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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพ่ือพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่มี
คุณภาพ 2) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี 
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 580 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกวิเคราะหความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  และวิธีหลายลักษณะหลายวิธี  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. คาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.24 – 0.53 คาอํานาจจําแนก (t) มีคาตั้งแต
6.32 - 10.57 คาความเชื่อม่ันแตละดานมีคาตั้งแต 0.70 - 0.77 และความเชื่อม่ันรวมทั้งฉบับ
เทากับ 0.87 สวนชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 - 0.52 คา
อํานาจจําแนก (t) มีคาตั้งแต 3.40 - 11.58 คาความเชื่อม่ันแตละดานมีคาตั้งแต 0.64 – 0.71
และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.87  
 2.คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พบวาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ (  = 316.29, df = 279,  /df = 1.13, p = .06, GFI = 0.96, AGFI = 0.95, 
RMSER = 0.03, SRMR = 0.03, CFI = 1.00)  และแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก พบวา
คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (  = 330.47, df = 
292,  /df  = 1.13, p = .06, GFI = 0.96, AGFI = 0.95, RMSER = 0.03, SRMR = 0.03, CFI 
= 0.99)  และคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธีของ
แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเที่ยงตรงเชิง
เหมือน มีคาตั้งแต 0.291- 0.417 และคาสัมประสิทธสหสัมพันธของคาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก
มีคาตั้งแต 0.268 – 0.650 
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The main purposes of this research were 1) to develop the qualified test on 

behavior according to democracy, 2) to verify the construct validity of the test on 
behavior according to democracy by confirmatory factor analysis and 
MultitraitMultimethod. The samples were 580 upper secondary education students under 
office of the private education commission in the area of Bangkok in the second 
semester of 2013, selected by two-stage random sampling. The instruments used for 
the research were five-point rating scale and situation form. The construct validitywas 
analyzed by confirmatory factor analysis and MultitraitMultimethod. 

The research results found that: 
1. The discrimination index (r) of the five-point rating scale items were 0.24 to 

0.53 and t-test value were 6.32 to 10.57 with statistical significant difference at .05 level. 
The reliability in each part was 0.70 to 0.77 and the overall scale was 0.87. As for the 
situation form, the discrimination index (r) were 0.20 to 0.52 and t-test value were 3.40 
to 11.58 57 with statistical significant difference at .05 level. The reliability in each part 
was 0.64 to 0.71 and the overall scale was 0.87. 

2. The construct validity of both the five point rating scale and the situation form 
analyzed by CFA found that the model fitted well with the empirical data. For the five-

point scale, it was found that the goodness of fit measured for the model were = 

316.29  df = 279, /df  = 1.13, p = .06, GFI = 0.96, AGFI = 0.95,  RMSER = 0.03, 
SRMR = 0.03, CFI = 1.00.  For the situation form, it was found that the goodness of fit 

measures for the model were = 330.47 , df = 292 , /df  = 1.13 , p = .06 , GFI = 
0.96 , AGFI = 0.95, RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 , CFI = 0.99. It was also found that 
the MultitraitMultimethod used to verify the construct validity of the test on behavior 
according to democracy had convergent validity coefficients at 0.291 to 0.417 and the 
discrimination validity coefficients at 0.268 to 0.650. 
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ประกาศคุณูประการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากอาจารย 
ดร.วิไลลักษณ ลังกา ประธานผูควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ใน
การทําวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท ศลโกสุม และอาจารย ดร.รณิดา  
เชยชุม ที่กรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลา  และไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงปริญญานิพนธ
ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูในการศึกษาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ซึ่งผูวิจัยจะนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย นิภา ศรีไพโรจน อาจารย ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน
อาจารย ดร.อรอุมา เจริญสุข  อาจารย ดร.ภิญญาพันธ เพียซาย และอาจารยพรพัฒนสัธนรักษาเวศ 
ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ใหมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ใหโอกาสใน
การศึกษา ตลอดจนใหการสนับสนุนเร่ืองทุนในการศึกษาวิจัย รวมทั้งคณาจารยโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่คอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูวิจัยไดนํามาศึกษาและ
อางอิงในการทําปริญญานิพนธ ขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครูโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่
ใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูล  และขอขอบใจนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เปนกลุมตัวอยางสําหรับความรวมมือในการทําแบบวัดเปนอยางดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือนนิสิตสาขาวิจัย และวัดผลทุกคนที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือ
ในทุกๆดาน และใหคําแนะนําสิ่งที่ดีตลอดมา จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ 
 ทายสุดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูที่ใหชีวิตและใหการอบรมเลี้ยงดู
เปนอยางดี อีกทั้งยังเปนกําลังใจที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหผูวิจัยมีความมุงม่ันและมีความพยายามจน
ทําใหการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ 
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บัญชีตาราง 
 
ตาราง                                                                                                                             หนา 
 1 สรุปที่มาของการศึกษาองคประกอบของพฤตกรรมตามวิถีประชาธปิไตย  25 
 2 สวนประกอบของเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธีแบบ 3×3 เม่ือใชคุณลักษณะ 
   ที่มุงวัดเปนหลัก  34 
 3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา จําแนกตาม 
   ขนาดโรงเรียน  52 
 4 การวิเคราะหสถานการณในการสรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
  ชนิดมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 
   แบบ 3 ตวัเลอืก  54 
     5 คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
   คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณ 
   คา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก  72 
6คาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
  ชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จากการทดสอบครั้งที่ 1 Try out  
   (n = 180)  73 
 7 คาอํานาจจําแนกของแบบวดัพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย 
  ชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 1 Try out (n = 180)  74 

 8 คาความเชื่อม่ัน (α) รายดานและทั้งฉบับของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถ ี
   ประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 
   3 ตัวเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 1 Try out (n = 180)  74 
     9   คาสถติิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของแบบวัด 
พฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิด 
สถานการณ 3 ตัวเลือก(n = 580)  75 
 10 ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา  
   5 ระดับและชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 2 
   (n = 580)  76 

 11 คาความเชื่อม่ัน ( ) รายดานและทั้งฉบับของแบบวัดพฤติกรรมตามวถิี 
  ประชาธิปไตยทั้งชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ  
  3 ตัวเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 2 (n = 580)  77 
  
 
 



บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                                                                                                                             หนา 
12 คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ    78 

   นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน ( )  ของแบบวดั 
 
 13 คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ    

   นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน ( ) ของแบบวดั 
   พฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตยชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก  81 
 14 คาสถิตขิองการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี     
  ประชาธิปไตยทั้งชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ  
   3 ตัวเลือก(n=580)  84 

 15 คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ 

   นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน ( ) ของการวิเคราะห 
   องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดชนิดมาตราสวนการประมาณคา  
   5 ระดับ  85 

 16 คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ     

   นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน ( ) ของการวิเคราะห 
   องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก  87 
 17 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยการวเิคราะหแบบหลาย 
   ลักษณะหลายวิธ(ีMultitraitMultiMethod, MTMM) n=580.  89 
 18 คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ     
  คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 

  5 ระดับจํานวน 30 ขอ (พิจารณาคัดเลือกคา IOC ≥ 0.50)  104 
 19 คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ     
  คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก 

   จํานวน 30 ขอ (พิจารณาคัดเลือกคา IOC ≥ 0.50)  106 
 20 คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
   ประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน 30 ขอ  108 
 21 คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถ ี
   ประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือกจํานวน 30 ขอ  109 

 



 
บัญชีตาราง (ตอ) 

 
ตาราง                                                                                                                             หนา 
22  คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
  ประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน 29 ขอ  110 
 23 คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
  ประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือกจํานวน 29 ขอ  111 
 
 24 คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชื่อม่ัน (α) 
   ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา  
   5 ระดับ  จํานวน28 ขอ  112 

 25 คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชื่อม่ัน (α) 
   ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตวัเลือก 
   จํานวน 28 ขอ  113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

 
ภาพประกอบ                                             หนา 
 1 ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบวดั 
   พฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย  7 
 2 แสดงการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  51 
 3 ลําดับขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย  53 
 4 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับหน่ึงของแบบวัดพฤติกรรม 
   ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  81 
 5 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับหน่ึงของแบบวัดพฤติกรรม 
  ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก  84 
 6 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับสองของแบบวัดพฤติกรรม 
  ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  87 
 7 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับสองของแบบวัดพฤติกรรม 
  ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก  89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขยึดหลักการสําคัญ 5 ประการคือหลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาคหลักนิติธรรม
หลักการใชเหตุผลและหลักการยอมรับเสียงขางมากที่ตองเคารพสิทธิของเสียงขางนอยวิถีการ
ดําเนินชีวิตประชาธิปไตยของประชาชนในสังคมถือเปนสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งรูปแบบของวิถีประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยูกับการบมเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของ
คนในสังคมที่ถายทอดกันมาจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหน่ึงโดยผานกระบวนการหลอหลอมทางสังคม 
ไดแกครอบครัวครูกลุมเพ่ือนและสื่อมวลชนจนกลายเปนวิถีประชาธิปไตยการดําเนินชีวิตของบุคคล
ในสังคมโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยูรวมกันรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเคารพ
ในกติกาที่รวมกันสรางมีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสังคมสวนรวมพลเมืองที่มีคุณลักษณะ
ที่สําคัญคือเปนผูที่ยึดม่ันในหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายและ
เปนประโยชนตอสังคมมีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปน
สังคมและประเทศประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการประชาธิปไตย(สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.2554:1)  
 สังคมประชาธิปไตยเปนสังคมที่ประเทศทั่วโลกยอมรับวาเปนสังคมที่ดีที่สุด ดวยมีรูปแบบ
การปกครองประเทศ ที่ทําใหประชาชนนั้นมีสวนรวมในอํานาจประชาธิปไตย และสามารถติดตามดูแล
บานเมืองของตนใหดําเนินไปตามทิศทางที่ถูกตองเปนธรรม และสอดคลองกับนโยบายที่ฝายบริหาร
ไดแถลงไวกับประชาชนและรัฐสภา ดังน้ันการมีสวนรวมของประชาชนจึงไมไดอยูที่การเลือกตั้ง
เทานั้น ประชาชนจะตองมีบทบาทในทุกภาคสวนตามรัฐธรรมนูญที่เปดโอกาสใหตามมาตรา 87
กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมใหเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้การสรางภาค
ประชาสังคมใหมีคุณภาพและมีหลักการเชื่อถือไดจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะการสงเสริมความรู
ตามวิถีทางประชาธิปไตยใหแพรหลายในทุกระดับ โดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียน
หรือสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการสงเสริมประชาธิปไตย และการสอนการเรียนรูถึงสังคม
ประชาธิปไตยไวมาก โดยมีรัฐธรรมนูญโรงเรียนและสภานักเรียนที่สอนใหนักเรียนรูเรื่องการเลือกตั้ง
ผูนําของตนเอง และสรางบทบาทในการทํางานรวมกัน ใหเรียนรูการประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สวนรวมตามวิถีทางประชาธิปไตย เปนการวางรากฐานประชาธิปไตยเบื้องตน (เทศนา ธรรมชน. 
2555: 65-66) และในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือวามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนใน
สังคมเปนอยางมาก เพ่ือใหการปกครองดังกลาวมีความเจริญม่ันคง จําเปนตองปรับวิถีชีวิตของ
ประชาชนใหมีความเปนประชาธิปไตยดวย และวิธีการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยใหยั่งยืนก็ตองมองที่
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คนเปนหลักคลายๆกับการมองยอนอดีตวาเราจะสรางประชาธิปไตยที่ฝงรากลึกซึมซับสูวิถีชีวิตที่
แทจริงเหมือนกับคนโบราณไดอยางไร ก็ตองมองที่การศึกษาเปนหลักนั่นคือเด็กที่อยูในวัยเรียน
ตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือที่เรียกวาเด็กที่อยูในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได
เรียนรูเร่ืองประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมที่มีสวนในการใหเด็กไดเรียนรูอยางกวางขวางลงมือปฏิบัติจริงควบคูไปกับวิถีชีวิต
รวมกับครอบครัวและสังคมที่เขาอาศัยอยูโดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางการถายทอดความรู มีแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีเปนแบบอยาง การเรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียนก็จะ
เกิดมรรคผลตอไปได (ดิเรก ศรีวะโสภา. 2554: 34) 
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน 
ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้ ง เจตคติที่ จําเปนตอ
การศึกษา  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพและไดกําหนดจุดหมายสําคัญที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมสงเสริมวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยนักเรียน ใหมีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อีกทั้งยัง
กําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา โดยแกปญหาและอุปสรรคตางๆที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศเขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ
ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอมและความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต เนนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ืองการทํางานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสราง
เสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสมการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 4-5)
และในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียนใหประสบผลสําเร็จ ไดมีการกําหนด
เปาหมายคุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสูการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางชัดเจน ทั้งดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติซึ่งการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล คือ
ในดานคารวะธรรม ปญญาธรรม  และสามัคคีธรรมซึ่งเปนหน่ึงในคุณลักษณะของเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียนในดานเจตคติที่พึงมี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 10) 
 ดังน้ันการปลูกฝงประชาธิปไตยตอเยาวชนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งและเพื่อใหเยาวชน
รุนใหมมีความรูมีความเขาใจในการเมืองอยางแทจริง  เด็กและเยาวชนทุกคนควรไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเมืองที่ถูกตองและใหมีความเหมาะสมกับวัย  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และยัง
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เปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองกอนการเขารวมในวิถีประชาธิปไตยอยางเต็มรูปแบบตลอดจน
เปนผูหน่ึงที่มีสวนรวมกําหนดจุดเริ่มตนของสังคมประชาธิปไตยแบบเต็มใบ ซึ่งเยาวชนที่มีอายุ 18 
ปบริบูรณขึ้นไปสามารถใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได (จิระ  เงินงอก. 2551: 
ออนไลน)จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
ใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งเปนชวงวัยที่กําลังจะเขาสูการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดทําการศึกษานั้น ทําการศึกษากับกลุมนักเรียนที่
สังกัดในหนวยงานรัฐบาลเปนสวนใหญ และดวยสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีความแตกตางกันในการ
นี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษากับนักเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
และเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหสังคมความเปนประชาธิปไตยนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากดวยเชนกัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางแบบวัดใหมีความเหมาะสม จึงได
สรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 2 ลักษณะดวยกันคือ แบบวัดชนิดมาตราสวน
ประมาณคา(Rating Scale) และแบบวัดชนิดสถานการณ และใชการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ในดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) เพ่ือทดสอบความสอดคลองของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยกับแนวคิดที่ผูวิจัย
ใชในครั้งนี้วาขอคําถามที่สรางขึ้นน้ันอยูในแตละองคประกอบที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งแบบวัดที่มี 2 
ลักษณะ ผูวิจัยจึงใชวิธีแบบหลายลักษณะหลายวิธี(Multitrait-Multimethod) ตรวจสอบดูความ
เหมาะสมของเครื่องมือหลายประเภทสําหรับการวัดลักษณะที่สนใจ และจากการศึกษาคุณภาพของ
แบบวัดในครั้งน้ีเพ่ือใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมวาจะเปนครู 
ผูปกครอง หรือนักวิชาการตางๆ ไดนําแบบวัดดังกลาวใชเปนแนวทางในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมตาม
วิถีประชาธิปไตยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

จุดมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย2 รูปแบบ คือแบบวัดชนิดมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก ที่มีคุณภาพ 
 2. เ พ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสรางของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี

ประชาธิปไตยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยน้ีทําใหไดแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 รูปแบบ คือแบบวัด
ชนิดมาตราสวนประมาณคา และแบบวัดชนิดสถานการณที่มีคุณภาพดานคาอํานาจําแนก ดาน
ความเชื่อม่ัน และดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยสามารถนําแบบวัดนี้ไปประยุกตใชกับ
นักเรียนเพ่ือเปนแนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคการวางแผน
ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวจิัย 
 ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จํานวน 59โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 25,008คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556จํานวน6โรงเรียน จํานวนนักเรียน 580 คน  โดยไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน
(Two-Stage Random Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ใชศึกษา 
  3.1 ตัวแปรอสิระ 
     ประเภทของแบบวัดพฤติกรรมตามวถิีประชาธิปไตยแบงเปน  2 ชนิด 
  -  แบบวัดชนดิมาตราสวนประมาณคา  
  -  แบบวัดชนดิสถานการณ 
 3.2 ตัวแปรตาม 
  คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ซึง่ประกอบไปดวย 
  -คาความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
  -  คาอํานาจจําแนก (Discrimination) 
  -  คาความเชือ่ม่ัน (Reliability) 
  -คาความเทีย่งตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง การแสดงออกโดยการปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย  ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะกอใหเกิดการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความเคารพ ความสามัคคี 
และความมีปญญา 
  1.1  ความเคารพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับฟง ในการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล การไมลวงล้ําในสถานที่ ไมลวงละเมิด
ทรัพยสินหรือสิ่งของผูอ่ืนและของสวนรวม  รวมถึงการปฏิบัติตามกฎกติกาและขอตกลงตางๆ ของ
สังคม 
  1.2 ความสามัคคี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรูจักสานประโยชนและเห็น
แกสวนรวม การแสดงถึงการแบงปน ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน รวมกันทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ และการยอมรับผลงานของกลุมพรอมรวมกันปรับปรุงแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 
 1.3 ความมีปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการอธิบายเหตุ
ผลได เม่ือตองมีการตัดสินใจ อภิปราย ซักถาม และพูดจาโตตอบ รวมถึงการยอมรับขอบกพรองของ
ตนเองและกลุม โดยพยายามหาทางปรับปรุงแกไข หรือแกปญหาตางๆโดยเนนการใชเหตุผล  ใน
การอภิปรายชี้แจงใหเขาใจ 
 2. การพัฒนาแบบวัด หมายถึง การสรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่ง
ประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 ประการ ไดแก ความเคารพ ความสามัคคี และความมีปญญา เปน2 
รูปแบบ คือ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสถานการณ3 ตัวเลือก ใหมีคุณภาพดาน
ความเที่ยงตรง ดานคาอํานาจจําแนกและดานความเชื่อม่ัน 
              3.  คุณภาพของแบบวัด  หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัด ซึ่งประกอบไปดวย 
 3.1 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดที่สามารถจําแนก
กลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยสูงและกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ต่ําออกจากกันได  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของเพียรสัน
เพ่ือคัดเลือกขอที่มีคุณภาพ คือ ขอที่ (r) มีคามากกวา 0.20 ขึ้นไปและใชเทคนิค 25% ของกลุมสูง
และกลุมต่ํา โดยการเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบที(t-test)ซึ่งคา (t) จะตองมีคา
มากกวา 1.75 ขึ้นไป 
  3.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดที่สามารถวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยไดคงที่ แนนอนซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบวัดเปนรายดานและทั้งฉบับ ดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(α- Coefficient)ซึ่งคาความเชื่อม่ันควรมีคาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป 
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  3.3 คาความเที่ยงตรง (Validity)หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดที่สามารถทําหนาที่
วัดไดตรงกับคุณลักษณะหรือจุดมุงหมายของสิ่งที่ตองการจะวัดไดอยางถูกตองครอบคลุมประเด็นที่
ตองการจะวัดทั้งหมด ซึ่งมีวิธีในการหาคาความเที่ยงตรงดังนี้ 
  3.3.1  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)หมายถึง คุณภาพของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ไดจากการพิจารณาโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจประเมินรายขอ 
จํานวน 5 คน วาขอคําถามในแตละขอจะตองวัดไดตรงและครอบคลุมตามนิยามที่ไดกําหนดไว ซึ่ง
ขอคําถามจะตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5  
   3.3.2ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง(Construct Validity)หมายถึง คุณภาพของ
แบบวัดพฤติกรมตามวิถีประชาธิปไตยไดตามโครงสรางหรือคุณลักษณะตามที่นิยามไว ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 2 วิธีคือ 
    3.3.2.1 วิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor 
Analysis) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่ศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน  แลวนําไปวิเคราะหเพ่ือยืนยัน
หรือทดสอบสมมติฐานวามีองคประกอบในลักษณะ (Trait) น้ันจริง โดยตรวจสอบจากจํานวน
องคประกอบรวม ลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบ และคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร

สังเกตแตละตัว โดยพิจารณาจากดัชนี คาสถิติไค-สแควร(χ2) คา p > .05 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไค-สแควรสัมพัทธ(χ2 /df)ไมเกิน 2 ดัชนีความกลมกลืน (GFI) มีคามากกวา 0.90 ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแลว (AGFI) มีคามากกวา 0.90 ดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคา
มากกวา 0.90 คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปมาตรฐาน (SRMR)มีคาต่ํากวา 0.05 
และคารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSER) มีคาต่ํากวา 0.08 
    3.3.2.2 วิธีหลายลักษณะหลายวิธี(Multitrait-Multimethod)หมายถึง การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธีการวัด(Method)ตางๆกับคุณลักษณะ(Trait) ตางๆ ซึ่ง
ในการวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยจะมีการวัดอยู 2 วิธี และในขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยแบงเปนการวัด 2 ลักษณะ ซึ่งจะทําใหไดคาความเที่ยงตรง 2 ชนิดคือ  
   3.2.2.2.1ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) หมายถึง การวัดใน
ลักษณะ(Trait)คือองคประกอบเดียวกัน ดวยวิธีการวัด(Method) คือแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยที่ตางชนิดกัน จะมีคาสหสัมพันธกันสูงคาสหสัมพันธตองมากกวา 0.50 
  3.2.2.2.2ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Divergent Validity) หมายถึง การวัดใน
ลักษณะ(Trait) คือองคประกอบตางกัน ดวยวิธีการวัด(Method) คือแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน จะมีคาสหสัมพันธกันต่ําคาสหสัมพันธตองต่ํากวา 0.50 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประเภทของแบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตยแบงเปน 2 ชนิด 
1. แบบวัดชนิดสถานการณ 
2. แบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 

 

 
คุณภาพของแบบวัด 

1.  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
2. คาอํานาจจําแนก 
3. คาความเชื่อม่ัน 
4. คาความเทีย่งตรงเชิงโครงสราง 

 
 

 จากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดของโคลเบิรกที่ไดอธิบายถึงระดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
ซึ่งแบงไว 3 ระดับ คือระดับกอนมีจริยธรรมหรือระดับกอนกฎเกณฑสังคมระดับจริยธรรมตาม
กฎเกณฑสังคมและระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑสังคม ซึ่ง
จะนํามาใชในการสรางตัวเลือกของแบบวัดชนิดสถานการณและจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยนั้นไดแบงองคประกอบของพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยไว 3 องคประกอบดวยกัน ไดแก ความเคารพ ความสามัคคี และความมีปญญา ใน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสรางแบบวัด 2 ฉบับ คือ ชนิดมาตราสวนประมาณคา5 ระดับ และชนิด
สถานการณ 3 ตัวเลือก โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบวดัพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย 

