.61 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 3.95 0.68 มาก 

รวม 279 3.85 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตาม
มัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.90 5 0.38 1.04 0.39 

 ภายในกลุม 99.17 273 0.36   

รวม 101.07 278    
 

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 4.01 0.60 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 3.84 0.63 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 3.85 0.62 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 4.12 0.52 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.95 0.63 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 4.10 0.63 มาก 

รวม 279 3.95 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.47 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
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นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.48 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนก
ตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 3.39 5 0.67 1.79 0.11 

 ภายในกลุม 102.98 273 0.37   

รวม 106.37 278    
 

 จากตารางท่ี 4.48 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 4.06 0.51 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 3.95 0.62 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 4.01 0.59 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 4.31 0.58 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.97 0.67 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 4.22 0.66 มาก 

รวม 279 4.07 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนก
ตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 4.45 5 0.89 2.37 0.03* 

 ภายในกลุม 102.38 273 0.37   

รวม 106.83 278    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากตารางท่ี 4.50 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟดัง
ตารางท่ี 4.50.1 
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ตารางท่ี 4.50.1  แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนก
ตามมัธยมศึกษาปท่ี ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 
 

มัธยมศึกษา
ปท่ี 1 

มัธยมศึกษา
ปท่ี 2 

มัธยมศึกษา
ปท่ี 3 

มัธยมศึกษา
ปท่ี 4 

มัธยมศึกษา
ปท่ี 5 

มัธยมศึกษา
ปท่ี 6 

X  4.06 4.95 4.01 4.31 3.97 4.22 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 4.06  0.10* 0.04* 0.24* 0.08* 0.16* 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 4.95   0.05* 0.35* 0.01* 0.26* 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 4.01    0.29* 0.03* 0.21* 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 4.31     0.33* 0.08* 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 3.97      0.25* 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4.22       
 

 จากตารางท่ี 4.50.1 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี เปนรายคู พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 , ปท่ี 3 , ปท่ี 4 , ปท่ี 5 , ปท่ี 6 , นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับ นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 , ปท่ี 4 , ปท่ี 5 , ปท่ี 6 , นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 , 
ปท่ี 5 , ปท่ี 6 , นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 , ปท่ี 6 , และนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดาน
ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สรุปไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาทุกปการศึกษามีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเองแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 3.96 0.64 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 3.84 0.58 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 3.72 0.67 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 4.03 0.61 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.76 0.73 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 4.02 0.72 มาก 

รวม 279 3.86 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.51 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามมัธยมศึกษา
ปท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 4.25 5 0.85 1.94 0.08 

 ภายในกลุม 119.67 273 0.43   

รวม 123.93 278    
 

 จากตารางท่ี 4.52 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ไมแตกตางกัน 
  
ตารางท่ี 4.53 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมท้ัง  6 ดาน  จําแนกตาม
มัธยมศึกษาปท่ี 

 

 มัธยมศึกษาปท่ี n X  S.D. แปลผล 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 31 4.01 0.47 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 57 3.88 0.51 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 79 3.90 0.50 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 40 4.12 0.49 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 36 3.90 0.56 มาก 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 36 4.07 0.57 มาก 

รวม 279 3.96 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.53 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.96 เม่ือแยกเปนรายช้ัน พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก 
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โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.54 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามมัธยมศึกษาปท่ี 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 2.36 5 0.47 1.76 0.12 

 ภายในกลุม 73.48 273 0.26   

รวม 75.85 278    
 

 จากตารางท่ี 4.54 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 4.01 0.65 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 4.07 0.70 มาก 

 อยูกับพอ 3 4.06 0.75 มาก 

 อยูกับแม 29 4.10 0.65 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 4.08 0.70 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 4.10 0.98 มาก 

รวม 279 4.03 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.55 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพ
ทางครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับแม และสถานภาพอ่ืน ๆ (อยูเปนครอบครัวใหญ 
ประกอบดวย อยูกับปู ยา ตา ยาย อยูกับพอแมผูใหกําเนิดหรืออยูกับผูปกครองที่ไมใชผูใหกําเนิด 
และญาติคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับพอแมผูใหกําเนิด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.56 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.30 5 0.06 0.13 0.98 

 ภายในกลุม 122.12 273 0.44   

รวม 122.43 278    
 

 จากตารางท่ี 4.56 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.57 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 4.01 0.65 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 4.14 0.75 มาก 

 อยูกับพอ 3 4.00 0.69 มาก 

 อยูกับแม 29 4.04 0.60 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 3.92 0.65 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 4.30 0.14 มาก 

รวม 279 4.01 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.57 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพทาง
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ครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ (อยูเปนครอบครัวใหญ ประกอบดวย อยูกับปู ยา 
ตา ยาย อยูกับพอแมผูใหกําเนิดหรืออยูกับผูปกครองที่ไมใชผูใหกําเนิด และญาติคนอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัว) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมี
สถานภาพอยูกับปู ยา ตา ยาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.58 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนก
ตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.69 5 0.13 0.32 0.90 

 ภายในกลุม 118.24 273 0.43   

รวม 118.94 278    
 

 จากตารางท่ี 4.58 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 3.84 0.61 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 3.90 0.65 มาก 

 อยูกับพอ 3 4.20 0.87 มาก 

 อยูกับแม 29 3.86 0.53 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 3.88 0.56 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 3.10 0.42 ปานกลาง 

รวม 279 3.85 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.59 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับพอ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 
และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ (อยูเปนครอบครัวใหญ ประกอบดวย อยูกับ
ปู ยา ตา ยาย อยูกับพอแมผูใหกําเนิดหรืออยูกับผูปกครองที่ไมใชผูใหกําเนิด และญาติคนอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัว) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.58 5 0.31 0.87 0.50 

 ภายในกลุม 99.48 273 0.36   

รวม 101.07 278    
 

 จากตารางท่ี 4.60 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย ไมแตกตาง
กัน 
 
ตารางท่ี 4.61 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 3.94 0.63 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 4.08 0.60 มาก 

 อยูกับพอ 3 3.86 0.23 มาก 

 อยูกับแม 29 3.93 0.61 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 3.96 0.61 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 3.90 0.14 มาก 

รวม 279 3.95 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.61 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามสถานภาพทาง
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ครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับพอ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.62 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนก
ตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.33 5 0.06 0.17 0.97 

 ภายในกลุม 106.03 273 0.38   

รวม 106.37 278    
 

 จากตารางท่ี 4.62 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองไม
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.63 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 4.07 0.60 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 4.27 0.60 มาก 

 อยูกับพอ 3 3.73 0.30 มาก 

 อยูกับแม 29 4.05 0.70 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 4.01 0.64 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 4.20 0.84 มาก 

รวม 279 4.07 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.63 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับพอ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนก
ตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.15 5 0.23 0.59 0.70 

 ภายในกลุม 105.68 273 0.38   

รวม 106.83 278    
 

 จากตารางท่ี 4.64 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง ไม
แตกตางกัน 
  
ตารางท่ี 4.65 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 3.87 0.65 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 4.11 0.72 มาก 

 อยูกับพอ 3 3.60 0.52 มาก 

 อยูกับแม 29 3.81 0.61 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 3.76 0.77 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 3.50 0.14 มาก 

รวม 279 3.86 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.65 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามสถานภาพ
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ทางครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ (อยูเปนครอบครัว
ใหญ ประกอบดวย อยูกับปู ยา ตา ยาย อยูกับพอแมผูใหกําเนิดหรืออยูกับผูปกครองที่ไมใชผูให
กําเนิด และญาติคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.66 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.95 5 0.39 0.87 0.49 

 ภายในกลุม 121.97 273 0.44   

รวม 123.93 278    
 

 จากตารางท่ี 4.66 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามสถานภาพ
ทางครอบครัว 

 

 สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

 อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 198 3.96 0.52 มาก 

 อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 17 4.09 0.56 มาก 

 อยูกับพอ 3 3.91 0.40 มาก 

 อยูกับแม 29 3.96 0.49 มาก 

 อยูกับปู ยา ตา ยาย 30 3.93 0.55 มาก 

 อ่ืน ๆ 2 3.85 0.35 มาก 

รวม 279 3.96 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.67 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมทั้ง 6 ดาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.96 เม่ือแยกเปนรายสถานภาพ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพ
อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
ไดแก นักเรียนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ (อยูเปนครอบครัวใหญ ประกอบดวย อยูกับปู ยา ตา ยาย อยูกับ
พอแมผูใหกําเนิดหรืออยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด และญาติคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.68 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 0.35 5 0.07 0.25 0.93 

 ภายในกลุม 75.50 273 0.27   

รวม 75.85 278    
 

 จากตารางท่ี 4.68 พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.69 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 4.09 0.76 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.76 0.26 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 4.09 0.61 มาก 

 คาขาย 27 4.31 0.55 มาก 

 เกษตรกรรม 152 3.96 0.69 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 4.12 0.46 มาก 

รวม 279 4.03 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.69 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบอาชีพคาขาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
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4.31 และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.70 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 3.66 5 0.73 1.68 0.13 

 ภายในกลุม 118.76 273 0.43   

รวม 122.43 278    
 

 จากตารางท่ี 4.70 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.71 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 4.26 0.65 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.92 0.36 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 4.00 0.59 มาก 

 คาขาย 27 4.23 0.56 มาก 

 เกษตรกรรม 152 3.96 0.68 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 3.72 0.78 มาก 

รวม 279 4.01 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.71 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบอาชีพรับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
(ธุรกิจสวนตัว) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 3.53 5 0.70 1.67 0.14 

 ภายในกลุม 115.41 273 0.42   

รวม 118.94 278    
 

 จากตารางท่ี 4.72 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม
แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.73 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 4.02 0.64 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.52 0.71 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 3.77 0.57 มาก 

 คาขาย 27 3.95 0.69 มาก 

 เกษตรกรรม 152 3.86 0.59 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 3.44 0.21 ปานกลาง 

รวม 279 3.85 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.73 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 
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โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบอาชีพรับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.02 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ธุรกิจสวนตัว) 
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.74 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 2.76 5 0.55 1.53 0.17 

 ภายในกลุม 98.31 273 0.36   

รวม 101.07 278    
 

 จากตารางท่ี 4.74 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย ไมแตกตาง
กัน 
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ตารางท่ี 4.75 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 4.15 0.56 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.56 0.49 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 3.88 0.64 มาก 

 คาขาย 27 4.16 0.55 มาก 

 เกษตรกรรม 152 3.93 0.61 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 3.76 0.75 มาก 

รวม 279 3.95 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.75 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบอาชีพคาขาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.16 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.56 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.76 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 3.31 5 0.66 1.75 0.12 

 ภายในกลุม 103.06 273 0.37   

รวม 106.37 278    
 

 จากตารางท่ี 4.76 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ไม
แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.77 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 4.18 0.58 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.64 0.43 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 4.04 0.58 มาก 

 คาขาย 27 4.22 0.51 มาก 

 เกษตรกรรม 152 4.06 0.64 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 4.00 0.90 มาก 

รวม 279 4.07 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.77 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จําแนกตามอาชีพของ
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ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบอาชีพคาขาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.22 และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.78 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 1.95 5 0.39 1.01 0.40 

 ภายในกลุม 104.88 273 0.38   

รวม 106.83 278    
 

 จากตารางท่ี 4.78 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง ไม
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.79 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 3.95 0.62 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.52 0.43 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 3.77 0.64 มาก 

 คาขาย 27 4.15 0.62 มาก 

 เกษตรกรรม 152 3.85 0.69 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 3.84 0.47 มาก 