 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนา
แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย และไดนําเสนอในหัวขอดังตอไปน้ี 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
  1. ความหมายของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
  2. ทฤษฏทีางจริยธรรมของที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย 
  3. ความสําคญัของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
  4. องคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
  5. วิธีการวัดและแนวทางในการวัด 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพของแบบวัด 
  1. ความหมายของความเทีย่งตรง 
  2.ประเภทของความเที่ยงตรง 
  3.ความหมายของคาอํานาจจําแนก 
  4.การหาคาอํานาจจําแนก 
  5.ความหมายของความเชื่อม่ัน 
  6.การตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
  1. งานวิจัยตางประเทศ 
  2.งานวิจัยในประเทศ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551สาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมชวยใหผูเรียนมีความเขาใจการดํารงชีวิต
ของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปจจัยตางๆเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน  มีความอดทนอดกลั้น  ยอมรับในความแตกตาง และ
มีคุณธรรม สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม 
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จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูและทํา
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยใหแกผูเรียนในทุกระดับชั้นไดเขาใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปจจุบันยึดม่ันศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยเฉพาะในสาระที่ ๒หนาที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
ในสังคม  โดยนักเรียนจะตองเขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีมีคํานิยมที่ดีงาม
และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติ
สุขปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนเห็นคุณคาในการ
ปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพหนาที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1-2) 
 จะเห็นไดวา จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เราจะพัฒนา
ผูเรียนโดยใหมีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยไดนั้น จะตองยึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต 
ปฏิบัติตนอยูในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของการเปน
พลเมืองที่ดีซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของบิดามารดา ครู อาจารย มีความสามัคคีในหมูคณะ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน มีความรอบรู มีสติปญญาสรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย อยู
รวมกันอยางมีความสุข แลวจะนําพาประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางม่ันคง 
 

เอกสารที่เก่ียวกับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 ความหมายของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย  
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2554:4; อางอิง

จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น.2551) ไดใหความหมายของวิถีชีวิตประชาธิปไตยไววา  
วิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง แนวทางการดํารงชีวิตประจําวันและการดํารงตนในสังคมของ
ประชาชนในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยการที่ประชาชนนําเอาหลักการและ
ความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยมาประพฤติปฏิบัติตนใหสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของพลเมืองตามที่กฎหมายกําหนดและเขามามีสวน
รวมในการปกครองในระดับตางๆอยางกวางขวางทั้งในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนตลอดจนการ
ประกอบอาชีพและการทํางานรวมกับผู อ่ืนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญและ
นอกจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยเปนการนําเอาหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวันจนเปน
นิสัยหรือวิถีทางแหงชีวิต  ยังจําเปนตองยึดถือเอาประชาธิปไตยไวในฐานะที่เปนวิถีชีวิตประจําวัน 
สน  สุวรรณ (2556: ออนไลน)  ไดกลาววา พฤติกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง   
การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  โดย
การนําหลักประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยหรือวิถีทางแหงชีวิต (A way of life) ซึ่ง
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บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน แบงออกเปนพฤติกรรมที่สําคัญ ๓ ดาน คือ คารวะ
ธรรม หมายถึง การยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน สามัคคีธรรม หมายถึง การรวมมือกันในการเรียน
และการทํางาน และปญญาธรรม หมายถึงการใชเหตุผลในการทํางานและตัดสินปญหาตางๆ   

กระทรวงศึกษาธิการ(วัลยภรณ  แดงเกิด. 2555: 13; อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ.
2544: 26-32) ไดกลาวถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยไวดังน้ี 

 1.  การรูจักบทบาทหนาที่ มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
รูจักสถานภาพของตนเองที่เปนอยู รูจักสัมพันธภาพระหวางตนเองกับผูอ่ืน รูจักประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสัมพันธภาพ โดยถือหลักกาลเทศะ รูจักปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 
จริงจัง รับผิดชอบ เกิดผลดีตอสวนรวม ยึดถือระเบียบเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน ใหความรวมมือ
ตามบทบาทและหนาที่ซึ่งมีตอกันและกัน ปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังและสุจริต ยอมรับบทบาทหนาที่
ของกันและกัน 

 2.  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี  
ใหโอกาสผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น ไมแสดงปฏิกิริยาตอตาน ดูถูก เหยียดหยามความคิดเห็น

ของผูอ่ืน สนใจฟงดวยความตั้งใจ ซักถามโดยใชเหตุผล เม่ือไมเขาใจความคิดเห็นของคนอื่น คิดถึง
ผลที่อาจจะเกิดจากความคิดหรือการกระทําของผูอ่ืนที่มีตอสวนรวม นําความคิดไปวิเคราะห 
ประเมิน และเลือกตัดสินใจในสวนที่จะเปนประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด ไมยึดถือความคิดเห็นของ
ตนเองวาถูกตองเสมอไป 

 3.  การมีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
เปนที่พ่ึงของตนเองได ไมเปนภาระของผูอ่ืน ทําหนาที่การงานสําเร็จอยางดีตามเวลาที่

ไดรับมอบหมาย เอาใจใสติดตามการปฏิบัติงานโดยไมทอดทิ้ง ยอมรับเม่ือมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
และพยายามแกไข สนใจกระตือรือรน ใหความรวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาของกลุมที่
ตนเองสังกัดอยู รู จักควบคุมตนเอง ตรงตอเวลา ปฏิบัติตนเปนที่นาเชื่อถือได หลีกเลี่ยงการ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนและสวนรวม 

 4. ความเปนผูมีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอยางมีระเบียบเรียบรอยจนเปนนิสัย มีความเที่ยงตรงและยุติธรรม

ตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลปฏิบัติตนตรงตอเวลา
และการนัดหมาย ยอมรับและปฏิบัติตามมติของกลุม ปฏิบัติตนเปนที่ไววางใจตอผูอ่ืน รูจักควบคุม
พฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม ยอมรับและปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติ 

 5.  การคิดถึงประโยชนสวนรวม มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
รูจักเสียสละทรัพย กําลังกาย กําลังความคิด เวลา โอกาส โดยพิจารณาตามเหตุผลและ

ความเหมาะสม การกระทําใดๆ มุงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก เลือกตัดสินใจและแสดง
พฤติกรรมอันจะมีผลดีตอสวนรวมเปนสําคัญ รูจักอดทน อดกลั้น เพ่ือผลประโยชนของสวนรวม รูจัก
ละอายใจตอความประพฤติของคนที่รักษาผลประโยชนสวนตนโดยมิชอบ มีความกลาที่จะแสดง
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พฤติกรรมเพ่ือรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของสวนรวม ไมละเลยและเพิกเฉยตอการ
กระทําใดๆที่จะเกิดประโยชนตอสวนรวมตามความรู ความสามารถ และโอกาส 

 6.  การมีสวนรวมทั้งความคิด การกระทํา และน้ําใจ ดวยมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย 
มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 

เขารวมกิจกรรมของกลุมดวยความสุจริตใจโดยไมละเลย ยินดีปฏิบัติตามภาระหนาที่ที่กลุม
มอบหมายดวยความเต็มใจ แสดงความคิดเห็นเพ่ือใหกลุมบรรลุเปาหมาย รูจักเลือกแตงกายให
เหมาะสมกับกาลเทศะและประเพณีนิยม เลือกใชภาษา กิริยาทาทางที่สุภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และการรวมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นดวยมารยาทอันดี ใหความคิดเห็นตอกลุมดวย
ความสุจริตใจ ใหความสนใจในการแสดงความคิดอยางจริงใจ รูจักแพ รูจักชนะ รูจักการใหอภัย และ
รูจักการเสียสละ รูจักการรับและการใหดวยความมีน้ําใจ ระมัดระวังการกระทําใดๆ ที่จะทําลาย
ความรูสึกและน้ําใจของผูอ่ืน 

 7. การใหเกียรติซึ่งกันและกันตามฐานานุรูปมีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
รูจักยกยองสรรเสริญผูกระทําความดีโดยปราศจากอคติ รูจักแสดงออกตอผูอ่ืนโดยไมแสดง

ความรังเกียจและดูถูกเหยียดหยาม แตงกายใหเหมาะสมเพื่อใหเกียรติแกงาน บุคคล สถานที่และ
กิจกรรมนั้ๆ ใหเกียรติตอความคิดเห็นและทัศนคติของผูอ่ืน และตอบสนองอยางเหมาะสมติดตอการ
งานหรือธุรกิจกับผูอ่ืนดวยการใหเกียรติตอหนาที่ความรับผิดชอบของเขาตามสมควรไมใชตําแหนง
หนาที่ของตนเพื่อขมขูหรือเพื่ออภิสิทธิ์ ไมใชวุฒิความรูหรือการศึกษาของตนเพื่อดูถูกเหยียดหยาม
สติปญญา ความรู ความคิดของผูอ่ืน รูจักใหกําลังใจแกผูดอยกวาโดยการใหเกียรติและสนับสนุน
ตามความเหมาะสม แสดงกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย เหมาะสมตอบุคคลอื่นตามวัฒนธรรมไทย 

 8.  การยอมรับและเคารพในสิทธิและหนาที่ของเอกัตบุคคลมีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
ปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดโดยไมกาวกาย รบกวน หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูอ่ืน รูจักใหความสําคัญแกผูอ่ืน ไมสนใจและใหความสําคัญแตเฉพาะตนเองเทานั้น ไมโออวดหรือมี
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นการยกตนขมทาน คิด กระทํา และตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลที่จะกระทบตอ
ผูอ่ืนและผูเกี่ยวของเสมอ กระทําการใดๆ ตามสิทธิของตน และตองไมเปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
ไมวากรณีใดๆ เคารพตอสิทธิสวนบุคคลและสิทธิอ่ืนๆ ที่บุคคลผูนั้นมีอยู เคารพความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน โดยคํานึงถึงสิทธิของแตละบุคคล ยอมรับความแตกตางของบุคคลวาเปนธรรมชาติและ
พยายามปรับพฤติกรรม ปรับความคิดของตนใหเหมาะสม 

 9.  การใชปญญาหรือเหตุผลในการตัดสินปญหา มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
รูจักใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินปญหาเมื่อเกิดขอขัดแยง ไมใหอารมณของตนมีอิทธิพล

เหนือเหตุผลในการแกปญหาและตัดสินใจ ตัดสินปญหาโดยอาศัยขอมูลประกอบ ไมนําความเชื่อ
หรือโชคลางมาเปนเครื่องมือตัดสินใจ ไมนําเอาอคติมาเปนอุปสรรคหรือตัวชี้นําในการตัดสินใจ
แกปญหา แยกเรื่องสวนตัวกับหนาที่การงานออกจากกันในการทํางานและการตัดสินปญหาใดๆ 
รูจักวิเคราะหและประมวลเหตุการณตางๆ โดยใชสติปญญาและเหตุผลตลอดเวลา รูจักใชทรัพยากร
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อยางสมประโยชน ประหยัด และมีเหตุผลใหความเขาใจและเห็นใจตอปญหาของผูอ่ืนโดยใช
สติปญญา 

 10.  การรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
ยอมรับบทบาทของหัวหนาตามที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง ยอมรับขอกําหนดหรือ

นโยบายซึ่งไดกําหนดไววา เปนหนาที่ของผูนําหรือผูบริหาร เปนผูนําในการสรางขวัญแกผูรวมงาน
ในฐานะผูนําในการปฏิบัติงาน ใหเกียรติรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของ
ผูรวมงาน ไมใชอํานาจในฐานะผูนําเพียงอยางเดียว ใหความเคารพนับถือผูเปนหัวหนาตามฐานานุรูป
และบทบาทของผูนํา แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดย
เคารพบทบาทหนาที่ของกันและกัน มีความพอใจในบทบาทหนาที่ของตนในขณะนั้นและพยายาม
ทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด มีความอดทนในฐานะผูนําและในฐานะผูตาม 

 11.  การยึดม่ันในความกตัญู เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีพฤติกรรม
บงชี้ดังน้ี 

รูจักตอบแทนผูมีบุญคุณแกตนและสังคม ใหเกียรติ ยกยอง เคารพนับถือบุคคลที่ทํา
คุณประโยชนใหแกทองถิ่นและประเทศชาติ ปกปองคนที่ทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
เทาที่บทบาทหนาที่ของตนและโอกาสจะอํานวย แสดงความเคารพ ปกปอง เสียสละ และเทิดทูน
พระมหากษัตริยในฐานะที่เปนประมุขของประเทศ ประดับบานเรือนดวยธงชาติในโอกาสอันสําคัญ
ของชาติ ปกปอง คุมครอง และดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รัก หวงแหน คุมครองเกียรติภูมิ
และเสียสละตอผืนแผนดินไทย ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เขารวมในกิจกรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือดวยความศรัทธา 