รวม 279 3.86 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.79 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบอาชีพคาขาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.15 และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.80 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 3.61 5 0.72 1.64 0.15 

 ภายในกลุม 120.31 273 0.44   

รวม 123.93 278    
 

 จากตารางท่ี 4.80 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ไม
แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.81 แสดงคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ใน
เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง 

 

 อาชพีของผูปกครอง n X  S.D. แปลผล 

 รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 21 4.11 0.49 มาก 

 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 3.65 0.35 มาก 

 รับจางท่ัวไป 69 3.93 0.51 มาก 

 คาขาย 27 4.17 0.43 มาก 

 เกษตรกรรม 152 3.94 0.54 มาก 

 อ่ืน ๆ 5 3.81 0.45 มาก 

รวม 279 3.96 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.81 พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
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เทากับ 3.96 เม่ือแยกเปนรายอาชีพ พบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีผูปกครอบประกอบ
อาชีพคาขาย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 และมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก นักเรียนท่ีมี
ผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวสิาหกิจ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.82 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหวางกลุม 2.41 5 0.48 1.79 0.11 

 ภายในกลุม 73.44 273 0.26   

รวม 75.85 278    
 

 จากตารางท่ี 4.82 พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
 

 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริม ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา
ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหและสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน   
 จากคําถามขอท่ี 7. ทานมีขอเสนอแนะท่ีจะสงเสริมใหนักเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยางไรหรือไม 
 ทานท่ี 1  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. ใหความรูแกพอแม ผูปกครอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 2. ทุกภาคสวนในสังคมเปดโอกาสคัดเลือกเด็กเยาวชนรวมกิจกรรม 
 3. ครูมีการวางแผน จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
 4. เปดเวทีใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  /  มีสวนรวมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
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 1. ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตองแกนักเรียน 
 2. นําเสนอใหแงคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสภาวะปจจุบันแกนักเรียน 
 3. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณการปกครองในสภาวะปจจุบันตามท่ีเห็น
ตามส่ือตาง ๆ แลวเปรียบเทียบกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีนักเรียนไดศึกษาตามตําราท่ี
เรียน (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม) 
 ทานท่ี 3  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. ใหนักเรียนสนใจและศึกษาระบอบการปกครองของไทยและของตางประเทศ 
 2. ใหนักเรียนรูจักความหมายของระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการ แยกแยะขอดีขอเสีย
ได 
 3. ใหนักเรียนรูวาการอยูในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยทําใหชีวิตความเปนอยู
ของประชากรเปนอยางไร 
 4. ฝกการอยูรวมกัน เขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน และใหอภัยกัน 
 5. เคารพเสียงสวนใหญ 
 6. รูจักแพ รูจักชนะ และรูจักการรอคอย 
 7. ทุกคนมีคาของความเปนคน และมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน 
 8. รูจักใชสิทธิของตนเอง โดยการเลือกต้ัง 
 9. ทุกคนจะรูวามีความเทาเทียมกันเม่ือใชสิทธิในการเลือกต้ัง 1 สิทธิ 1 เสียงเทานั้น  
(นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 มีนาคม)   
 ทานท่ี 4  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา ตองฝกใหเด็กมีความเช่ือม่ัน เอาใจใสตอ
หนาท่ีของตนเองใหมากกวานี้ มีคุณธรรมจริยธรรมใหมากข้ึน มีการฝกสมาธิและเขาอบรมอยูเสมอ 
(นายวิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม) 
 ทานท่ี 5  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. สถานศึกษาเปนองคกรท่ีตองสรางแนวคิดนโยบายในการสงเสริมประชาธิปไตยให
ชัดเจนและยังยืน และนโยบายตองเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2. ขาราชการ ครู ผูปกครอง ชุมชน ตองเปนแบบอยางในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ปกครองใหเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง 
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 3. หนวยงานของรัฐตองมีความจริงใจในการกําหนดนโยบาย (นายกําพล  กิ่งชา, 2557, 6 
มีนาคม) 
 จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน สรุปไดวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริม
ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จาการบูรณาการแนวความคิด
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ตองเร่ิมจากการใหสมาชิกในครอบครัว สังคม ชุมชน และ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของไดรับความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่ ถูกตอง  และเปนไปตามหลักสากลหรือตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง จนสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และสามารถถายทอดความรู
ใหแกนักเรียน ใหนักเรียนไดรับความรูและสืบตอความรูท่ีถูกตอง จนเปนบรรทัดฐานทางสังคม 
ควบคูไปกับความรูดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ เห็นคุณคาของชีวิตทุกชีวิต
วามีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองท้ังในระดับชุมชนทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณของนักเรียน ผูท่ีจะเปนพลังและเปน
ผูรับชวงตอในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
อนาคตตอไป และหนวยงานของรัฐตองมีความจริงใจในการนําความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณ
ของนักเรียนไปวิเคราะห สรุปผลแลวกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน ยังยืน และตองเกิดผลในทาง
ปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 
 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน เกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดังตอไปนี้ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จากการบูรณาการแนวความคิด
แบบประชาธิปไตย 6 ดาน คือ คือ 1) ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2) การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3) การมองโลกในแงดี มีความ
ไววางใจในเพ่ือนมนุษย 4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5) ความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง และ 6) การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรค โดยศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ ไดขอมูลดังนี้ 
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 1. ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 จากคําถามขอท่ี 1. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย หรือไม 
 ทานท่ี 1 เห็นวา นักเรียนสวนหน่ึงมีความเช่ือม่ันในระบอบประชาธิปไตย แตยังมีอีกกลุม
หนึ่งท่ีเห็นตัวอยางความขัดแยงทางสังคมท่ีเกินขอบเขตประชาธิปไตย จึงทําใหมีความเช่ือม่ันลดลง 
(ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  เห็นวา นักเรียนประมาณ 65% ท่ีมีแนวคิดเช่ือม่ันและศรัทธาตามระบอบ
ประชาธิปไตยตามท่ีเรียนในบทเรียน นอกนั้นนาจะมีแนวคิดแนวความเชื่อม่ันตามกระแสขาวท่ี
ออกมาตามส่ือตาง ๆ (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม) 
 ทานท่ี 3  เห็นวา นักเรียนสวนใหญยังไมเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
แนวทางการใหความรูจากหองเรียนหรือทางโรงเรียนยังไมเขมขน เปนเพียงการเรียนเพื่อสอบแลวก็
ผานไป (นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 มีนาคม) 
 ทานท่ี 4  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความเช่ือม่ันและมีความศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะเช่ือวาเปนการปกครองของประชาชนทุกคน (นายวิบูลย  มูลปอม, 
2557, 4 มีนาคม)  
 ทานท่ี 5  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความเชื่อม่ันและศรัทธา แตก็เพียงแคเปนไปตาม
รูปแบบจากสังคมหรือในตําราเรียนเทานั้น สวนในดานการปฏิบัติยังไมคอยแสดงออกมาเทาท่ีควร 
(นายกําพล  กิ่งชา, 2557, 6 มีนาคม) 
 จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น 
นักเรียนสวนใหญ มีความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนอยางมาก 
เพราะเห็นวาเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน สวนนักเรียนอีก
จํานวนหนึ่งก็มีความเช่ือมันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แมจะยังไมมีความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในระดับมาก แตก็เช่ือตามรูปแบบของสังคมหรือจากหนังสือเรียนท่ีไดศึกษา 
และจากส่ือตาง ๆ ท่ีไดรับรูมา และการแสดงออกก็ยังไมมากเทาที่ควร และแมวาผูทรงคุณวุฒิและ
นักเรียนจะวัยท่ีตางกัน คือผูทรงคุณวุฒิมีวัยสูงกวานักเรียน ท้ังดานอายุ และประสบการณความรูสึก 
นึกคิด แตผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนตางก็เห็นวาทุกคนตองมีความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปนการสรางทัศนคติท่ีดีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย และเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยตอไป และจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีวา
นักเรียนสวนใหญ มีความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนอยางมาก ก็
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สอดคลองกับผลการวิจัยตารางท่ี 4.7 ท่ีพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขต
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและ
ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก   
 2. การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  จากคําถามขอท่ี 2. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หรือไม  
 ทานท่ี 1 เห็นวา นักเรียนเคารพกติกาก็ตอเม่ือมีการกํากับควบคุมโดยครูหรือผูมีสวน
เกี่ยวของ หากไมมีการกํากับควบคุมหรือดําเนินชีวิตในวิถีปกติการเคารพกติกาจะลดลง (ดร.วิชัย  
แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  เห็นวา นักเรียนเคารพตามกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 50% ใน
สวนของการแสดงออกตามส่ือโทรทัศน นอกนั้นไมมีความเชื่อม่ัน (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 
มีนาคม)  
 ทานท่ี 3  เห็นวา นักเรียนเคารพกติกาในชวงส้ัน ๆ ระยะเวลาจํากัดยังไมซึมซับในความเปน
ประชาธิปไตยมากนัก เชน การเขาแถวรับส่ิงของ, รับอาหาร ตองใหบอกไมเปนไปตามธรรมชาติ 
(นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 มีนาคม) 
 ทานท่ี 4  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีวาทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน แตการเคารพในสิทธิเสรีภาพนอยลง เชน มี
การชกตอย ทะเลาะวิวาท เปนตน (นายวิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม) 
 ทานท่ี 5  เห็นวา นักเรียนสวนใหญประมาณ 90% ท่ีเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามอยางดี สวนอีก 10% ยังมีความเคารพในกติกาอยูนอยมาก 
ตัวอยางเชน ชอบแกลงเพื่อนตอนเขาแถวเปนประจํา เปนตน (นายกําพล  กิ่งชา, 2557, 6 มีนาคม) 
  จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น 
นักเรียนสวนใหญ มีการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนอยางมาก แมวา
ครูและผูปกครองจะตองกํากับดูแลดวย เพราะนักเรียนมัธยมศึกษานั้นอยูในชวงวัยรุนกําลังอยากรู
อยากลองส่ิงใหม ท่ีไดเห็นจากส่ือตาง ๆ ก็อาจจะนํามาปฏิบัติตามเปนแบบอยางก็ได หากครูหรือ
ผูปกครองคอยกํากับดูแล นักเรียนก็จะเคารพกติกาของสังคมเปนอยางดี  และจากความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีวานักเรียนสวนใหญ มีการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปน
อยางมากนั้น ก็สอดคลองกับผลการวิจัยตารางท่ี 4.8 ท่ีพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ใน
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โรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการ
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก  
 3. การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย  
  จากคําถามขอท่ี 3. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมองโลกในแงดี มีความไววางใจเพื่อน
มนุษย หรือไม 
 ทานท่ี 1 เห็นวา นักเรียนท่ีมีคุณธรรมประจําใจและมีวิถีปฏิบัติท่ีดีงามซ่ึงไดรับการปลูกฝง
มาจากครอบครัว พอแมจะมองโลกในแงดี ไววางใจเพื่อนมนุษย สวนนักเรียนท่ีขาดการดูแลเอาใจ
ใสจากครอบครัวจะมองโลกอีกมุมหนึ่ง (ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  เห็นวา นักเรียนมีความไววางใจเพื่อนมนุษยและมองโลกในแงดี อยูประมาณ 
90% เพราะยังเปนนักเรียนท่ียังไมมีประสบการณทางโลกกวางไกลนัก สวนอีก 10% เปนนักเรียนท่ี
มีความกวางไกลและมีแนวคิดเปนผูใหญมากข้ึน (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม) 
 ทานท่ี 3  เห็นวา นักเรียนสวนมากจะเปนไปตามวัย มองโลกในแงดีมองทุกอยางสวยงาม 
บางทีการเช่ือทุกอยางงาย ๆ ก็เปนอันตรายกับตัวเอง อาจถูกหลอกไดงาย เพราะฉะนั้นตองให
นักเรียนใชวิจารณญาณ (นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 มีนาคม)  
 ทานท่ี 4  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมองโลกในแงดีและไววางใจเพ่ือน แตสวนนอยยังมอง
โลกในแงไมดี การไววางใจเพื่อนมนุษยลดลงจะเห็นไดจากความเห็นแกตัวมากข้ึนทุกวัน เชน การ
ลักขโมย การทะเลาะวิวาทในงานตาง ๆ (นายวิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม)  
 ทานท่ี 5   เห็นวา  นักเรียนสวนใหญมีความไววางใจในเพ่ือนและมองโลกในแงดี 
ตัวอยางเชน การใหเพื่อนยืมสมุด หนังสือ กลับไปดูท่ีบานได (นายกําพล  กิ่งชา, 2557, 6 มีนาคม) 
 จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษยนั้น นักเรียน
สวนใหญ มีการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษยเปนอยางมาก เพราะการปลูกฝงจาก
ครอบครัว และวิถีชีวิตแบบไทยท่ีมีการเอ้ือเฟอ เผ่ือแผตอกัน ทําใหนักเรียนท่ีอยูในสังคมแบบวิถี
ไทยท่ีมีการเอ้ือเฟอ เผ่ือแผจะมองโลกในแงดีมีความไววางใจในเพ่ือนมนุษยมากกวานักเรียนท่ีอยู
ในสังคมแบบขัดแยง และแกวงแยงแขงขันกัน และจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีวานักเรียนสวน
ใหญ มีการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษยเปนอยางมากน้ัน ก็สอดคลองกับ
ผลการวิจัยตารางท่ี 4.9 ท่ีพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจ
ในเพื่อนมนุษย โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก  
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 4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  
 จากคําถามขอท่ี 4. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดจะไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
และการปกครอง หรือไม  
 ทานท่ี 1  เห็นวา นักเรียนจะไปรวมกิจกรรมก็ตอเม่ือทางโรงเรียน คณะครูหรือผูปกครอง
เปนผูวางแผน จัดกิจกรรมใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู (ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  เห็นวา นักเรียนจะไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเมืองทองถ่ินสําหรับนักเรียนท่ีอายุครบและมีสิทธิเลือกต้ัง สวนนักเรียนท่ีไม
มีสิทธิเลือกต้ังก็นาจะใหคําแนะนําแกเพื่อนท่ีมีสิทธิได (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม)  
 ทานท่ี 3  เห็นวา นักเรียนสวนใหญใหความสนใจและใหความรวมมือกับกิจกรรมทางการ
เมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เชน มีการเลือกประธานนักเรียน สภานักเรียน มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกัน จําลองกิจกรรมทางเมืองการปกครองทุกอยาง โดยนักเรียนรุนพี่ดูแลนอง ๆ 
(นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 มีนาคม)  
 ทานท่ี 4  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความสนใจท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
และการปกครอง จะเห็นไดจากนักเรียนเขารวมในโครงการตาง ๆ และการรวมรณรงคในบางคร้ัง
เม่ือสวนราชการกําหนดกิจกรรม เชน การเดินรณรงคการเลือกต้ัง การเลือกต้ังประธานนักเรียน 
(นายวิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม) 
 ทานท่ี 5  เห็นวา นักเรียนสวนใหญจะไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครองที่เปนไปตามนโยบายของสถานศึกษาหรือของหนวยงานของรัฐท่ีกําหนดขึ้น (นายกําพล  
กิ่งชา, 2557, 6 มีนาคม) 
 จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองนั้น 