 12.  การยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต มีพฤติกรรมบงชี้ดังน้ี 
ใหความอนุเคราะหชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนตามเหตุผลอันสมควร ปฏิบัติตนตอ

ผูอ่ืนดวยความเห็นอกเห็นใจและเอ้ือเฟอเผ่ือแผในฐานะที่เปนมนุษยดวยกัน ไมเบียดเบียน ไมเอา
เปรียบผูอ่ืน และไมเห็นแกตัว เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ โดยชวยเหลือจุนเจือผูดอยโอกาสกวาตามเหตุผลอัน
สมควร ตัดสินปญหาโดยอาศัยหลักเหตุผลประกอบหลักคุณธรรม ตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ และ
บุคคลโดยยึดหลักเหตุผลและหลักฐานประกอบกัน 
 ลาวัณย วิทยาวุฑฒิกุล (ม.ป.ป.: 69 – 72) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยไวดังน้ี 
 1.  การวางตัวในสังคมไดถูกตอง ลักษณะสําคัญของพฤติกรรม ไดแก ความเคารพตอ
มิตรภาพเพ่ือนฝูง ทํางานรวมกับคนอ่ืนอยางสบายใจ ใหขอเสนอแนะแกหมูคณะอยางเสรี มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ยอมเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพ่ือสวัสดิภาพของหมูคณะ 

 2.  การรวมมือกับผูอ่ืน ลักษณะของพฤติกรรมชนิดนี้ ไดแก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูอ่ืน และความสนใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักขอความชวยเหลือและใหความชวยเหลือเพ่ือน 
 3.  การมีสวนรวม ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมนี้ คือ การเต็มใจที่จะมีสวนในการทํางาน
ของหมูคณะ การยินดีที่จะทํางานใหสําเร็จดวยดี การรวมมือและขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน การ
พัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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 4. การปกครองตนเอง ลักษณะของพฤติกรรมนี้ ไดแก การรูจักทํางานอยางสม่ําเสมอการ
ตรงตอเวลา การยอมรับมติของหมูคณะ การยอมรับการวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน 
 5.  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมนี้ ไดแก การรูจักทํางานโดยมี
ความมุงหมาย การรูจักถนอมขาวของของตนเองและสิ่งของของคนอื่น รูวาการกระทําของตนยอมมี
ผลกระทบกระเทือนตอสวัสดิการของสวนรวม 
 6.  ความเปนผูใฝหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมนี้ ไดแก เชื่อวา
ความคิดของผูอ่ืนมีคุณคา รูจักขอความชวยเหลือและขอความเห็นจากผูอ่ืน รูจักไตรตรองและชั่ง
น้ําหนักความเห็นของผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน การรูจักปรับปรุงงานใหดีขึ้น ไม
ยอมเชื่อในสิ่งเหลวไหลไมมีเหตุผล 
 7.  การสรางสรรค ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมนี้ ไดแก การนําวิธีการหรือวัสดุใหมๆมา
ใชในการแกปญหา มองเห็นความคิดใหมๆ ของผูอ่ืนไดเร็ว การรูจักวัดผลงานของตนเองและวัดผล
งานของผูอ่ืนดวยความเปนธรรม 
 8.  ความรูจักหวงใยผูอ่ืน ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมนี้ คือ การมองเห็นความตองการ
ปญหา และความสนใจของผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว มีความหวงใยผูอ่ืนอยางจริงใจ รักความยุติธรรมการ
มีสัมมาคาราวะตอผูอ่ืน การใหโอกาสแกผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
 9.  การทํางานเปนหมูคณะ ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมนี้ไดแก การรูจักวางแผนงาน
รวมกัน การปฏิบัติงานรวมกัน การรูจักแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึงการ
แสดงออกโดยการนําหลักประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยหรือวิถีทางแหงชีวิต ซึ่งก็
คือ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะ
กอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป ประกอบดวยพฤติกรรมที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
ความเคารพ ความสามัคคี และความมีปญญา 
 ทฤษฏีทางจริยธรรมที่เก่ียวของกับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

 โคลเบิรก (Lawrence  Kohlberg)ใหคําจํากัดความของจริยธรรมวา เปนความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความถูกผิดและเกิดขึ้นจากกระบวนการทางความคิดอยางมีเหตุผลซึ่งตองอาศัยวุฒิ
ภาวะทางปญญาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลจากการพัฒนาการของโครงสรางทางความคิดความ
เขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมไดแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) มีดังตอไปน้ี(สุ
รางคโควตระกูล. 2553.68-75) 

      ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑสงัคม  
ขั้นที่ 1  ใชหลักการเชื่อฟงเพ่ือหลีกเลี่ยงการลงโทษ หมายถึง ขั้นที่บุคคลมุงที่จะ

กระทําพฤติกรรมเพื่อไมใหตนถูกลงโทษทางกาย เพราะกลัวความเจ็บปวดที่ไดรับและยอมทําตาม
คําสั่งผูมีอํานาจเหนือตน 
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                   ขั้นที่ 2  ใชหลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน หมายถึง ขั้นที่บุคคล
จะเลือกกระทําเพื่อหวังที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจากผูอ่ืน      

ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑสังคม  
ขั้นที่ 3  ใชหลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ หมายถึง ขั้นที่บุคคลไมมีความเปนตัว

ของตัวเอง ชอบคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืน กระทําพฤติกรรมตามคนสวนมาก เพราะคิดวาการทํา
ตามเสียงสวนใหญเปนการกระทําของคนดีและจะไดรับการยอมรับ 

                   ขั้นที่ 4 ใชหลักทําตามหนาที่ทางสังคม หมายถึง ขั้นที่บุคคลกระทําพฤติกรรม
โดยใชกฎเกณฑ กฎหมายหรือระเบียบแผนในสังคมเปนเครื่องนําทางมีความรูสึกถึงบทบาทหนาที่
ของตนในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งของสังคม จึงถือวาตนมีหนาที่ที่จะตองทําตามกฎเกณฑตางๆที่
สังคมของตนกําหนด เพ่ือใหตนเปนที่ยอมรับ นาเคารพนับถือและมีเกียรติ 

ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑสังคม   
ขั้นที่ 5 ใชหลักการทําตามคําม่ันสัญญาและขอตกลงของสังคม หมายถึง ขั้นที่บุคคล

จะมีเหตุผลในการเลือกกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนของคนหมูมากในสังคม เห็นความสําคัญของ
กฎหมาย สัญญาประชาคม ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สามารถควบคุมตนเองได มีความละอายใจตอ
การกระทําชั่วและมีความภาคภูมใจในตนเองเม่ือทําดี 

                  ขั้นที่ 6 ใชหลักยึดอุดมคติสากล หมายถึง ขั้นที่บุคคลมีความเจริญทาง
สติปญญาในขั้นสูง มีสายตาหรือความคิดเห็นที่กวางไกลกวากลุมและสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู 
บุคคลประเภทนี้จะมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจําใจ กระทําพฤติกรรมตอทุกคนโดยยึดหลักจริยธรรม 
มีความเกรงกลัวตอบาป เคารพในความเปนมนุษยและคุณคาของแตละบุคคล มีความยุติธรรมและ
ความเสมอภาค 
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา บุคคลทุกคนมีพัฒนาการทางจริยธรรมตามขั้น ซึ่งเปน
พัฒนาการที่มีความตอเนื่องคอยเปนคอยไป และเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นขึ้นอยูกับวุฒิภาวะและ
พัฒนาการทางเชาวนปญญา และการมีกฎเกณฑทางสังคม ถาหากนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
เขียนระเบียบกฎเกณฑตางๆไมวาจะเปนของหอง หรือขอตกลงของกลุมก็ดี จะมีสวนชวยใหนักเรียน
ใชเหตุผลทางจริยธรรมมากขึ้นหรืออาจจะกลาวไดวามีพฤติกรรมที่เปนไปตามวิถีประชาธิปไตยโดย
ยึดหลักธรรม 3 ประการ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม 

 ความสําคัญของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน 
ซึ่งเปนกําลังของชาติโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพและไดกําหนดจุดหมายสําคัญที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรม
สงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยนักเรียน ใหมีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข อีกทั้งกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความสามารถ
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ในการแกปญหา โดยแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศเขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
ตางๆ ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอมและ
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เนนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ืองการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยาง
เหมาะสมการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม(กระทรวงศึกษาธิการ 
2552: 4-5)โดยโรงเรียนตองนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใชในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความ
เปนประชาธิปไตย รูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 
สามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเพ่ือใหเกิดความเปนประชาธิปไตย ผูบริหาร
การศึกษาทุกทานในฐานะที่เปนผูสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงควร
สนับสนุนสิ่งตางๆ ดังนี้ซึ่งก็คือกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียน กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมดําเนินตามนโยบาย กิจกรรมสรางเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
กิจกรรมพิเศษตาง ๆ กิจกรรมกลุมการแสดง กิจกรรมชมรมและองคกรตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมกีฬา 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเปนอยางดี การสงเสริมการสรางบรรยากาศ
ประชาธิปไตย โดยการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหดี จะชวยเสริมสราง
แนวความคิด จิตใจที่เปนประชาธิปไตย ดวยเหตุวาคนที่อยูในสิ่งแวดลอมใด ยอมตองปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมนั้นใหไดจึงจะสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมในสังคมนั้นอยางเปนสุข(จิระ เงินงอก. 2551: 
ออนไลน)  
 จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาการสรางบรรยากาศประชาธิปไตยทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน จึงถือวาเปนการสรางระบบและการยอมรับซึ่งกัน และสงเสริมผูเรียนมีเขาใจในความเปน
ประชาธิปไตย รูจักการแสดงพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่เหมาะสม โดยสามารถแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ดังน้ันผูบริหารการศึกษาจําเปนตองปฏิรูปการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั้น
เรียนใหมเพื่อสรางบรรยากาศในสถานศึกษา ใหเกิดขึ้นบรรยากาศประชาธิปไตยหรือจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียนมีวิถีประชาธิปไตยคือการนําหลักประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวันจนเปน
นิสัยนั่นเอง 
 องคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 ดิวอี้(ศศิธร อมรินทรแสงเพ็ญ. 2554: 54; อางอิงจาก Dewey. 1967: 81-89)กลาววา
พฤติกรรมประชาธิปไตยเปนความสัมพันธของมนุษย 3 ประการ คือ 
 1.  การเคารพซึ่งกันและกัน ไดแกเคารพในสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน การเคารพใน
ความคิดการกระทําของบุคคลอื่น การกลาแสดงความคิดเห็นและแสดงออกมาโดยไมลวงเกินผูอ่ืน 
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 2.  การแบงปน รวมมือ ประสานงาน ไดแก การอาสารับทํางานตามความสามารถ การให
ความรวมมือตามอัตภาพ การประสานงานและทํางานตามแผนที่ไดมีมติรวมกันไว 
 3.  การมีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ไดแก การทํางานหรือกิจกรรมใดๆดวยความ
รอบคอบและใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ลาสกิ และเพนนอซค (ศศิธร อมรินทรแสงเพ็ญ 2554: 54; อางอิงจาก Laski. 1967: 84; Pennock. 
1979: 236-255)  กลาวถึงประชาธิปไตยไววา เปนวิถีในการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคม ซึ่ง
ประกอบไปดวยลักษณะของการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล เคารพซึ่งกันและกันทั้งดานความเปน
มนุษยและความสามารถ และการตกลงอยางสันติดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประนีประนอม
และอดกลั้นเม่ือความคิดเห็นไมตรงกัน 
 เฮอรสและ รอสส (ศศิธร  อมรินทรแสงเพ็ญ. 2554: 52; อางอิงจาก Hursh; Ross. 2000: 
5-6) ไดกลาวถึงลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. คิดอยางมีเหตุผล 
2. มีคานิยมประชาธิปไตย 
3. ใหความรวมมือ 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความเสมอภาค 
6. เคารพในเรื่องสิทธิ 