นักเรียนสวนใหญ ใหความรวมมือในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองเปน
อยางมาก เห็นไดจากการท่ีโรงเรียนหรือหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองท่ีนักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมไดนักเรียนก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี 
เชน การจัดเลือกต้ังประธานนักเรียน หรือการเลือกต้ังอ่ืน ๆ ในทองถ่ินหากนักเรียนสามารถเขารวม
ได หรือมีอายุครบสามารถเขาไปใชสิทธิเลือกต้ังไดนักเรียนก็ใหความรวมมือในกิจกรรมนั้น ๆ เปน
อยางมาก สวนนักเรียนท่ียังไมสามารถเขาไปใชสิทธิเลือกต้ังไดก็อาจจะตามผูปกครองไปดูวิธี
ปฏิบัติตนไวเปนแบบอยางในอนาคตตอไป และจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีวานักเรียนสวน
ใหญ มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองเปนอยางมากน้ัน ก็สอดคลองกับ
ผลการวิจัยตารางท่ี 4.10 ท่ีพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมด
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แดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก 
 5. ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 จากคําถามขอท่ี 5. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง หรือไม 
 ทานท่ี 1  เห็นวา นักเรียนสวนใหญยังมีความจําเปนตองไดรับการปลูกฝง บมเพาะ ใหเปน
พลเมืองดี มีจิตสํานึกตอสวนรวมรับผิดชอบตอประเทศชาติ (ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  เห็นวา นักเรียนสวนใหญประมาณ 95% มีความสํานึกในหนาท่ีพลเมือง อยาง
นอยก็หนาท่ีการเปนนักเรียนท่ีดี ท่ีจะตองปฏิบัติตอสถาบันการศึกษา ครอบครัว สังคม และชุมชน
ของตนเอง (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม) 
 ทานท่ี 3  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความสํานึกในความเปนพลเมืองของประเทศไทย รู
บทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีตองปฏิบัติตอบุคคลในครอบครัว สังคม และชุมชน มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองรูและสํานึกในบุญคุณของผูมีพระคุณและของแผนดินไทย (นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 
มีนาคม) 
 ทานท่ี 4  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและเช่ือม่ันในตนเองดี
ข้ึน เชน หนาท่ีความเปนนักเรียน นักเรียนก็มีการตั้งใจเรียน เรียนใหดีท่ีสุด แตอีกสวนหนึ่งยังมี
ความสํานึกหรือเห็นความสําคัญนอย จะเห็นไดจากการมาเรียนสายบอยคร้ัง การขาดเรียน และการ
หนีเรียน เปนตน (นายวิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม) 
 ทานท่ี 5  เห็นวา นักเรียนสวนใหญมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง ซ่ึงบางสวนก็เช่ือม่ันในตนเองจนยึดตนเปนหลัก ยึดความรูสึกของตนเองเปนท่ีต้ัง (นายกํา
พล  กิ่งชา, 2557, 6 มีนาคม)  
 จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเองนั้น 
นักเรียนสวนใหญ มีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเองเปนอยางมาก เพราะ
นักเรียนไดรับการปลูกฝง บมเพาะ ใหเปนคนดี รูและสํานึกใหบุญคุณของผูมีพระคุณมีพอแม ครู 
อาจารย และแผนดินไทย เปนตน ปฏิบัติตามหนาท่ีของตนดวยการเปนลูกท่ีดีของพอแม เปน
นักเรียนท่ีดีของครู อาจารย และเปนเยาวชนท่ีดีของสังคมไทย มีความเชื่อม่ันในตนเองพรอมท่ีจะ
เขาไปมีสวนรวมในการใชสิทธิของตนเมื่อมีโอกาส และนักเรียนมัธยมศึกษาก็กําลังอยูในชวงวัยท่ี
อยากรูอยากลองส่ิงใหม ๆ มีสังคมกลุมเพื่อนเปนของตัวเอง ก็อาจจะยึดความคิดของตนหรือของ
เพื่อนในกลุมเปนหลักบาง และจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีวานักเรียนสวนใหญ มีความสํานึก
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ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเองเปนอยางมากน้ัน ก็สอดคลองกับผลการวิจัยตารางท่ี 
4.11 ท่ีพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก  
 6. การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค  
 จากคําถามขอท่ี 6. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมีการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและ
เปนไปในทางสรางสรรค หรือไม  
 ทานท่ี 1  เห็นวา นักเรียนในปจจุบันมีความคิดอยางหลากหลายตามกระแสประชาธิปไตย 
แตการคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรค จําเปนตองอบรมบมเพาะ
ใหเกิดข้ึน (ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม)  
 ทานท่ี 2  เห็นวา นักเรียนมีการวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรคประมาณ 
80% สวนนอกน้ันก็วิจารณดวยเหตุผลของตัวนักเรียนเอง ซ่ึงอาจจะยังไมคอยสรางสรรคแตก็
เปนไปตามวัยวุฒิของเขาซ่ึงไดในระดับหนึ่งเทานั้น (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม)  
 ทานท่ี 3  เห็นวา ในเร่ืองการวิพากษวิจารณเร่ืองราวตาง ๆ ครูผูสอนตองฝกฝนนักเรียนอีก
นาน เพราะวาการจะมีเร่ืองตาง ๆ ใหวิพากษวิจารณนั้น นักเรียนตองมีขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
เชน หนังสือ หนังสือพิมพ โทรทัศน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตองรูจักแยกแยะความดี ความไมดี 
รูจักเหตุ รูจักผล ความถูกตองตาง ๆ จึงจะนํามาวิจารณในทางสรางสรรคได โดยท่ีคนอ่ืนไม
เดือดรอนหรือไมรับผลกระทบจากการวิพากษวิจารณของเรา (ครูตองช้ีแนะนักเรียนจึงจะสามารถ
วิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรคได) (นางวรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 
มีนาคม)  
 ทานท่ี 4  เห็นวา นักเรียนทุกวันนี้ขาดสมาธิในการเรียนรูมากไปสนใจเทคโนโลยีมากกวา 
เชน อินเทอรเน็ต โทรศัพท ประมาณ 75% ดังนั้นดานความคิดสรางสรรคจึงไมคอยมี เพราะรอรับ
อยางเดียว ซ่ึงอาจจะเปนผลมากจากนโยบายของรัฐอีกสวนหนึ่งเด็กขาดความรับผิดชอบมาก (นาย
วิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม)  
 ทานท่ี 5  เห็นวา นักเรียนยังมีการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและสรางสรรคนอย เพราะ
สวนใหญจะใชความรูสึกของตนเองเปนท่ีต้ังและวิพากษวิจารณเพื่อเอาชนะเทานั้น (นายกําพล  กิ่ง
ชา, 2557, 6 มีนาคม) 
 จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรคนั้น 
นักเรียนสวนใหญ มีการวิพากษวิจารณที่ตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรคยังอยูในระดับ
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นอย เพราะนักเรียนมัธยมศึกษายังอยูในวัยท่ีอยากรูอยากลองสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ดังนั้นการ
ตัดสินใจกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้นก็ยังมักจะใชความคิด ความรูสึก และอารมณของตนเองเปนท่ีหลัก
อยูเสมอ หรือบางทีการกระทําตามส่ือตาง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาก็กระทําไปตามแบบท่ีไดยิน ไดฟง 
หรือไดเห็นมาเลย โดยท่ียังไมไดคิดวิเคราะหถึงผลดี ผลเสียของการกระทําตามส่ิงนั้น ๆ ดวย และ
จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีวานักเรียนสวนใหญ มีการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรคอยูในระดับนอยนั้น ซ่ึงตางจากผลการวิจัยตารางท่ี 4.12 ท่ีพบวา ทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค โดยรวมมี
ระดับทัศนคติอยูในระดับมาก เหตุท่ีความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและทัศนคติของนักเรียนไม
สอดคลองกันนี้อาจเปนเพราะวัยท่ีตางกัน ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิเปนผูท่ีมีวัยสูงกวา ท้ังดานอายุ และ
ประสบการณความรูสึก นึกคิด จึงทําใหทานใหความเห็นวา นักเรียนควรท่ีจะไดรับการอบรมส่ัง
สอน  และปลูกฝงความรู  แนวความคิดใหมากข้ึนกอน  เพื่อท่ีนักเรียนจะไดใชความรูและ
แนวความคิดเหลานั้นมาประกอบเปนเหตุผลในการวิพากษวิจารณ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไมใช
อารมณของตนเองมาเปนเกณฑในการวิพากษวิจารณมากจนเกินไป 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก และมีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนเสริม ซ่ึงผูวิจัยไดต้ัง
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ  
 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จาก
เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองตางกัน  
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย 
 สมมติฐานของการวิจัย เพศของนักเรียนท่ีตางกัน อายุของนักเรียนท่ีตางกัน นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ีตางกัน สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกัน และนักเรียนมีผูปกครองที่
อาชีพตางกันทําใหมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยตางกัน  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1-6 ในโรงเรียนเขต
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในปการศึกษา 2556 จํานวน 279 คน กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางจากการใชสูตรคํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample Size) ของ Taro  Yamane  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 สวน 
ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ มัธยมศึกษาป
ท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง  
 สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย (ระบอบ
ประชาธิปไตย) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมองโลกในแงดี มี
ความไววางใจในเพ่ือนมนุษย การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ความสํานึก
ในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง และการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรค เพื่อตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยใหครบถวนตามท่ีไดต้ังไว 
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การวิเคราะหขอมูล ไดแก ปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ 
มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี  
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) วิเคราะหระดับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean / X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
จําแนกตามเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) สําหรับจําแนกตามอายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทาง
ครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) หรือ F-test หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) และรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
สงเสริม ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยการวิเคราะหและ
สรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน เขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย สรุปผลไดดังนี้ 
 5.1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 175 คน (คิดเปนรอย
ละ 62.7) และเพศชาย จํานวน 104 คน (คิดเปนรอยละ 37.3) มีอายุอยูระหวาง 15-16 ป จํานวน 120 
คน (คิดเปนรอยละ 43.0) รองลงมา อายุอยูระหวาง 13-14 ป จํานวน 87 คน (คิดเปนรอยละ 31.2) 
อายุอยูระหวาง 17-18 ป จํานวน 55 คน (คิดเปนรอยละ 19.7) อายุอยูระหวาง 18 ปข้ึนไป จํานวน 12 
คน (คิดเปนรอยละ 4.3) และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยท่ีสุดอายุอยูระหวาง ตํ่ากวา 13 ป 
จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ 1.8) มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 79 คน (คิดเปนรอยละ 28.3) รองลงมา 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 57 คน (คิดเปนรอยละ 20.4) มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 40 คน (คิดเปนรอย
ละ 14.3) มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 36 คน (คิดเปนรอยละ 12.9) และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 31 คน (คิดเปนรอยละ 11.1) มี
สถานภาพทางครอบครัว คือ อยูกับพอแมผูใหกําเนิด จํานวน 198 คน (คิดเปนรอยละ 71.0) 
รองลงมา อยูกับปู ยา ตา ยาย จํานวน 30 คน (คิดเปนรอยละ 10.8) อยูกับแม จํานวน 29 คน (คิดเปน
รอยละ 10.4) อยูกับผูปกครองที่ไมใชผูใหกําเนิด จํานวน 17 คน (คิดเปนรอยละ 6.1) อยูกับพอ 
จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 1.1) และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดอยูในสถานภาพ
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ครอบครัว อ่ืน ๆ (อยูเปนครอบครัวใหญ ประกอบดวย อยูกับปู ยา ตา ยาย อยูกับพอแมผูใหกําเนิด
หรืออยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด และญาติคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) จํานวน 2 คน (คิดเปนรอย
ละ 0.7) และมีผูปกครองประกอบอาชีพ คือ เกษตรกรรม จํานวน 152 คน (คิดเปนรอยละ 54.5) 
รองลงมา รับจางท่ัวไป จํานวน 69 คน (คิดเปนรอยละ 24.7) คาขาย จํานวน 27 คน (คิดเปนรอยละ 
9.7) รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน 21 คน (คิดเปนรอยละ 7.5) และผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
จํานวนนอยท่ีสุด มีผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ (ธุรกิจสวนตัว) จํานวน 
5 คน (คิดเปนรอยละ 1.8) 
 5.1.2 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน เขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมท้ัง 6 ดาน นักเรียนมัธยมศึกษามี
ระดับทัศนคติตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย อยูในระดับมาก และสามารถจําแนกในแตละดานได
ดังนี้ 
  1. ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับมาก 
  2. การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับมาก 
  3. การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนษุย อยูในระดับมาก 
  4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง อยูในระดับมาก 
  5. ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง อยูในระดับมาก 
  6. การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค อยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน เขตอําเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมจํานวน 30 ขอ ของท้ัง 6 
ดาน สวนใหญจํานวน 29 ขอ นักเรียนมัธยมศึกษามีระดับทัศนคติตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
อยูในระดับมาก สวนอีก 1 ขอ จากดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษยนักเรียน
มัธยมศึกษามีระดับทัศนคติ อยูในระดับปานกลาง ไดแก มีความไววางใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาไดพบเห็นหรือรับ
ขาวสารจากส่ือตาง ๆ ท่ีวาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการมีการทุจริต คอรัปช่ัน ฯลฯ 
จึงทําใหผลการวิจัยดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย ขอท่ีวา มีความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ ทัศนคติของนักเรียนอยูในระดับปาน
กลาง ดังนั้นการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการควรมีความสุจริต โปรงใส เท่ียงตรง เปน
ธรรม ไมแบงพรรคแบงพวก และสามารถตรวจสอบไดงายข้ึนมากกวานี้ เพื่อทําใหทัศนคติของ
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นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจใน
เพื่อนมนุษย ขอท่ีวา มีความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ อยูในระดับ
มากตอไป 
 และเม่ือเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับ
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตามแบบสัมภาษณของการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน
ผูอํานวยการหรืออาจารยของนักเรียนจํานวน 5 ทาน ตางใหความเห็นสอดคลองกันวาทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญจํานวน 5 ดาน ไดแก ความเช่ือมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมองโลกในแงดี มี
ความไววางใจในเพ่ือนมนุษย การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง และความ
สํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง อยูในระดับมาก ซ่ึงตรงกับผลของการวิจัย 
สวนอีก 1 ดาน ไดแก การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ตางใหความเห็นคลายกันวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาในดานนี้ ยังอยูใน
ระดับนอย ซ่ึงไมตรงกับผลของการวิจัยท่ีพบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขต
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณ
ตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค โดยรวมมีระดับทัศนคติอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทานตางมองวาเด็กนักเรียนมัธยมศึกษายังมีความเปนเด็กอยูมาก การ
วิพากษวิจารณหรือแสดงทัศนคติตาง ๆ ก็อาจจะยังเปนไปตามอารมณของเปนเองโดยสวนมาก 
ดังนั้นการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเห็นไปในทางสรางสรรคนั้นผูทรงคุณวุฒิจึงมองวา
นักเรียนมัธยมศึกษายังมีทัศนคติอยูในระดับนอย 
 5.1.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยรวมจําแนกตาม เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง 
แตกตางกัน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครองตางกัน มีทัศนคติ ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมไมแตกตางกัน มี
รายละเอียดดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ตางกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา เพศของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