 กรมวิชาการ (2538:16-20) ไดอธิบายถึงรากฐานวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตยเปนรากฐาน
อันสําคัญตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวิถีชีวิตของคนในสังคมประชาธิปไตย
จะตองเปนสังคมที่ประชาชนที่อยูในสังคมนั้นรวมตัวกันอยูดวยองคประกอบ 3 ประการคือ 
 1.  สันติภาพความสงบสังคมใดที่มีแตความสงบสังคมนั้นจะเปนสุขปราศจากการรบราฆา
ฟนแกงแยงชิงดีทํารายซึ่งกันและกัน 
 2.  สันติสุขความสงบเรียบรอยปราศจากภัยอันตราย 
 3.  เสรีภาพความมีเสรีที่จะทําอะไรไดภายในขอบเขตที่ไมกระทําใหผูอ่ืนเดือนรอนวิถีชีวิต
ในสังคมประชาธิปไตยที่จะทําใหเกิดสันติภาพสันติสุขและเสรีภาพขึ้นมาไดนั้นจะตองสรางสังคมให
บุคคลที่อยูในสังคมมีพฤติกรรมอยางนอย 4 ประการคือ 
  3.1การสรางใหเกิดวินัยธรรมขึ้นในสังคม 
  3.2 การสรางใหเกิดคารวธรรมขึ้นในสังคม 
  3.3การสรางใหเกิดศรัทธาธรรมขึ้นมาในสังคม 
  3.4การสรางใหเกิดสามัคคีธรรมขึ้นมาในสังคม 
 การสรางบุคคลในสังคมใหเกิดพฤติกรรมทั้ง 4 ดานดังกลาวแลวจะเปนการนําไปสูสังคม
ประชาธิปไตยที่สมบูรณแตทั้งน้ีบุคคลที่อยูในสังคมนั้นจําเปนตองใชวิธีการแหงปญญาหรือปญญา
ธรรมที่มีอยูในตนเองเปนเครื่องกลั่นกรองและตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งตัดสินการกระทําทุกสิ่ง
ทุกอยางเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันในสังคมใหเกิดมีสันติภาพสันติสุขและเกิดมีเสรีภาพดังน้ันปญญา
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ธรรมจึงเปนจุดรวมของทุกสิ่งทุกอยางที่จะสรางสังคมประชาธิปไตยหรือเปนจุดแหงการจุดแสงสวาง
ใหกับวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตยวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตยตามพฤติกรรมทั้ง 4 พฤติกรรม
นั้นเม่ือนํามาใชในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแลวจะตองทําใหนักเรียนนักศึกษา
เกิดมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาไดดังน้ีคือ 
 1.  ดานวินัยธรรมนักเรียนนักศึกษาจะตองเกิดพฤติกรรมดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับตามที่สถานศึกษานั้นๆเปนผูกําหนดการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับจะตองเกิดขึ้นมาจาก
ความเห็นชอบของนักเรียนนักศึกษารวมทั้งครู-อาจารยในสถานศึกษานั้นทั้งน้ีใหรวมถึงกฎระเบียบ
ขอบังคับที่เกิดขึ้นจากกรมเจาสังกัดและกระทรวงดวยและใหรวมถึงตัวบทกฎหมายที่ใชบังคับให
ประชาชนในประเทศประพฤติและปฏิบัติ 
 2.  ดานคารวธรรมนักเรียนนักศึกษาจะตองเกิดพฤติกรรมในการเคารพตอสิทธิของบุคคล
ตางๆที่อยูในสถานศึกษาดวยกันสิทธินั้นๆจะเปนสิทธิที่สถานศึกษานั้นมอบหมายใหทุกคนที่เขามา
เปนนักเรียนนักศึกษาแลวจะตองไดรับทั้งน้ีไมวาจะเปนสิทธิที่จะไดรับการศึกษาในสถานศึกษาแหง
นั้นสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนนักเรียนนักศึกษาและสิทธิอ่ืนๆที่พึงมีในฐานะที่เปนนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษานั้น 
 3.  ดานศรัทธาธรรมดานนี้จะเปนดานที่นักเรียนนักศึกษาจะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ตางๆที่ไดรับมอบหมายจากเพื่อนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารยและสถานศึกษาที่ได
มอบหมายใหดวยความศรัทธาในหนาที่ที่ไดรับประพฤติและปฏิบัติหนาที่ตามขอตกลงที่ไดกําหนด
ไวใหดวยความเต็มใจและเมื่อไดเปลี่ยนหนาที่ใหรับผิดชอบในหนาที่อ่ืนก็สามารถทําไดดวยความ
ยินดีสามารถเปนไดทั้งเปนผูนําและเปนผูตามและสมาชิกของกลุมน้ันๆ 
 4.  ดานสามัคคีธรรมเปนพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่จะตองอยูรวมกันในสังคม
สถานศึกษานั้นๆดวยความรักผูกพันและสามัคคีตอกันและกันรูจักการทํางานเปนกลุมเปนสมาชิก
ของกลุมตางๆตามความตองการและความคิดอันเปนอิสระของแตละคนแตเม่ือมารวมกันเปนกลุม
แลวก็สามารถเปนสมาชิกที่ดีและทําคุณประโยชนใหกับกลุมน้ันๆและเมื่อรวมตัวเปนกลุมกันแลวก็
รูจักใชสิทธิใชเสียงของตนเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกในกลุมเพ่ือรับผิดชอบหนาที่ตางๆที่กลุมได
มอบหมาย 

 โดยสรุปแลววิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตยที่จัดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อใหการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยนั้นจะตองมีพฤติกรรมทั้ง 4 พฤติกรรมดังกลาวแลวแต
ทั้งน้ีตองสรางใหนักเรียนนักศึกษาเกิดปญญาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจและการดํารงชีวิต
อยูในสังคมนั้นใหไดพฤติกรรมทั้ง 4 พฤติกรรมประกอบดวยดัชนีชี้วัดเปนสังเขปที่สถานศึกษา
สามารถนําไปดัดแปลงและขยายผลตามแตละสถานศึกษาจะไดกําหนดขึ้นมาเองตามความเหมาะสม 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555: 26-27) คํานึงชัยสุวรรณรักษและ 
ธีระพลบุญสราง(2547: 31-32) ไดกลาวไวสอดคลองกันวา พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ประกอบดวยพฤติกรรม3 ดาน คือ 
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 1.  พฤติกรรมดานคารวธรรมเปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันเคารพ
กฎระเบียบของสังคมซึ่งพฤติกรรมดานนี้ไดแก 
  1.1 การเคารพในสถาบันพระมหากษัตริยไดการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใน
ทุกโอกาสการแสดงความเคารพตอคุณครูในฐานะที่เปนนักเรียนโดยการเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนใน
ทุกโอกาสทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
  1.2  การเคารพซึ่งกันและกันทางกายไดแกการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเชน
การทักทายการใหเกียรติแกผูอ่ืนการแสดงความเคารพแกบุคคลที่อาวุโสกวาการใหการตอนรับและ
การแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
  1.3 การเคารพกันทางวาจาไดแกการรูจักการพูดจาใหเหมาะสมกับกาลเทศะใชคําพูด
เหมาะสมตามฐานะของบุคคลพูดจาสุภาพไมกาวราวสอเสียดไมพูดในสิ่งที่ทําใหผูอื่นเดือดรอน
ไมนําความลับของผูอ่ืนไปเปดเผยและไมพูดนินทาหรือโกหกหลอกลวง 
  1.4  การเคารพในสิทธิของผูอ่ืนไดแกการไมลวงละเมิดสิทธิของเพื่อนทั้งทางกายหรือ
วาจารูจักเคารพในสิทธิของคนที่มากอนหลังเคารพในความเปนเจาของสิ่งของเครื่องใชและตองรูจัก
ขออนุญาตเม่ือลวงละเมิดล้ําเขาไปในที่อยูอาศัยของบุคคลอื่น 
  1.5  การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนไดแกการยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนเม่ือมีผูพูดเสนอความคิดเห็นควรฟงดวยความตั้งใจและใครครวญดวยวิจารณญาณหากเห็นวา
เปนการเสนอแนวคิดที่ดีมีประโยชนมากกวาความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม 
  1.6  การเคารพในกฎระเบียบของสังคมไดแกการยึดม่ันในกรอบระเบียบของสังคมเชน
วัฒนธรรมประเพณีกฎเกณฑทางสังคมและกฎหมายของประเทศเรา 
 2.  พฤติกรรมดานสามัคคีธรรมเปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการแบงปนรวมกับทีมงานและ
ประสานงานกันพฤติกรรมดานนี้ไดแก 
  2.1  การรูจักประสานประโยชนโดยยึดถือประโยชนของสวนรวมหรือของชาติเปนที่ตั้ง
ไดแกการทํางานรวมกันอยางสันติวิธีรูจักการประนีประนอมโดยคํานึงถึงประโยชนที่เกิดขึ้นแก
สวนรวมเปนใหญมีการเสียสละความสุขสวนตัวหรือหมูคณะเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมหรือของ
ชาติ 
  2.2  การรวมมือกันในการทํางานหรือทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดรวมกันโดยมีบุคคล
ผูรวมงานตั้งแต 2 คนขึ้นไปในการรวมกันทํางานนี้จะตองวางแผนในการทํางานรวมกันระดับ
ความคิดรวมกันและทํางานรวมกันเม่ือถึงขั้นตอนของการทํางานก็ตองชวยเหลือกันอยางตั้งใจจริงจัง
ไมหลีกเลี่ยงหรือทําแบบอยางเอาเปรียบผูอ่ืน 
  2.3  การเห็นแกประโยชนของสวนรวมรวมมือรวมใจกันเพ่ือสวนรวมไมเอาเปรียบเห็น
แกประโยชนสวนตนเอง 
  2.4  การรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวมและมีหนาที่ตอสังคมการมี
ความเปนนํ้าหนึ่งเดียวกันของคนในกลุมในหนวยงานและในสังคม 
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 3.  พฤติกรรมดานปญญาธรรมเปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา
พฤติกรรมดานนี้ไดแก 
  3.1  การไมถือตนเปนใหญคือการรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนการยอมรับฟงและ
ปฏิบัติตามมติของเสียงสวนมากในที่ประชุมหรือในการทํางานตางๆและการรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี 
  3.2  เนนการใชปญญาใหใชเหตุผลและความถูกตองในการตัดสินใจแกปญหาทั้งปวง
ไมใชใชเสียงมากในการตัดสินปญหาเสมอไป 
  3.3  เม่ือมีปญหาใดเกิดขึ้นเม่ือมีเร่ืองที่จะตองตัดสินใจทุกคนตองรวมกันคิดและ
ชวยกันตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
  3.4  ในกรณีที่มีปญหาโตแยงเกิดขึ้นในหมูคณะจะตองพยายามอภิปรายจนกระทั่ง
สามารถชักจูงใหทุกคนเห็นคลอยตามเมื่อเกิดกรณีที่ตางก็เหตุผลที่ดีดวยกันและไมอาจชักจูงใหกลุม
หันไปทางใดทางหนึ่งเทานั้นจึงจะใชวิธีการออกเสียง 
 อมรรักษาสัตย(วิไลลักษณ มีประชา. 2552: 36; อางอิงจาก อมรรักษาสัตย. 2543: 352) 
ไดกลาวถึงพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยไวดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดานคารวธรรมไดแก 
  1.1  เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย 
  1.2  เคารพซึ่งกันและกัน (ทางกายและวาจา) 
  1.3  เคารพในสิทธิ์และความเห็นของผูอ่ืน 
  1.4  เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
  1.5  ความมีเสรีภาพและความเสมอภาค 
 2.  การวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดานปญญาธรรมไดแก 
  2.1  การไมถือตนเปนใหญ 
  2.2  การรวมกันคิดใชเหตุผล 
  2.3  การตัดสินใจดวยปญญา 
  2.4  การอภิปรายชี้แจงใหเขาใจ 
  2.5  การพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
 3.  การวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดานสามัคคีธรรมไดแก 
  3.1  การรูจักประสานประโยชน 
  3.2  การรวมมือกันในการทํางาน 
  3.3  การรับผิดชอบตอหนาที่ 
  3.4  ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
 ป. มหาขันธ (2544: 97-98) ไดอธิบายพฤติกรรมประชาธิปไตยที่โรงเรียนควรปลูกฝง
ใหแกนักเรียนมีดังตอไปน้ี 
 1.  การมีคารวธรรมไดแก 
 1.1 การเคารพในสถาบันที่สําคัญของประเทศเชนชาติศาสนาพระมหากษัตริยเปนตน 
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  1.2  การเคารพซึ่งกันและกันทางกาย 
  1.3  การเคารพกันทางวาจา 
  1.4  การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
  1.5  การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  1.6  การเคารพในกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของประเทศ 
  1.7  การใชสิทธิและเสรีภาพในขอบเขต 
 2.  การมีสามัคคีธรรมไดแก 
  2.1  การรวมกันทํางานทั้งกายและใจ 
  2.2  การมีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมูคณะ 
  2.3  การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
  2.4  การรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวมและหนาที่ตอสังคม 
 3.  การมีปญญาธรรมไดแก 
  3.1  การใชปญญาใหเหตุผลในการตัดสินปญหา 
  3.2  การรวมกันแกปญหาโดยรวมกันคิดใชเหตุผล 
  3.3  การใชวิธีการทางปญญาในการโตเถียงหรือหาขอยุติตางๆ 
 วิริยะบุญยะนิวาสนและคณะ. (วิไลลักษณ  มีประชา. 2552: 38; อางอิงจาก วิริยะบุญยะ
นิวาสนและคณะ. 2546: 26-27) กลาววา คนเราทุกคนเกิดมาจําเปนตองอยูและทํางานรวมกันกับผูอ่ืน
ในสังคมซึ่งแตละคนจะมีบทบาทหนาที่แตกตางกันหากทุกคนทุกฝายไดปฏิบัติตามหนาที่โดยยึด
หลักประชาธิปไตยจะสงผลดีตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมวิถีประชาธิปไตยหมายถึงการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมโดยยึดถือหลักประชาธิปไตยที่ประกอบดวยคารวธรรมปญญาธรรมและ
สามัคคีธรรม 
 1.  คารวธรรมหมายถึงการมีความเคารพซึ่งกันและกันเชน 
  1.1  เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน 
  1.2  เคารพในกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 
  1.3  เคารพผูใหญโดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเปนผูใหกําเนิด 
  1.4  เคารพในสิทธิสวนบุคคลเชนไมลักขโมยของผูอ่ืนไมวากลาวผูอ่ืนเปนตน 
  1.5  เคารพเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 
 2.  ปญญาธรรมหมายถึงการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตที่ดีงานเชน 
  2.1  ใชปญญาคิดวิเคราะหและตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
  2.2  ใชปญญาในการแกไขปญหาตางๆอยางมีสติรอบคอบ 
  2.3  มีเหตุผลในการอภิปรายเรื่องตางๆ 
  2.4  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตามเสียงขางมาก 
 3.  สามัคคีธรรมหมายถึงการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูคณะเชน 
  3.1  เต็มใจชวยกันคิดวางแผนและทํางานรวมกันอยางสุดความสามารถ 
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  3.2  รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  3.3  ทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตน 
  3.4  ไมเอาเปรียบเพ่ือนรวมงาน 
  3.5 ประเมินผลการทํางานของหมูคณะแลวนํามาปรับปรุงแกไขในการทํางานครั้ง
ตอไป 
 พรชัย  หนูแกว (2541:30)ไดทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ นักการศึกษาไทย และนักการ
ศึกษาตางประเทศ แลวนํามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของสันติ สุขทรัพย (2538: 39-44) 
จากนั้นนําผลที่ไดมาสรางแบบจําลองเชิงทฤษฏีพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา 
โดยกําหนดพฤติกรรมระดับลักษณะนิสัยของนักเรียนออกเปน 3 ดาน และแตละดานมีพฤติกรรม
ระดับการตอบสนองที่เปนนิสัย ดังน้ี 