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อุบลราชธานี โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย  
ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการเคารพในกติกาของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย ดานการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง และดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค  
 สมมติฐานท่ี 2 อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ตางกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา อายุของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย  
ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการเคารพในกติกาของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย ดานการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง และดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
  สมมติฐานท่ี 3 นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยตางกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ี
มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ดังนี้ ดานความ
เช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการเคารพในกติกาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง และดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรค สวนดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไดทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 , ปท่ี 3 , 
ปท่ี 4 , ปท่ี 5 , ปท่ี 6 , นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 , ปท่ี 4 , ปท่ี 5 , ปท่ี 6 
, นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 , ปท่ี 5 , ปท่ี 6 , นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 
กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 , ปท่ี 6 , และนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 กับ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 
มีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาทุกป
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การศึกษามีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมี
ความเช่ือม่ันในตนเองแตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 4 สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยตางกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนท่ีตางกันมี
ผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ัง 6 
ดาน ประกอบดวย  ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการ
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจใน
เพื่อนมนุษย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ดานความสํานึกในหนาท่ี
พลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง และดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค 
 สมมติฐานท่ี 5 การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยตางกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา การมีผูปกครองท่ีอาชีพตางกันทําใหนักเรียนมี
ทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ัง 6 ดาน 
ประกอบดวย  ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการเคารพใน
กติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือน
มนุษย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ดานความสํานึกในหนาท่ี
พลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง และดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค 
 5.1.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริม ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหและสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน   
 จากคําถามขอท่ี 7. ทานมีขอเสนอแนะท่ีจะสงเสริมใหนักเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยางไรหรือไม 
 ทานท่ี 1  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. ใหความรูแกพอแม ผูปกครอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
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 2. ทุกภาคสวนในสังคมเปดโอกาสคัดเลือกเด็กเยาวชนรวมกิจกรรม 
 3. ครูมีการวางแผน จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
 4. เปดเวทีใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  /  มีสวนรวมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ดร.วิชัย  แสงศรี, 2557, 6 มีนาคม) 
 ทานท่ี 2  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตองแกนักเรียน 
 2. นําเสนอใหแงคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสภาวะปจจุบันแกนักเรียน 
 3. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณการปกครองในสภาวะปจจุบันตามท่ีเห็น
ตามส่ือตาง ๆ แลวเปรียบเทียบกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีนักเรียนไดศึกษาตามตําราท่ี
เรียน (นายถาวร  ศรีพิมพ, 2557, 3 มีนาคม) 
 ทานท่ี 3  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. ใหนักเรียนสนใจและศึกษาระบอบการปกครองของไทยและของตางประเทศ 
 2. ใหนักเรียนรูจักความหมายของระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการ แยกแยะขอดีขอเสีย
ได 
 3. ใหนักเรียนรูวาการอยูในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยทําใหชีวิตความเปนอยู
ของประชากรเปนอยางไร 
 4. ฝกการอยูรวมกัน เขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน และใหอภัยกัน 
 5. เคารพเสียงสวนใหญ 
 6. รูจักแพ รูจักชนะ และรูจักการรอคอย 
 7. ทุกคนมีคาของความเปนคน และมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน 
 8. รูจักใชสิทธิของตนเอง โดยการเลือกต้ัง 
 9. ทุกคนจะรูวามีความเทาเทียมกันเม่ือใชสิทธิในการเลือกต้ัง 1 สิทธิ 1 เสียงเทานั้น (นาง
วรรณศรี  สายสุด, 2557, 5 มีนาคม)   
 ทานท่ี 4  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา ตองฝกใหเด็กมีความเช่ือม่ัน เอาใจใสตอ
หนาท่ีของตนเองใหมากกวานี้ มีคุณธรรมจริยธรรมใหมากข้ึน มีการฝกสมาธิและเขาอบรมอยูเสมอ 
(นายวิบูลย  มูลปอม, 2557, 4 มีนาคม) 
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 ทานท่ี 5  ไดเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วา 
 1. สถานศึกษาเปนองคกรท่ีตองสรางแนวคิดนโยบายในการสงเสริมประชาธิปไตยให
ชัดเจนและยังยืน และนโยบายตองเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2. ขาราชการ ครู ผูปกครอง ชุมชน ตองเปนแบบอยางในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ปกครองใหเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 3. หนวยงานของรัฐตองมีความจริงใจในการกําหนดนโยบาย (นายกําพล  กิ่งชา, 2557, 6 
มีนาคม) 
 สรุปไดวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย จาการบูรณาการแนวความคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยท้ัง 6 
ดานนั้น ตองเร่ิมจากการใหสมาชิกในครอบครัว สังคม ชุมชน และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของ
ไดรับความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 
และเปนไปตามหลักสากลหรือตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง จนสามารถ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และสามารถถายทอดความรูใหแกนักเรียน ใหนักเรียนไดรับความรูและ
สืบตอความรูท่ีถูกตอง จนเปนบรรทัดฐานทางสังคม ควบคูไปกับความรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ เห็นคุณคาของชีวิตทุกชีวิตวามีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเทาเทียม
กัน สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมืองการปกครองทั้งในระดับชุมชนทองถ่ินจนถึงระดับชาติ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและการวิพากษวิจารณของนักเรียน ผูท่ีจะเปนพลังและเปนผูรับชวงตอในการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคตตอไป และหนวยงาน
ของรัฐตองมีความจริงใจในการนําความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณของนักเรียนไปวิเคราะห 
สรุปผลแลวกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน ยังยืน และตองเกิดผลในทางปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” มีประเด็นสําคัญท่ี
นํามาอภิปรายตามลําดับดังนี้ 
 5.2.1 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา นักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีสวน
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ใหญเปนผูมีความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นวาการปกครองใน
ระบอบนี้ดีกวาการปกครองในระบอบอื่น ๆ เพราะเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื่อประชาชนอยางแทจริง โดยใชหลักในการตัดสินใจดวยเสียงขางมาก และคุมครองเสียงขาง
นอย มุงม่ันในประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาคในการตัดสินใจ
ตามสิทธิทางกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเทาเทียมกัน และดวยการปลูกฝงของสังคมแบบไทยท่ีมีการ
เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ ทําใหคนท่ีอยูรวมกันในสังคม ชุมชนสามารถไววางใจซ่ึงกันและกันได แมวาทุกคน
จะสามารถปกครองตนเองไดแตการจะแกวิกฤติตาง ๆ ในสังคม ชุมชนน้ันก็ตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจของทุก ๆ จึงจะผานไปได และนักเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญเช่ือวาเม่ือทุกคนมีอายุครบ 18 
ปบริบูรณแลวควรไปใชสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหมด เชน มีการเลือกต้ังก็ควรไปใชสิทธิเลือกต้ัง
เพื่อใหไดผูแทนท่ีตนเห็นวาเปนคนดีท่ีสามารถไววางใจใหเขามาใชอํานาจแทนตนเองได และหากผู
ท่ีไดรับเลือกนั้นปฏิบัติหนาท่ีในทางท่ีไมเหมาะสมนักเรียนมัธยมศึกษาก็เห็นวาทุกคนตองพรอมกัน
ใชสิทธิของตนในการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรคและเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให
บุคคลท่ีเปนตัวแทนนั้นไดรูวามีคนท่ีคอยตรวจสอบ คอยติดตามดูการปฏิบัติหนาท่ีของตนอยู 
ดังนั้นการปฏิบัติหนาท่ีของตนน้ันตองเปนไปตามหนาท่ีและตามความถูกตองเสมอไมใชอํานาจ
หนาท่ีจนเกินขอบเขต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระปลัดอนันต  ธมฺมวโร (ลําตาล) ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในโรงเรียน
เขตอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน
โรงเรียนเขติอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ครวญ  ล้ิมสุวรรณ ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ไดพบวา 
ประชาชนอําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  สวนใหญมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย และเห็นดวยกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ผศ.พีระพล  ยศสาร และ 
ผศ.รจนา  ยศสาร ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมความโนมเอียงดานวัฒนธรรมทาง
การเมืองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาวิจัย
พบวา ดานวัฒนธรรมทางการเมืองอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาส  สุทธิอาคาร 
ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอปาต้ิว 
จังหวัดยโสธร เพื่อศึกษาวาประชาชนดังกลาว มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
มากนอยเพียงใด และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีสวนสัมพันธกับการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยพบวา เพศหญิงและเพศชายมีวัฒนธรรมทางการเมือง
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แบบประชาธิปไตยไมแตกตางกันมากนัก และสอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ี
เห็นวาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จากการบูรณาการ
แนวความคิดแบบประชาธิปไตย จํานวน 5 ดาน คือ 1) ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 2) การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3) การมองโลก
ในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย 4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 
และ 5) ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง อยูในระดับมาก สวนหนึ่งดาน 
คือ การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาทัศนคติของ
นักเรียนยังอยูในระดับนอย เหตุท่ีความเห็นของผูทรงคุณวุฒิเปนเชนนี้เพราะทั้ง 5 ทานตางเห็นวา 
นักเรียนควรที่จะไดรับการอบรมส่ังสอน และปลูกฝงความรู แนวความคิดใหมากข้ึนกอน เพื่อท่ี
นักเรียนจะไดใชความรูและแนวความคิดเหลานั้นมาประกอบเปนเหตุผลในการวิพากษวิจารณ ซ่ึง
จะทําใหนักเรียนไมใชอารมณของตนเองมาเปนเกณฑในการวิพากษวิจารณมากจนเกินไป 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน และรายขอในแตละดาน พบวา 
 ดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จากผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย พบวา เพศ 
อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองของนักเรียนท่ีตางกัน มีผลทํา
ใหทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  อยูในระดับมาก อภิปรายผลไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครอง แตก็มีความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน 
ตองการใหมีการปกครองในระบอบนี้มากกวาระบอบอ่ืน เพราะเห็นวาเปนการปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน สอดคลองกับแนวความคิดของ ทินพันธุ นาคะตะ ท่ีวา ประชาชน
ในสังคมนั้น ๆ ตองการใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเห็นดวยในหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยวา การปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน และ
สอดคลองกับแนวความคิดของ Alex Inkeles ท่ีวา ความเชื่อม่ันศรัทธาตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนสังคมนั้นตองการใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากกวา
ระบอบอื่น และเห็นดวยในหลักการระบอบประชาธิปไตยวาเปนการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี  ชะนะมา ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยนักเรียนใน
โรงเรียนพรานีลวัชระ ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ความคิดเห็นดานระบอบ
ประชาธิปไตยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร  ฉิมพาลี ไดทําการศึกษาเร่ือง
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วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ไดพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีใหความเห็นวา ทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สวนใหญ
อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การปฏิบัติตอกันโดยอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย 
เพราะคนทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ัน
วาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น การปฏิบัติตอกันโดยอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย เพราะทุก
คนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญอันดับแรกตอการจะพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะหากทุกคนปฏิบัติตนและปฏิบัติตอผูอ่ืนอยูบนพื้นฐานของ
กฎหมายแลว ก็จะสรางความมีระเบียบวินัยใหเกิดข้ึนในสังคมและจะเปนแบบอยางท่ีดีใหนักเรียนได
ตอไป แตหากวาคนในสังคมไมปฏิบัติตอกันอยางเปนไปตามกฎหมายแลวแมเพียงแคคร้ังเดียว ก็อาจจะ
ทําใหติดเปนนิสัยติดตัวตอไปจนทําใหเปนแบบอยางท่ีไมดีของนักเรียน และทําใหสังคมไมมีระเบียบ
วินัยอยางท่ีเคยเปนมาและอาจจะเปนเร่ือยไปก็ได สอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ 
ท่ีวา บุคคลตองมีความเช่ือม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ตองไดรับการปลูกฝงใหมี
ความรูและความเขาใจในคุณคาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีประกอบดวยหลัก 5 
ประการ คือ หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย และ
หลักเสียงขางมาก หลักการสําคัญดังกลาวจะสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
เปนหลักการที่สะทอนถึงการปกครองเพ่ือสนองตอบเจตจํานงท่ัวไปของประชาชนอยางแทจริง  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด ไดแกขอท่ีวา “อํานาจในการปกครองเปนของประชาชน (โดยผาน
การเลือกตัวแทน ส.ส., ส.ว., หรือ ส.อบต.)” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียน
เช่ือม่ันวา ทุกคนมีสิทธ์ิเสรีภาพ มีอํานาจในการตัดสินใจตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยเทาเทียมกัน โดยผานการเลือกต้ังตัวแทน ส.ส., ส.ว., หรือ ส.อบต. เพื่อใหเขามาทําหนาท่ีใน
การออกกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม สอดคลองกับ
แนวความคิดของ จรูญ  สุภาพ ท่ีวา การปกครองท่ีมีอํานาจอธิปไตยสูงสุด ประกอบดวย อํานาจสภา
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ซ่ึงเปนอํานาจของปวงชน ดังนั้น ประชาธิปไตยจึงมีความเกี่ยวของ
กับประชาชนในดานการจัดระเบียบการจัดการปกครองประเทศ และวิถีชีวิตในการดํารงอยูรวมกัน
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อยางยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ความสําคัญ ประโยชน และใชอํานาจทางการเมืองแทน ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถที่จะกําหนดและบังคับใชสิทธิและหนาท่ีไดอยางถูกตอง ชอบธรรม ตามอุดมการณ
ประชาธิปไตย  

ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จากผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย พบวา เพศ 
อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองของนักเรียนท่ีตางกัน มีผลทํา
ใหทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดานนี้ อยูในระดับมาก อภิปรายผลไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครอง แตทุกคนก็ตองมีความเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เคารพการตัดสินใจดวยเสียงขางมาก และตองคุมครองเสียงขางนอย มุงในประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญ และทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกัน สอดคลองกับแนวความคิดของ ทินพันธุ  
นาคะตะ ท่ีวา เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินใจดวยเสียง
ขางมาก โดยมีขอผูกพันท่ีจะตองไดรับการปฏิบัติจากทุก ๆ ฝาย ท้ังนี้จะตองใหความคุมครองใน
สิทธิเสรีภาพของเสียงขางนอยดวย เพื่อเปนหลักประกันวาการแกไขปญหานั้น ๆ กระทําไปเพ่ือ
ผลประโยชนสวนรวม โดยวางพื้นฐานของหลักแหงเสรีภาพและความเสมอภาค นอกจากนั้นยัง
ตองปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม เคารพในกฎหมายและสิทธิของบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อัญชลี  ชะนะมา ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาธิปไตย โดยนักเรียนในโรงเรียนพรานีลวัชระ ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยดานระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร  ฉิมพาลี ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดพบวา 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีใหความเห็นวา ทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สวนใหญอยูในระดับ
มาก 

เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “ทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตามสิทธิทาง
กฎหมาย ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวา ทุกคนมีความเสมอภาคและ
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เทาเทียมกันตามสิทธิทางกฎหมาย การทําจะทําส่ิงใดหากทุกคนทําหรือปฏิบัติตนตามความเหมาะสมและ
ไมขัดตอกฎหมายไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนก็จะทําใหการอยูรวมกันในสังคมมีความสงบสุขและมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ ท่ีวา บุคคลตองเคารพใน
กฎกติกาและระเบียบท่ีเปนประชาธิปไตย การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยาง
แทจริง บุคคลตองเคารพกติกาของสังคมโดยเครงครัด และเปนการแสดงออกถึงการไมละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน และกติกาของสังคมจะสงเสริมใหสังคมดํารงอยูอยางมีระเบียบวินัย 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด ไดแกขอท่ีวา “ตองใหความคุมครองเสียงขางนอย โดยการนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวา กติกา
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นตองยึดหลังเสียงขางมาก แตก็ตองใหความคุมครองเสียงขาง
นอย ไมควรมองขามการวิพากษวิจารณของฝายเสียงขางนอยและตองนําขอเสนอแนะจากฝายเสียงขาง
นอยมาปรับปรุงแกไขในจุดบกพรองเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีม่ันคง ยั่งยืนตอไป  สอดคลองกับแนวความคิดของ Alex Inkeles ท่ีวา เคารพในกติกา
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินดวยเสียงขางมากโดยมีขอผูกพันท่ี
จะตองไดรับการปฏิบัติตามจากทุกฝาย ท้ังนี้ จะตองใหความคุมครองในสิทธิและเสรีภาพเสียงสวน
นอยดวย 
 ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย พบวา เพศ อายุ 
มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองของนักเรียนท่ีตางกัน มีผลทําให
ทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดานนี้ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายผลไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครอง แตทุกคนก็มองโลกในแงดี ไววางใจเพื่อนมนุษย เช่ือวาหากทุกคนมีความรวมมือ
ท่ีดีมุงพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญกาวหนาผานปญหาและวิกฤติตาง ๆ ได และมนุษยสามารถ
ปกครองตนเองได สอดคลองกับแนวความคิดของ Alex Inkeles ท่ีวา การมองโลกในแงดี มีความ
ไววางใจเพื่อนมนุษย เช่ือม่ันและศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะชวยแกไขปญหาและภาวะ
วิกฤติตาง ๆ ได และมนุษยสามารถปกครองตนเองได และผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิเชียร  ฉิมพาลี ไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน 
ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ดานการมองโลกใน
แงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
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ท้ัง 5 ทาน ท่ีใหความเห็นวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ดานการมองโลกในแงดี มีความ
ไววางใจในเพื่อนมนุษย สวนใหญอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการอํานวยการ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การท่ีประชาชนมีความรวมมือท่ีดีตอกัน จะทําให
ประเทศเจริญกาวหนา” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวาถาประชาชน
ทุกคนในประเทศใหความรวมมือท่ีดีตอกันจะสามารถทําใหประเทศเจริญกาวหนาได เพราะการกระทํา
อะไรหากมีความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันส่ิงนั้นก็จะสําเร็จไดดวยดี แตหากไมมีความรวมมือกัน
ขัดแยงแตกกันเปนฝาย ๆ การกระทําท่ีดีของอีกฝายหนึ่งถูกอีกฝายท่ีไมเห็นดวยขัดการจะกระทําหรือ
พัฒนานั้นยอมเปนไปไดยาก สอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ ท่ีวา บุคคลจะตอง
มีความไววางใจและยอมรับความสามารถของบุคคลอ่ืน ดวยเหตุนี้ระบอบประชาธิปไตยจึงเปด
โอกาสใหประชาชนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น แมบุคคลมี
ความสามารถแตกตางกัน แตโอกาสท่ีเทาเทียมกันทําใหบุคคลสามารถพัฒนาทักษะเพื่อบรรลุ
ความสําเร็จในชีวิตท่ีดีไดอยางเสมอภาคกัน  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด ไดแกขอท่ีวา “มีความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ 
และขาราชการ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเชื่อม่ันวา เราตองมีความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐและขาราชการ เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีนั้นดําเนินการไปได
และจะชวยแกปญหาตาง ๆ  ของสังคม สอดคลองกับแนวความคิดของ ทินพันธุ  นาคะตะ ท่ีวา การมอง
โลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย คือ มีความเช่ือม่ันในตัวเจาหนาท่ี และสถาบันของทาง
ราชการ เนื่องจากการเมืองเปนเร่ืองของความรวมมือ รวมใจ และไววางใจกัน ประชาชนจะตอง
เช่ือม่ันศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะชวยแกปญหาและภาวะวิกฤติตาง ๆ ได และมนุษย
สามารถปกครองตนเองได 
 ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง จากผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย พบวา เพศ 
อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองของนักเรียนท่ีตางกัน มีผลทํา
ใหทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดานนี้ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายผลไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครอง แตทุกคนตองมีสวนรวมใจกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ติดตาม
ขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ พรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นเพื่อใหรัฐนําไปกําหนดเปนนโยบายหรือ
หาทางแกไขปญหา และนักเรียนเม่ืออายุ 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ัง ก็ไปใชสิทธิเลือกต้ังอยาง
สมํ่าเสมอ เพราะทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียง เทาเทียมกัน สอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ  ธํารงธัญ
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วงศ ท่ีวา บุคคลตองใหความสนใจและติดตามกิจกรรมทางการเมืองการปกครองอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อมิใหนักการเมืองฉวยโอกาสใชอํานาจไปในทางมิชอบ และตองมีความพรอมในการ
แสดงออก ซ่ึงความตองการและการสนับสนุนหรือการคิดคนของตนตอรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมืองตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ สอดคลองกับ
แนวความคิดของ Alex Inkeles ท่ีวา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดย
การติดตามขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และเขาไปมีสวนรวม
ตอการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล รวมทั้งการใชสิทธิการเลือกต้ัง ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภิชณุ  แกวยอด ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองในชุมชน
กระเหร่ียง ตําบลแมเงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน จากผลการวิจัยพบวา ชาวกระเหร่ียงสวน
ใหญยังคงเช่ือและทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนรูปแบบการปกครองแบบดั้งเดิมของตน มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยในระดับมีความรูมาก แตกลับมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองในระดับปานกลางคอนขางตํ่า สอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีให
ความเห็นวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง สวนใหญอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 
พบวา 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “ผูท่ีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังควร
ไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวา
นักเรียนทุกคนเม่ืออายุครบ 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังหรือมีโอกาสในการเสนอแนะเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง นักเรียนตองใหความสนใจและติดตามพรอมท่ีทําขอเสนอแนะเพ่ือใหเจาหนาท่ีรัฐหรือ
รัฐบาลนําไปวิเคราะหและสรางเปนนโยบายท่ีจะชวยพัฒนาสังคม ชุมชน จนถึงระดับชาติ สอดคลองกับ
แนวความคิดของ Daniel wit ท่ีวา ประชาชนมีสิทธิท่ีจะมอบอํานาจการปกครองใหแกการปกครอง
ดวยกันเอง โดยการออกเสียงเลือกต้ังบุคคลกลุมหนึ่งข้ึนมาเปนผูบริหารประเทศ ตามระยะเวลาหรือ
วิธีการที่กําหนดไว เชน ทุก 4 ป จะมีการออกเสียงเลือกต้ังผูแทนของประชาชนพรอมกันท่ัว
ประเทศ  
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด ไดแกขอท่ีวา “ถาทางราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
ประชุม ประชาชนควรเขารวมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในกิจกรรมของทาง
ราชการ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวา ถาประชาชนเขารวมเพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในกิจกรรมของทางราชการ กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต
จะมีผลในทางดีตอประชาชนโดยรวมมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ Almond and Verba ท่ีวา 
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วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสอดคลองกับประชาธิปไตยนอกจากจะมีลักษณะสวนรวม (Participant 
Political Culture) สูงแลว ยังตองมีความผสมกลมกลืนในสังคมระหวางกลุมท่ีมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบตาง ๆ เพื่อสรางและธํารงไว ซ่ึงดุลยภาพของพลังงานและกลไกทางการเมือง และ
ประชาธิปไตยท่ีสําคัญท่ีสุด กลุมคนสวนใหญจําเปนตองมีความสํานึกในความสามารถทาง
การเมืองของตน กลาวคือ เช่ือวาตนสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง และจะพยายามเขาไปมี
สวนรวมทางการเมืองอยางกระตือรือรน และตามชองทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงลักษณะท่ีเรียกวา “Civic 
Culture”  
 ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง จากผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย พบวา เพศ 
อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองของนักเรียนท่ีตางกัน มีผลทํา
ใหทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดานนี้ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายผลไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครอง แตทุกคนก็มีจิตสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและเช่ือม่ันในตนเอง ปฏิบัติตนอยางมี
จิตสํานึกในหนาทีพลเมือง เสียภาษี และปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท่ีดีของ
สังคม สอดคลองกับแนวความคิดของ Alex Inkeles ท่ีวา ผูมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองของตน 
และมีความเช่ือม่ันในตนเอง ตองเช่ือม่ันวาตนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือกําหนด
นโยบายสาธารณะ การใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้เปนประโยชนตอสังคม
โดยรวม และผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร  ฉิมพาลี ไดทําการศึกษาเร่ือง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ไดพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง อยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีใหความเห็นวา ทัศนคติของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง สวนใหญอยูใน
ระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง พบวา 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “ประชาชนควรไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสม่ําเสมอ” 
ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวาการไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ
นั้นเปนการปฏิบัติในหนาท่ีพลเมืองและทําส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสังคม เพราะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของ
ตนนั้นอาจจะนํามาซ่ึงผูนําท่ีดีได สอดคลองกับแนวความคิดของ ทินพันธุ  นาคะตะ ท่ีวา ผูมีความ
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สํานึกในหนาท่ีพลเมืองของตน และมีความเช่ือม่ันในตนเอง กลาวคือ ตองเช่ือม่ันวาตนสามารถเขา
ไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของรัฐบาล ในการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด ไดแกขอท่ีวา “ประชาชนควรพรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบายของรัฐ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ัน
วาการท่ีประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของรัฐโดยการ
วิพากษวิจารณหรือมีขอเสนอแนะนั้นเปนการแสดงออกวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนทกุคน 
และยังเปนการกํากับ ควบคุมและตรวจสอบผูปกครองใหมุงม่ันในการบริหารเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนโดยรวมดวย สอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ ท่ีวา บุคคลตองเห็น
คุณคาของการมีสวนรวมทางการเมือง กลาวคือ เพื่อแสดงใหเห็นวาประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย ประชาชนจะตองแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยการมีสวนรวมทางการ
เมืองอยางแข็งขัน การมีสวนรวมทางการเมือง คือ การแสดงอํานาจของประชาชนในการกําหนด
ผูปกครอง ตลอดจนการควบคุม กํากับและตรวจสอบผูปกครอง ใหมุงม่ันในการบริหารเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน  
 ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค จากผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย พบวา เพศ 
อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองของนักเรียนท่ีตางกัน มีผลทํา
ใหทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดานนี้ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายผลไดวา นักเรียน
มัธยมศึกษาแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผูปกครอง แตทุกคนก็สามารถวิพากษวิจารณทางการเมืองดวยเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรคไดตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการใชอํานาจหนาท่ีและการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ เพราะถาปลอยใหขาราชการทําอะไรก็ไดโดยไมมีการคัดคาน และ
ตรวจสอบ อาจทําใหใชอํานาจไปในทางมิชอบไดงาย ดังนั้น การตรวจสอบ การคัดคานท่ีมีเหตุผล 
ถูกตองตามหลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีจะชวยหยุดยั้งความหายนะของสังคมได สอดคลอง
กับแนวความคิดของ Alex Inkeles ท่ีวา การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค โดยเฉพาะการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติงานของราชการ ประชาชนตองคอย
ตรวจสอบการใชอํานาจของราชการและผูมีอํานาจทางการเมืองอยูเสมอ และผลการวิจัยนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร  ฉิมพาลี ไดทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดพบวา 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
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ขอนแกน ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค อยูในระดับมาก ซ่ึงไม
สอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีใหความเห็นวาทัศนคติของนักเรียน
มัธยมศึกษา ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค สวนใหญอยูใน
ระดับนอย เหตุท่ีทัศนคติของผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนไมสอดคลองกันนี้อาจเปนเพราะวัยท่ีตางกัน 
ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิเปนผูท่ีมีวัยสูงกวา ท้ังดานอายุ และประสบการณความรูสึก นึกคิด จึงทําใหทาน ให
ความเห็นวา นักเรียนควรที่จะไดรับการอบรมส่ังสอน และปลูกฝงความรู แนวความคิดใหมากข้ึน
กอน เพื่อท่ีนักเรียนจะไดใชความรูและแนวความคิดเหลานั้นมาประกอบเปนเหตุผลในการ
วิพากษวิจารณ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไมใชอารมณของตนเองมาเปนเกณฑในการวิพากษวิจารณมาก
จนเกินไป 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการอํานวยการ พบวา 
 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การวิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็น
ตางๆ ในท่ีประชุมจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหารวมกันได” ซ่ึงมีคาแปล
ผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเชื่อม่ันวา การนําคําวิพากษวิจารณและความคิดเห็นตาง ๆ ใน
ท่ีประชุมมาวิเคราะหจะชวยสรางแนวทางใหมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาได และการวิพากษวิจารณ 
เสนอแนะท่ีสรางสรรคของประชาชนนั้นยังเปนการแสดงออกวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
ผูปกครองไมมีสิทธิท่ีจะละเมิดอํานาจอธิปไตยของประชาชนได สอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ  
ธํารงธัญวงศ ท่ีวา บุคคลตองมีความกลาหาญในการวิพากษวิจารณทางการเมืองดวยความคิดท่ี
สรางสรรค เพื่อแสดงใหผูปกครองไดตระหนักอยูตลอดเวลาวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย และผูปกครองเปนเพียงเจาหนาท่ี ท่ีตองกระทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ผูปกครอง
ไมมีสิทธิท่ีจะละเมิดอํานาจอธิปไตยของปวงชน 
 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด ไดแกขอท่ีวา “ประชาชนตองตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีของ
ขาราชการได” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักเรียนเช่ือม่ันวาประชาชนตอง
ตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีของขาราชการได เพื่อไมใหขาราชการใชอํานาจไปในทางมิชอบ 
สอดคลองกับแนวความคิดของ ทินพันธุ  นาคะตะ ท่ีวา การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไป
ในทางสรางสรรค โดยเฉพาะตอการใชอํานาจหนาท่ี และการปฏิบัติงานของทางราชการ กลาวคือ 
ประชาชนจะตองคอยตรวจสอบการใชอํานาจของขาราชการและผูมีอํานาจทางการเมืองอยูเสมอ 
โดยการตรวจสอบคัดคานและเหนี่ยวร้ังมิฉะนั้นอาจนําความหายนะมาสูสังคมได 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะและขอคนพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแลวสามารถ
สรุปผลโดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ดังนี้ 
 1) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยรวมทุกดานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับมาก จึงขอเสนอแนะให
นักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ควรรักษามาตรฐานไว 
โดยใหนักเรียนมัธยมศึกษาเปนผูมีจิตใจแบบประชาธิปไตย เห็นวาการปกครองแบบนี้ เปนของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนทุกคนจริง ๆ สัมผัสและเขาถึงได นักเรียนมัธยมศึกษา
ตองชวยกันสนับสนุนวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้ไว เพราะ
เช่ือวาเปนการปกครองท่ีดีท่ีสุด โดยตองเริ่มจากการใหพอแม ผูปกครอง  สมาชิกในครอบครัว 
สังคม ชุมชน และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของไดรับความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง และเปนไปตามหลักสากลหรือตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง จนสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และสามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนหรือเด็กเยาวชนใหไดรับความรูและสืบตอความรูท่ีถูกตอง จนเปนบรรทัดฐาน
ทางสังคม ควบคูไปกับความรูดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนมีความเขาอกเขาใจ เห็นอก
เห็นใจ และใหอภัยกัน รูแพรูชนะ รูการรอคอย เห็นคุณคาของชีวิตทุกชีวิตวามีสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  
 ควรเปดโอกาสใหนักเรียนหรือเด็กเยาวชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครองท้ังในระดับชุมชนทองถ่ินจนถึงระดับชาติ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณ
ของนักเรียนหรือเด็กเยาวชน ผูท่ีจะเปนพลังหรือเปนผูรับชวงตอในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคตตอไป  
 สวนหนวยงานของรัฐตองมีความจริงใจในการนําความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณของ
นักเรียนหรือเด็กเยาวชนนั้นไปวิเคราะห สรุปผล และกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน ยังยืน และตอง
เกิดผลในทางปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 
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 2) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทุกขอ
อยูในระดับมาก จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนมัธยมศึกษา ควรรักษามาตรฐานไว โดยใหเปนผูมีจิตใจ
สนับสนุน เช่ือหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีหลัง
การท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนมีความสิทธิและเสรีภาพเสมอภาคกัน 
ประชาชนไดใชอํานาจโดยมีขอกําหนดตาง ๆ ใหเกิดการใชอํานาจนั้น เชน รัฐธรรมนูญ การ
เลือกต้ัง เปนตน 
  3) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทุกขออยู
ในระดับมาก จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนมัธยมศึกษา ควรรักษามาตรฐานไว โดยใหเปนผูมีความ
เคารพกติกาของการปกครอง ยอมรับในวิธีการตัดสินปญหาดวยเสียงขางมากและขณะเดียวกันก็ให
ความสําคัญกับเสียงขางนอยดวย เคารพกติกาการปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม ยึดถือระเบียบวิธีการ
ตามกฎหมายและเคารพสิทธิของประชาชนดวยกัน ในการแกปญหาตาง ๆ ตองเห็นผลประโยชน
ของสวนรวมเปนหลักสําคัญ 
 4) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพ่ือนมนุษย โดยรวมทุกขอสวนใหญ
อยูในระดับมาก จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนมัธยมศึกษา ควรรักษามาตรฐานไว โดยใหเปนผูเห็นวา
ส่ิงนี้มีความสําคัญตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนอยางมาก ยิ่งในภาวะวิกฤติของ
เหตุการณบานเมืองในทุกวันนี้ ทุกคนไมวากลุมใดก็ตามตองมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน เพราะ
ถาทุกคนไมมองโลกในแงดี มีความไววางใจเพ่ือนมนุษยแลวความแตกแยกยิ่งจะมากข้ึน และจะทํา
ใหประเทศชาติไมสามารถพัฒนาตอไปใหทัดเทียมกับประเทศในกลุมประเทศอาเซียน และประเทศ
อ่ืนๆ ในโลกได สวนเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการตองปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพ ปฏิบัติตนโดยความ
ซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม เปนกลาง และเปนไปเพื่อของประชาชนโดยรวมและประโยชนของชาติ
มากยิ่งข้ึน เพื่อใหนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถไววางใจไดอยางสนิทใจตอไป 
  5) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยรวมทุกขออยู
ในระดับมาก จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนมัธยมศึกษา ควรรักษามาตรฐานไว โดยใหเปนผูติดตาม
ขาวสารกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองอยางสมํ่าเสมอ พูดคุยถึงปญหาบานเมืองในทาง
สรางสรรค รับรูขอมูลขาวสารจากหลาย ๆ ท่ี เพื่อทําการคิด วิเคราะห แยกแยะ ปญหาตาง ๆ ใน
สังคมการเมืองไทยในปจจุบัน และแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนา
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ประเทศชาติใหเจริญกาวหนา โดยมุงผลประโยชนของประชาชนโดยรวม และของประเทศชาติเปน
สําคัญในการแกไขปญหาตาง ๆ   
 6) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดยรวมทุกขออยู
ในระดับมาก จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนมัธยมศึกษา ควรรักษามาตรฐานไว โดยใหเปนผูปฏิบัติตน
เปนพลเมืองท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมายมีการเสียภาษีถูกตอง บําเพ็ญประโยชนตอสังคม เพราะงานดาน
สังคมบางอยาง ไมสามารถรอจากรัฐบาลได เพราะงบประมาณอาจไมเพียงพอ ดังนั้นทุกคนตองมี
ความสามัคคีชวยเหลือกัน ทําหนาท่ีพลเมืองท่ีดีมีความเสียสละตอผูอ่ืนอยูเสมอ เพื่อทําสังคมไทย
ใหเปนสังคมท่ีนาอยูตอไปดังท่ีหลาย ๆ ประเทศเห็นวาเราเปนสยามเมืองยิ้ม 
 7) จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค โดยรวมทุกขอ
อยูในระดับมาก จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนมัธยมศึกษา ควรรักษามาตรฐานไว เพราะปจจุบันคน
รุนใหมไดรับการศึกษา ไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และรวดเร็วมากกวายุคกอน จึงตองเปนผูท่ี
กลาสามารถวิพากษวิจารณเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ เพื่อตรวจสอบหรือเหนี่ยวร้ังการกระทําท่ีไม
ถูกตอง โดยเปนไปตามหลักเหตุผล หลักกฎหมาย และเปนไปในทางสรางสรรคมากข้ึน    
 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือขอท่ีวา มีความไววางใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ จึงควรทําการศึกษาวิจัย ทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ดานการมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย โดยเฉพาะความไววางใจ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และขาราชการ กับนักเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือประชากร
กลุมอ่ืน ๆ 
 2. การวิจัยเร่ืองทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย เปน
เร่ืองสําคัญในวิถีทางการเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ท้ังนี้หากมีผูวิจัยในเร่ืองนี้มากข้ึน ก็จะชวยใหสังคมไดรับรู ไดเขาใจถึงความสําคัญ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะไดพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงตอไป 
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา 
และกลุมอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีอ่ืนหลาย ๆ แหง แลวนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยใหเปนรูปแบบเดียวกันตอไป 
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 4. ควรทําการศึกษาวิจัยรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา และ
กลุมอ่ืน ๆ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการระบอบมีสวนรวม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเมือง
การปกครองท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของภูมิภาคตาง ๆ ตลอดจนในระดับชาติตอไปซ่ึงจะเปน
ความรวมมือกันในทุกฝายท้ังประชาชน ขาราชการ รัฐบาล เอกชน และกลุมองคกรตาง ๆ ควบคูไป
กับการปฏิรูประบบการศึกษา ระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหประเทศไทยเปน
ประเทศแหงประชาธิปไตยอยางแทจริง 
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  1) ศึกษาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย   
  2) เปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จาก
เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครองตางกัน  
  3) เสนอแนะแนวทางสงเสริมทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 2. แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ถามปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ มัธยมศึกษาปท่ี สถานภาพ
ทางครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง 
 ตอนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย (ระบอบประชาธิปไตย) ท่ี
ผูตอบเห็นวาตรงกับตนเองมากท่ีสุด ประกอบดวย 6 ดาน คือ  
  1) ความเช่ือม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  2) การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  3) การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย  
  4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  
  5) ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง  
  6) การวิพากษวิจารณตองมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค  
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 1.  ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามท้ังสองตอนใหครบทุกขอ 
 2.  คําตอบท่ีไดจะปกปดเปนความลับ ซ่ึงจะไมทําหรือกอใหเกิดผลเสียหายใด ๆ ตอผูตอบ 
และจะวิเคราะหในภาพรวมของสถานศึกษาท้ังหมด การนําเสนอเผยแพรขอมูลการศึกษาจะ
นําเสนอในภาพรวมและไมมีการระบุช่ือสถานศึกษา การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานการ
ปกครองและหนวยงานการศึกษาในการวางแผนสนับสนุน และพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ใหเหมาะสมตอไป 
 