1. ดานคารวะธรรม 
1.1  เขาแถวรับสิ่งของหรือบริการตามลําดับกอนหลัง 
1.2  เคารพผูฟงและผูพูด 
1.3  พูดแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล 
1.4  ปฏิบัติตามขอตกลง 
1.5  ไมละเมิดสถานที่สวนตัวของบุคคลอื่น 
1.6  ไมละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืนและของสวนรวม 

2. ดานสามัคคีธรรม  
2.1 รวมกันทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
2.2 รวมรับผิดชอบในผลงานและรวมปรับปรุงแกไขงานของกลุม 

3. ดานปญญาธรรม 
3.1 อธิบายเหตุผลไดเม่ือตองการตัดสินใจหรือซักถามตอบได 
3.2 ยอมรับฟงขอบกพรองของตนเอง กลุม และปรับปรุงแกไข 
3.3 แกปญหาดวยการใชเหตุผล 

 เชิดภักศิริสุข (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยกับการอบรมเลี้ยงดูและกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ในจังหวัด สุราษฎรธานีไดแบงลักษะของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ใชใน
การศึกษาความสัมพันธ เปน 3 ดาน คือ 

1. ดานคาราวธรรม 
2. ดานสามัคคีธรรม 
3. ดานปญญาธรรม 

ชูชีพ  ประทุมเวียง (2547: 11) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
สําหรับนักศึกษาราชภัฏ ไดจําแนกพฤติกรรมประชาธิปไตยซึ่งประกอบไปดวย 
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 1. ดานปญญาธรรม คือ การใชปญญาหรือเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหาโดยสันติวิธี
หรือกระทําการใดๆ ก็ตาม เปนบทบาทที่บุคคลแสดงออกถึงวิธีการหรือแนวทางในการตัดสินปญหา
อยางมีเหตุผลและใชปญญา ไดแก การรูจักใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินปญหาเมื่อเกิดขอขัดแยง 
การตัดสินปญหาโดยอาศัยขอมูลประกอบ การไมนําความเชื่อหรือโชคลางมาเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจ การรูจักวิเคราะหและประมวลเหตุการณตางๆ โดยใชสติปญญาและเหตุผล การแยกเรื่อง
สวนตัวกับหนาที่การงานออกจากกันในการทํางานหรือการตัดสินปญหาใดๆ 
 2. ดานคารวธรรม คือ ความรับผิดชอบ การเคารพตนเองและผูอ่ืน เปนบทบาทที่บุคคล
รูจักตนเองและรับรูวาควรจะแสดงออกในหนาที่ตนเอง ไดแก การเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การปฏิบัติงานตามเวลาที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจและเต็มความสามารถ การเอาใจใสติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยไมทอดทิ้ง การยอมรับบทบาทหนาที่ของกันและกัน รวมถึงบทบาทที่บุคคลแสดงออก
อยางยอมรับและเคารพในสิทธิ หนาที่ ตลอดจนความคิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่น ไดแก การ
ปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด โดยไมกาวกายหรือรบกวนหนาที่ของบุคคลอื่น การรู จักให
ความสําคัญแกบุคคลอื่นโดยไมสนใจและใหความสําคัญแตเฉพาะตนเอง การรักความยุติธรรม การ
รูจักเห็นอกเห็นใจและหวงใยผูอ่ืน การใหโอกาสผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น การไมแสดงออกในลักษณะ
ดูถูกเหยียดหยามความคิดผูอ่ืน การสนใจฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางตั้งใจการซักถามโดยใช
เหตุผลเม่ือไมเขาใจความคิดเห็นผูอ่ืน การไมยึดถือความคิดเห็นของตนวาถูกตองเสมอไป 
 3. ดานสามัคคีธรรม คือ มีสวนรวมและใหความรวมมือ เปนบทบาทที่บุคคลแสดงออกเพื่อ
สวนรวม ไดแก การรูจักเสียสละโดยพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสม ความเต็มใจที่จะ
ทํางานรวมกับบุคคลอื่น การไมละเลยและเพิกเฉยตอการกระทําใดๆ ที่จะเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ตามความสามารถและโอกาส การรูจักอดทน อดกลั้น เพ่ือผลประโยชนของสวนรวม การรูจักละอาย
ใจตอความประพฤติของตนที่จะรักษาผลประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 
 กฤษฏิศาสน บุญพสุกุล. (2551: 74)  ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมวิถี
ประชาธิปไตยนักเรียนโรงเรียนบานหนองหาง อําเภอพล จังหวัดขอนแกนไดสรุปวาการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยของนักเรียน คือการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในแบบวิถีชีวิตแหงประชาธิปไตย โดยการปลูกฝงจิตสํานึกและประพฤติ
ปฏิบัติจนติดเปนนิสัยซ่ึงจะทําใหสามารถอยูรวมกับสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีความสุข ซึ่ง
ศึกษาใน3องคประกอบ คือ ดานคารวธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม  
 วิไลลักษณ มีประชา. (2552: 41-44) ไดศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะในการอยู
รวมกันตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2โดยยึดหลักวิถีประชาธิปไตย 3 ดาน คือ 

1. การเคารพ (คารวธรรม) ประกอบไปดวย 
   1.1การเคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 1.2 การเคารพซึ่งกันและกันทางกาย  
 1.3 การเคารพกันทางวาจา พฤติกรรมบงชี้คือ 
 1.4 การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
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 1.5 การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 1.6 การเคารพในกฎระเบียบของสังคม 
 2. ความสามัคคี (สามัคคีธรรม) 
 2.1 การรูจักประสานประโยชน โดยยึดถือประโยชนของสวนรวมหรือ 
ของชาติเปนที่ตั้ง 
 2.2 การรวมมือกันในการทํางาน หรือทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด 
รวมกัน โดยมีบุคคลผูรวมงานตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
 2.3 การเห็นแกประโยชนของสวนรวม 
 2.4 การรับผิดชอบตอหนาที่ 
 2.5 การมีความเปนนํ้าหนึ่งเดียวกัน 
 3. การมีปญญา (ปญญาธรรม) 
 3.1 การไมถือตนเปนใหญ 
 3.2 เนนการใชปญญา 
 3.3 อภิปรายชี้แจงใหเขาใจ 
 ศศิธร  อมรินทรแสงเพ็ญ. (2554: 62-63 )ไดศึกษาการวิเคราะหองคประกอบและการ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยเปรียบเทียบแนวคิดลักษณะประชาธิปไตยของ
นักวิชาการไทยและตางประเทศกับลักษณะทางสังคมของปฐมวัย และบูรณาการเขากับแนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ สาโรช  บัวศรี (2520: 85-87) ไดสรุปเปนองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังน้ี  

1. ความเคารพซึ่งกันและกัน เปนลักษณะที่เด็กปฐมวัยเขาใจสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  
ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยเปนมิตร ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมลวงเกินผูอ่ืนทั้งในทางกาย วาจา 
และจิตใจ  สังเกตไดจาก การที่เด็กปฐมวัยรูจักการรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติ
ตามขอตกลงของกลุม 

2. ความรวมมือรวมใจ เปนลักษณะที่เด็กปฐมวัยใหความรวมมือและมีสวนรวมใน 
กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนตัวเปนสําคัญ สังเกตไดจากการที่เด็กปฐมวัย
รับผิดชอบตอหนาที่ของตน ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 

3. ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา  เปนลักษณะที่เด็กปฐมวัยสามารถใชเหตุผลในการ 
แกไขปญหา ความขัดแยง หรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ สังเกตไดจากการที่เด็กปฐมวัยคิดแกไข
ปญหาได คิดวางแผนได และความมีเหตุผล  
 วัลยภรณ   แดงเกิด. (2555: 20-21) ไดศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ผานการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกรอบ 2 ซึ่งไดแบงพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยประกอบดวยคุณลักษณะที่
สําคัญ 12 ประการ ไวดังน้ี 

1. การรูจักบทบาทหนาที่ 
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2. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. การมีความรับผิดชอบ 
4. ความเปนผูมีวินัยในตนเอง 
5. การคิดถึงประโยชนสวนรวม 
6. การมีสวนรวมทั้งความคิด  การกระทํา  และน้ําใจ  ดวยมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรม 
7. การใหเกียรติซึ่งกันและกันตามฐานานุรูป 
8. การยอมรับและเคารพในสิทธิและหนาที่ของเอกัตบุคคล 
9. การใชปญญาหรือเหตุผลในการตัดสินปญหา 
10. การรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี 
11. การยึดม่ันในความกตัญู เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย 
12. การยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 

ซึ่งคุณลักษณะของพฤติกรรมประชาธิปไตย ทั้ง 12 ประการนี้สามารถนํามาสรุปรวมไดเปน
องคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 3 ดาน คือ ความเคารพ  ความสามัคคี และความ
มีปญญา 
แมรี่  เคาทซิลินี่ (Mary  Koutselini. 2003: 540-541)และ เลย; ซีเลท(Lay; & Celeste. 2004)ได
แบงคุณลักษณะของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยเปน 3 ดาน คือ  

1. ความศรัทธา 
2. ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
3. ความเสมอภาค 

 รัชตู เยซิล (RustuYesil. 2010: 2684-2685)ไดกลาวถึงลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย 
โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 
1. ความศรัทธา 
2. ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
3. ความประณีประนอม 
4.    ความเสมอภาค 
 จากการศึกษาเอกสาร  นักวิชาการ และผูที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยนั้นพบวาองคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยจะศึกษาใน 3 องคประกอบ
ซึ่งไดแกพฤติกรรมดานคารวธรรมสามัคคีธรรม และปญญาธรรมโดยไดนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดแสดงตารางสรุปที่มาขององคประกอบ
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดังแสดงไวในตาราง 1 
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ตาราง1  สรุปที่มาของการศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมตามวถิีประชาธิปไตย 
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1. ความมีวินัย(วินัยธรรม)                   
2. ความเคารพ (คารวธรรม)        
3. ดานความศรัทธา 
   (ศรัทธาธรรม)  

                  

4.ความสามัคคี(สามัคคีธรรม)        
5. ความมีปญญา(ปญญาธรรม)        
6. รูจักประนีประนอม                   
7. ความรับผิดชอบตอสวนรวม                 
8. ความเสมอภาค                 
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 จากตาราง 1 ผูวิจัยสรุปรายละเอียดองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะตามวิถี
ประชาธิปไตยที่ไดจากการสังเคราะหจากเอกสารจะเห็นไดวาแนวคิดของนักวิชาการและนักวิจัย
หลายๆทานนั้น ไดแบงองคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยไวแตกตางกันซึ่งประกอบ
ไปดวยดานตางๆ ดังตอไปน้ี คือ ดานความมีวินัย ดานความเคารพ ดานความศรัทธาความสามัคคี 
ดานความมีปญญา ดานความประนีประนอม  ดานความรับผิดชอบและดานความเสมอภาค ซึ่ง
จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาองคประกอบดานการเคารพ(คารวธรรม) ดานความ
สามัคคี (สามัคคีธรรม) และดานความมีปญญา(ปญญาธรรม)โดยศึกษาตามแนวคิดของ ป.มหาขันธ
ที่ไดอธิบายพฤติกรรมประชาธิปไตยที่โรงเรียนควรปลูกฝงใหแกนักเรียนซึ่งมีแนวปฏิบัติหรือมี
รากฐานที่จะพัฒนาไปสูความเปนประชาธิปไตยเนนถึงความถูกตอง ความชอบธรรม ความเปนธรรม
และความดีงามเปนสวนสําคัญ โดยป.อ.ปยุตฺโต ไดนําเสนอตอสาธารณะที่วา ธรรมาธิปไตยจะเปน
แกนจริยธรรมของประชาธิปไตย เพราะธรรมาธิปไตยจะเปนรากฐานทําใหประชาธิปไตยไดบรรลุ
ภารกิจของหลักการปกครอง ที่นํามาใชเปนประโยชนกอใหเกิดสันติสุข และการจะมีประชาธิปไตยที่ดี
นั้น ไมใชเพียงแคเอาอยางรูปแบบมาใชตามไปเทานั้นก็สําเร็จ แตมีสิ่งที่จะตองเพียรพยายามทําดวย
ความตั้งใจจริงเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีการแสวงหาปญญาและใชปญญาอยางจริงจังโดย ใหบุคคลมี
เสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของตนและใหศักยภาพนั้นอํานวยผลดีในการที่จะใชเสรีภาพในการที่จะ
เกื้อกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเปนไปอยางสมดุล โดยเปนเสรีภาพ
ของคนที่ปกครองตนเองไดสังคมประชาธิปไตย จะตองมีเครื่องผูกพันคนใหมีความสามัคคีรวมมือ
รวมใจกันการรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีนั้นมีลักษณะการแสดงออกตางๆ กัน ซึ่งเนนความมี
เมตตาปรารถนาดี หวังประโยชนสุขตอกัน อันจะเชื่อมโยงไปถึงหลักการพื้นฐาน คือ การที่คนเรา
จะตองใชปญญาเปนสังคมแหงสามัคคีเอกภาพ คนที่มีเมตตาหรือไมตรีตอกันเปนพ้ืนฐานรองรับ
ความเปนอยูและการแสดงออกเสรีที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน(สุรพล ยะพรหม 2548: ออนไลน)  
ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานการ
เคารพ (คารวธรรม) ดานความสามัคคี (สามัคคีธรรม) และดานความมีปญญา(ปญญาธรรม)โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.  การเคารพ (คารวธรรม) หมายถึงการแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของผูอ่ืน คือ 
ไมพูดถึงผูอ่ืนในเรื่องที่ไมดีไมพูดสอเสียดหรือพูดใสรายปายสีและในขณะที่ผูอ่ืนกําลังพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นจะตองไมแสดงกริยามารยาทอันไมสมควรและจะตองไมกระทําการใดๆใหผูอ่ืนตองเจ็บ
กาย หรืออับอายไมวาดวยวิธีการใดก็ตามรูจักเขาแถวรับสิ่งของหรือบริการตามลําดับกอน-หลังไม
หยิบของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการลวงล้ําเขาไปในสถานที่ของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
ตลอดจนไมกระทําใหทรัพยสิน สถานที่ของผูอ่ืน และของสวนรวมไดรับความเสียหายรวมไปถึงการ
เคารพในกฎระเบียบของสังคม โดยจะตองปฏิบัติตามขอตกลงของครอบครัวของกลุมหองเรียน
โรงเรียนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในทองถิ่นและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  
 2.  ความสามัคคี (สามัคคีธรรม) หมายถึงการรูจักสานประโยชนและเห็นแก
สวนรวม โดยการรวมมือกันทํางานอยางเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยไมใหเกิด
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ความขัดแยงรูจักการประนีประนอมโดยคํานึงถึงประโยชนที่เกิดขึ้นแกสวนรวมเปนใหญทํางาน
สวนรวมดวยความตั้งใจ ใหเสร็จตามกําหนดการหรือแผนที่วางไว โดยมีการวางแผน ระดม
ความคิดในการทํางานรวมกัน และจะตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จตามบทบาท
หนาที่ และเม่ือมีการอภิปรายในกลุมหรือการปฏิบัติงานตามแผนก็ตองแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามทําอยางดีที่สุด และนอกจากนี้หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในการทํางานรวมกันก็ตองยอมรับ
ในขอผิดพลาดนั้นๆ แลวรวมกันแกไขใหกําลังใจเพ่ือน และหมูคณะ  
 3.  การมีปญญา (ปญญาธรรม) หมายถึงการแสดงออกถึงความใชเหตุผลและปญญาใน
การกํากับตนเอง โดยมีความอดทน อดกลั้นตอคําวิพากษ วิจารณของผูอื่นยอมรับฟงและปฏิบัติ
ตามมติของเสียงสวนมากในที่ประชุมหรือในการทํางานตางๆการรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดีรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนแลวพิจารณาไตรตรองกอนที่จะสรุปลงความเห็น รูจักใชเหตุผลและความ
ถูกตองในการตัดสินแกปญหาและอธิบายเหตุผลได เม่ือตองมีการตัดสินใจคิดและใชเหตุผล
ประกอบการอภิปราย หรือการตอบปญหาตลอดจนมีความมุงม่ันที่จะแกปญหาในการปฏิบัติงาน
ตางๆ ที่เกิดขึ้น ดวยสติปญญา และความรูหากปญหาใดที่ไมอาจจะคิดแกปญหาได จะตองศึกษา
คนหาความรูมาใชในการแกปญหานั้นๆ 
 วิธีการวัดและแนวทางในพัฒนาแบบวดั 
 ในงานวิจัยมีความจําเปนที่จะตองสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสิ่งที่
ตองการที่จะศึกษา โดยวิธีการวัดหรือแนวทางในการวัดนั้นมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งผูวิจัยได
เลือกวิธีการวัดที่เหมาะสมที่จะใชในการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยไวดังน้ี คือ 
แบบมาตราสวนประมาณคา เปนการวัดคุณลักษณะนิสัยหรือลักษณะทางจิตวิทยา เชนความถนัด 
ความสนใจ คานิยม การปรับตัว ความคิดเห็น เปนตน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 66-69) ซึ่งรูปแบบของ
มาตราสวนการประมาณคา มีหลายรูปแบบดังนี้ 
 1)  มาตราสวนประมาณคาแบบบรรยาย (Descriptive Rating Scales) เปนการใช
ขอความบอกระดับที่ผูตอบจะพิจารณาเลือกตอบ เชน 
 

(1) การเรียนรูหลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษามีประโยชนตอครู 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย   ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

 
 2)  มาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Numerical Rating Scales) เปนการใชตัวเลขบอก
ระดับที่ผูตอบจะพิจารณาเลือกตอบ เชน 
 
 
 

(1) การเรียนรูหลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษามีประโยชนตอครู 
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5        4  3            2           1 
เม่ือ  5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 4  หมายถึง  เห็นดวย 
3  หมายถึง  ไมแนใจ 
2  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

 3)  มาตราสวนการประมาณคาแบบเสนกราฟ (Graphic rating scales)เปนการใชเสนตรง
แบงเขตชองบอกระดับการเลือกตอบ เชน 
 

(1) การเรียนรูหลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษามีประโยชนตอครู 
 
เห็นดวยอยางยิ่ง  ไมเห็นดวย อยางยิ่ง                                          
 
                      4)  มาตราสวนประมาณคาแบบใชสัญลักษณ (Symbolic Rating Scales) เปนการ
ใชสัญลักษณบอกระดับที่ผูตอบจะพิจารณาเลือกตอบ สัญลักษณที่ใชอาจเปนตัวอักษรหรือเปน
รูปภาพ เชน 
(1) การเรียนรูหลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษามีประโยชนตอครู 
เห็นดวย☺ ไมเห็นดวย 

 
                       5) การจัดอันดับ (Ranking) เปนการใชตัวเลขแสดงการเรียงลําดับความสําคัญ หรือ
ใหจัดเรียงใหม 
           การสรางมาตราสวนประมาณคา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) กําหนดลักษณะของสิ่งที่ตองการจะวัด หรือตรวจสอบ 
2) กําหนดพฤติกรรมที่จะบงชี้ หรือแสดงคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการจะวัด 
3) เลือกรูปแบบมาตราสวนประมาณคา 
4) เขียนขอความที่แสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการวัด 