 
   ขอเจริญพรขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือในคร้ังนี้ 
 
 
   พระพงษอนันต  จิรวํโส (ลํางาม) 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคล         
 ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง  (  )  หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวาง
ท่ีตรงกับตนเอง 
 

1. เพศ 
 1. (   )  ชาย 
 2. (   ) หญิง 

สําหรับผูวิจัย 
(   ) N1 

2. อายุ 
 1. (   ) ตํ่ากวา 13 ป 
 2. (   ) 13-14 ป 
 3. (   ) 15-16 ป 
 4. (   ) 17-18ป 
 5. (   ) 18 ปข้ึนไป 

(   ) N2 

3. มัธยมศึกษาปท่ี 
 1. (   ) มัธยมศึกษาปท่ี 1 4. (   ) มัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2. (   ) มัธยมศึกษาปท่ี 2 5. (   ) มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 3. (   ) มัธยมศึกษาปท่ี 3 6. (   ) มัธยมศึกษาปท่ี 6 

(   ) N3 

4. สถานภาพทางครอบครัว  
(ทานอาศัยอยูกับสมาชิกกลุมใด) 
 1. (   ) อยูกับพอแมผูใหกําเนิด 
 2. (   ) อยูกับผูปกครองท่ีไมใชผูใหกําเนิด 
 3. (   ) อยูกับพอ 
 4. (   ) อยูกับแม 
 5. (   ) อยูกับปู ยา ตา ยาย 
 6. (   ) อื่น ๆ ระบุ.................................................... 

(   ) N4 

5. อาชีพของผูปกครอง 
 1. (   ) รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ     
 2. (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 3. (   ) รับจางท่ัวไป  
 4. (   ) คาขาย  
 5. (   ) เกษตรกรรม 
 6. (   ) อื่น ๆ ระบุ.................................................... 

(   ) N5 
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย  
 ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของตนเองมากท่ีสุดเพยีงขอ
เดียว และโปรดตอบทุกขอ 
 

ขอ
ท่ี 

ทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

 5 

มาก  
 
4 

ปาน
กลาง  

3 

นอย  
 
2 

นอย
ท่ีสุด  

1 

ก 
ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

     

1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเหมาะสม
กับประเทศไทย 

     

2 อํานาจในการปกครองเปนของประชาชน (โดยผาน
การเลือกตัวแทน ส.ส., ส.ว., หรือ ส.อบต.) 

     

3 กติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 

     

4 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะใชวิธีการ
แบบเสียงขางมากเปนเกณฑ แตตองเคารพเสียงขาง
นอย  

     

5 การปฏิบัติตอกันโดยอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย 
เพราะคนทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกนั 

     

ข 
การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

     

6 หลักการตัดสินดวยเสียงขางมาก เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

     

7 ตองใหความคุมครองเสียงขางนอย โดยการนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

     

8 มุงม่ันในผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ   
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ขอ
ท่ี 

ทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

 5 

มาก  
 
4 

ปาน
กลาง  

3 

นอย  
 
2 

นอย
ท่ีสุด  

1 
9 ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีเสรีภาพในการคิด

และการตัดสินใจ ตามรัฐธรรมนูญ 
     

10 ทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตามสิทธิทาง
กฎหมาย 

     

ค การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย      
11 มีความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ และ

ขาราชการ 
     

12 การที่ประชาชนมีความรวมมือท่ีดีตอกัน จะทําให
ประเทศเจริญกาวหนา 

     

13 คนทุกคนลวนเปนพลเมืองท่ีดีได ถาไดรับการพัฒนา
ในทางท่ีถูกท่ีควร และเรากส็ามารถไววางใจได 

     

14 การแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการแบบประชาธิปไตยจะ
ทําใหสังคมผานวิกฤติตางๆ ไปไดดวยด ี

     

15 มนุษยสามารถปกครองตนเองได 
 

     

ง 
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง 

     

16 ประชาชนควรใหความสนใจในขอมูลขาวสารดาน
การเมือง 

     

17 ประชาชนควรพรอมท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

     

18 ถาทางราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุม 
ประชาชนควรเขารวมเพื่อแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
การตัดสินใจในกิจกรรมของทางราชการ 

     

19 
 

ประชาชนควรนําเสนอปญหาเพื่อใหรัฐนําไปกําหนด
เปนนโยบาย 
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ขอ
ท่ี 

ทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

 5 

มาก  
 
4 

ปาน
กลาง  

3 

นอย  
 
2 

นอย
ท่ีสุด  

1 
20 ผูท่ีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ถามีการเลือกต้ังควรไป

ใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ 
     

จ 
ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

     

21 ประชาชนควรมีจิตสํานึกในหนาท่ีของพลเมือง      
22 ประชาชนควรไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางสมํ่าเสมอ      
23 ประชาชนควรพรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบายของรัฐ 
     

24 ประชาชนทุกคนมีหนาท่ี ตองเสียภาษตีามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

     

25 ประชาชนควรปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมท่ีดีของสังคม 

     

ฉ 
การวิพากษวิจารณตองมีเหตผุลและเปนไปในทาง
สรางสรรค 

     

26 สามารถวิพากษวิจารณการใชอํานาจหนาท่ี และการ
ปฏิบัติงานของขาราชการไดดวยเหตุผล 

     

27 ประชาชนตองตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีของ
ขาราชการได 

     

28 การวิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็นตางๆ 
ในท่ีประชุมจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ท่ีจะนําไปสูการ
แกไขปญหารวมกันได 

     

29 การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกในดานตาง 
ๆ ของประชาชน จะชวยหยดุยั้งการกระทําท่ีมิชอบของ
ผูมีอํานาจทางการเมืองได 

     

30 การตรวจสอบ คัดคาน ท่ีมีเหตุผลของประชาชนจะชวย
หยุดยั้งความหายนะของสังคมได 
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

เรื่อง “ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” 

------------------------ 

ช่ือผูใหสัมภาษณ     นาย    นาง    นางสาว......................................................................................... 

วุฒิการศึกษา........................................................................................................................................ 

ตําแหนง............................................................................................................................................... 

โรงเรียน............................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป/เวลา  วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ...................เวลา..................... 

สถานท่ีสัมภาษณ .................................................................................................................... 

 

แนวการสัมภาษณ 

1. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
หรือไม 

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

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

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

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

2. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือไม 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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3. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมองโลกในแงดี มีความไววางใจเพื่อนมนุษย หรือไม 

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

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

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

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

4. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดจะไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง หรือไม 

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

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

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

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

5. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมีความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง หรือไม 

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

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

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

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

6. ทานเห็นวานักเรียนในสังกัดมีการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 
หรือไม 

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

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

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

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

7. ทานมีขอเสนอแนะท่ีจะสงเสริมใหนักเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยางไรหรือไม 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ตารางวิเคราะหหาคาดชันีความสอดคลอง ( IOC ) ของแบบสอบถาม 

 เรื่อง  ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอวัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยม ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

ผลรวมของ
คะแนน 

∑R
N

 สรุปผล 

 1 2 3 4 5 ∑R   

ก ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 นําไปใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

4 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 นําไปใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

ข การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

7 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 นําไปใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

ค การมองโลกในแงดี มีความไววางใจในเพื่อนมนุษย 

11 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 นําไปใชได 

12 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 นําไปใชได 

13 0 +1 +1 +1 +1 3 0.8 นําไปใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 
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คําถามขอท่ี 
คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

ผลรวมของ
คะแนน 

∑R
N

 สรุปผล 

 1 2 3 4 5 ∑R   

ง  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

18 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 นําไปใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

จ ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

ฉ  การวิพากษวิจารณตองมีเหตผุลและเปนไปในทางสรางสรรค 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 นําไปใชได 

30 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 นําไปใชได 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
วิเคราะหความเที่ยงตรงทางเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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วิเคราะหความเที่ยงตรงทางเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

n1 118.9000 155.128 .535 .903 

n2 119.2333 154.806 .517 .904 

n3 118.7000 152.700 .544 .903 

n4 118.6667 157.954 .376 .906 

n5 118.4667 150.464 .706 .900 

n6 118.9333 156.271 .378 .906 

n7 118.8000 149.338 .650 .901 

n8 118.7000 148.079 .649 .901 

n9 118.6000 157.697 .406 .905 

n10 118.4000 151.145 .630 .901 

n11 119.8000 157.062 .411 .905 

n12 118.5000 152.948 .581 .902 

n13 119.5000 158.810 .302 .907 

n14 119.0333 156.654 .377 .906 

n15 119.1667 163.523 .022 .914 

n16 118.5667 156.047 .495 .904 

n17 118.5667 154.668 .576 .903 

n18 118.7333 158.202 .290 .907 
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n19 118.6000 154.800 .502 .904 

n20 118.7000 155.597 .337 .907 

n21 118.5000 151.914 .780 .900 

n22 118.3667 152.792 .658 .901 

n23 118.8000 156.855 .422 .905 

n24 118.9333 155.926 .340 .907 

n25 118.6000 151.214 .541 .903 

n26 118.7667 157.082 .398 .905 

n27 118.8667 158.809 .292 .907 

n28 118.4333 156.806 .468 .904 

n29 118.6667 150.920 .653 .901 

n30 118.6333 152.378 .641 .902 

 
 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

1.2287E2 165.223 12.85391 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.907 30 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ-สกุล  :  พระพงษอนนัต  จิรวํโส  (ลํางาม) 

วัน เดือน ป เกิด :  27 ธันวาคม 2531 

ภูมิลําเนาเดิม :  บานเลขท่ี 5 หมู 1 บานทาเมือง ตําบลทาเมือง  

     อําเภอดอนมดแดง จังหวดัอุบลราชธานี 34000 

บรรพชา :  1 เมษายน 2544 ณ วดับานแค ตําบลคําขวาง  

   อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

อุปสมบท :  30 พฤษภาคม 2552 ณ พัทธสีมา วัดมัชฌันติการาม  

   ตําบลบางซ่ือ อําเภอบางซ่ือ จังหวดักรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน :  วัดบางขวาง 238 หมู 4 ซอยประชาราษฎร 17  

   ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 11000 

วุฒิการศึกษา  

 พ.ศ. 2546    :  สอบไลไดนกัธรรมช้ันเอก  

   จากสํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 

 พ.ศ. 2547    :  สอบไลไดเปรียญธรรมประโยค ปธ.1-2  

   จากสํานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 

 พ.ศ. 2554 :  ศาสนศาสตรบัณฑิต (มนษุยศาสตร) 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

รางวัลหรือทุนการศึกษา :  ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

   ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
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