5)ตรวจสอบขอความที่เขียนวาชัดเจนหรือไม ซ้ําซอนกับรายการอื่นหรือไมแลวจัดเรียงขอความ
ตามลําดับการกระทําหรือพฤติกรรม 
          ขอดีของมาตราสวนประมาณคา 
                       1) ใชประเมินคุณลักษณะหรือใชประกอบการสังเกตพฤติกรรมไดอยางละเอียด 
                       2) ผลการประเมินสามารถนําไปปรับปรุงพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่วัดได 
ขอจํากัดของมาตราสวนการประมาณคา 

1) ขอคําถามตองชัดเจนมิฉะนั้นจะทําใหสื่อความไมตรงกัน 
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2) การพิจารณาตัดสินใจบางครั้งทําไดยาก 
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา แบบวัดชนิดมาตรสวนประมาณคามีหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งในงานวิจัย
ฉบับนี้ผูวิจัยไดเลือกมาตรสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Numerical Rating Scales) ซึ่งเปนการใช
ตัวเลขบอกระดับที่ผูตอบจะพิจารณาเลือกตอบมาใชสรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

 แบบวัดเชิงสถานการณ 
  แบบวัดเชิงสถานการณเปนการจําลอง หรือสรางเหตุการณเรื่องราวตางๆ ขึ้นแลวให
บุคคลแสดงความรูสึกวาตนเองจะกระทํา หรือมีความเห็นอยางไรตอสถานการณที่กําหนดขึ้น โดย
ปกติแลวการตอบสนองตอสถานการณนั้นอาจใหตอบสนองวาตัวเขาเองจะทําอยางไร หรือการให
เขาแสดงความคิดเห็นวาตัวบุคคลในสถานการณนั้นๆ จะทําอยางไร (สมบูรณ ชิตพงษ. ม.ป.ป.: 38) 
การตอบอาจจะใหผูเขียนตอบ หรือบอกขอความคิดเห็นของตนเองหรืออาจจะใหเลือกตัวเลือกที่
กําหนดใหตอบก็ได(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 69-70) ดังตัวอยาง 
ตัวอยางที่ 1  
คําถามถามีคนพิการมาขอทานจากทาน ถาทานพอมีเงินอยูบางทานจะทําอยางไร 
เดินผานไปเฉยๆ เพราะ....................................................................... 
                         บอกใหไปขางหนากอนเพราะ............................................................... 
                         ใหเปนบางครั้งเพราะ.......................................................................... 
                         ใหทุกครั้งเพราะ................................................................................. 
                         แนะนําใหไปประกอบอาชีพเพราะ........................................................ 
ตัวอยางที่ 2 
                         ดุจเดือนมีอาชีพขายของเบ็ดเตล็ดไดรูจักกับยิ่งศักดิ์มานานจนรักใครชอบพอกัน 
และสัญญาวาจะแตงงานกัน ดุจเดือนขยันทํามาหากินและสงเสียยิ่งศักดิ์ซึ่งมีฐานะยากจนใหไดเรียน
ถึงมหาวิทยาลัย เม่ือใกลจะสําเร็จการศึกษายิ่งศักดิ์ไดพบกับเพ่ือนชื่อดุจดาว ฐานะร่ํารวย สวย นิสัย
ดี เกิดความพอใจรักใครเปนอยางมาก และคิดวาดุจดาวนี่แหละคือคูชีวิตที่แทจริง เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวทานเปนยิ่งศักดิ์ทานจะทําอยางไร 

ก. เลือกดุจดาวและบอกดุจเดือนตามตรง 
ข. เลือกดุจเดือนเพราะตองตอบแทนบุญคุณ 
ค. เลือกดุจเดือนไปกอนแลวคอยกลับมาหาดุจดาวภายหลัง 
ง. เลือกดุจดาวและหาเงินมาใชคืนดุจเดือน 
จ. เลือกทั้ง 2 คน เพราะรักทั้ง 2 คน 

ตัวอยางที่ 3ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 
              ฉิ่ง   :  สถาบันเขาเชิญชวนใหไปอบรมปฏิบัติธรรมในชวงเปดเทอม เธอจะไปไหม? 
              ฉาบ :  ........................................................................................................... 
คําถาม  ถานักเรียนเปนฉาบนักเรียนจะตอบวาอยางไร 
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ก. แนนอนไปอยูแลว 
ข. อบรมปฏิบัติธรรมเหรอ 
ค. นาสนใจนะแตไมแนใจวาจะไดไหม 
ง. ไปกี่วัน ขอคิดดูกอน 
จ. ไปแนๆ แลวจะชวนเพื่อนๆไปอีก 

 หลักและวิธีสรางแบบวัดเชิงสถานการณ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 หลักและวิธีสรางแบบวัดเชิงสถานการณ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 70-71) 
  1)  กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมหรือลักษณะที่ตองการจะวัดใหชัดเจน 
 2) เลือกขอความหรือสถานการณที่มีความยากพอเหมาะกับระดับชั้นของผูเรียน และเนื้อ
เรื่องหรือสถานการณที่ใชถามจะตองไมลําเอียงตอเด็กกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 
 3) พยายามเขียนคําถามเพื่อถามตามใจความในเนื้อหา หรือสถานการณนั้นตาม
พฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่ตองการจะวัดซึ่งการเขียนสถานการณและการเขียนคําถามมีขอควร
คํานึงดังนี้ 
 การเขียนสถานการณ  มีหลักดังนี้   
 1) สถานการณที่สรางขึ้น ควรเลือกสถานการณที่มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นได จริงๆ 
กับบุคคล หรือกลุมตัวอยางในขณะนั้น 
 2) ปญหาในสถานการณที่สรางขึ้นหรือกําหนดขึ้นควรมีความเขมหรือความรุนแรงใน
ระดับกลางๆ ไมสรางความเครียดใหกับผูตอบจนเกินไป เพราะหากสรางปญหาที่มีความเขมมาก
เกินไปอาจทําใหผูตอบไขวเขวได เชน เขียนสถานการณวาแมปวยหนัก และตองการผาตัดในอีก 2 
วันหากหาเงินไมไดจะตองตาย ตนเองไมมีเงินหากมีคนเสนอใหไปขายบริการทางเพศ 1 คืน จะได
เงินจํานวนมากพอรักษา จัดวาเปนสถานการณที่เขมรุนแรงมากไปอาจทําใหผูตอบไขวเขวได ความ
จริงไมอยากขายบริการทางเพศ (เปนคนประกอบสัมมาชีพ) แตตองการตอบแทนบุญคุณพอแม 
(เปนคนกตัญู) 
  3) สาระสําคัญที่กําหนดใหสถานการณ จะตองเพียงพอที่จะใหผูสอบตัดสินใจเลือกทาง
ปฏิบัติในแนวทางที่เหมาะสมได 
 การเขียนคําถาม  มีหลักดังนี้ 

1) ไมควรถามตรงๆ แตควรถามใหเกี่ยวพนอางอิงเรื่องราว-สถานการณที่กําหนดไว  
และไมควรถามนอกเรื่องที่ไมไดใชขอความในสถานการณนั้นมาชวยตอบ หรือไมควรถามในกรณีที่
ถาไมมีสถานการณนั้นแลวก็สามารถตอบคําถามนั้นได 
 2) ในการเลือกสถานการณเพ่ือนํามาตั้งคําถาม ควรจะเลือกเฉพาะเนื้อหาหรือความรูที่
เปนตัวแทนที่มีความสําคัญๆ ตอวิชานั้นมาถาม ไมควรนําเรื่องปลีกยอยของรายวิชามาตั้งเปน
สถานการณ และไมควรถามดวยการหลอกลอใหผูตอบตกหลุมดวยเรื่องที่ไรสาระ 
 3) คําถามที่ใชอาจมี 2 ลักษณะ คือ 
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                  (1)  ถามใหประเมินสถานการณดังกลาวเพื่อตัดสินวาควร-ไมควร ดี-ไมดี ทํา-ไมทํา 
ถูกตอง-ไมถูกตอง ใชได-ใชไมได และรวมถึงกรณีที่ไมอาจตัดสินใจไดดวย 
                  (2)  ถามใหระบุแนวทางที่ตนเองจะปฏิบัติ ถาหากตนเองเปนบุคคลในสถานการณนั้น 
หรือผูเกี่ยวของกับเหตุการณในสถานการณนั้นจะปฏิบัติอยางไร 
 4) เม่ือเขียนสถานการณ และขอคําถามเสร็จแลวทบทวนวาสถานการณเหมาะสมเปน
ปจจุบันหรือไม สาระที่กําหนดไวเพียงพอที่จะตัดสินใจไดหรือไม 
 5) นําแบบวัดไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข 
 ขอดีของแบบวัดเชิงสถานการณ(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 72)มีดังน้ี 
 1)  แบบวัดเชิงสถานการณเปนแบบวัดที่แสดงถึงฝมือ หรือความสามารถของผูเขียน
ขอสอบวาสามารถนําความรูที่เรียนมาผนวกกับเง่ือนไขในสถานการณที่กําหนดไดดีเพียงใด 
 2)  สามารถวัดความรูขั้นสูงทั้งดานสมรรถภาพทางสมอง และดานจิตพิสัย 
 3)  เราใจผูตอบใหติดตามเพราะไดอานเรื่องราว และไดคดิมากกวาขอสอบประเภทอ่ืนๆ 
 4)  สรางความยุติธรรมใหแกผูเขาสอบทุกคน เพราะไดอานสถานการณเดียวกันทั้งหมดไม
มีใครไดเปรียบ หรือเสียเปรียบเพราะใชตําราตางกัน หรือการสอนที่ตางกันเปนตน 
 ขอจํากัดของแบบวัดเชิงสถานการณ(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 72)มีดังน้ี 
 1)  การเขียนคําชี้แจงของแบบวัดเชิงสถานการณ ตองพึงระวังเปนพิเศษตองชี้แจงให
ผูสอบใชสถานการณที่กําหนดใหเปนหลักถึงจะผิดแปลกจากความเปนจริงก็ตองตอบตามนั้น 
 2) สรางคอนขางยาก ผูเขียนขอสอบจะตองเลือกสถานการณที่เปนปจจุบัน และไมเขม
จนเกินไป และจะตองลวงลึกเฉพาะสถานการณที่กําหนดใหเทานั้น 
 3)  กําหนดเกณฑในการใหคะแนนคอนขางทําไดยาก 
 แบบวัดเชิงสถานการณนั้นเปนแบบวัดที่ผูสรางจะตองใชความรูความสามารถผนวกกับ
เง่ือนไขหรือสถานการณตางๆ เพ่ือวัดความรูขั้นสูงทั้งดานสมรรถภาพทางสมอง และดานจิตพิสัย  
แตในขณะเดียวกันในการสรางแบบวัดเชิงสถานการณจะตองคํานึงถึงสถานการณที่เปนปจจุบันและ
ไมรุนแรงจนเกินไป  

  
เอกสารที่เก่ียวของกับคุณภาพของแบบวัด 
 ความหมายของความเที่ยงตรง 
 อนาสตาซี (Anastasi. 1982: 131) กลาววา ความเที่ยงตรง หมายถึง แบบทดสอบวัดอะไร 
และวัดไดดีเพียงใด และสามารถอางอิงไดจากคะแนนของแบบทดสอบ 
 ไฟสต (Feist. 1990: 702) ไดกลาวไวสอดคลองกับ ทกัแมน (Tuckman. 1975: 229) ถึง
ความหมายของความเที่ยงตรง วาเปนแบบทดสอบฉบบัหน่ึงวัดสิ่งเราตั้งใจวดัได หรือเครื่องมืออ่ืนๆที่
สามารถวัดไดถูกตอง 
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 วัญญา วิศาลาภรณ (2540: 118) ไดใหความหมายของความเที่ยงตรง ไววาเปนความถูกตอง
ที่เครื่องมือวัดในสิ่งที่ตองการวัด โดยสอดคลองกับ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 246) 
ที่วา คุณภาพของแบบทดสอบที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือจุดประสงคที่ตองการจะวัด และ
นอกจากนี้ความเที่ยงตรงยังหมายถึง คุณสมบัติที่สําคัญของเครื่องมือวัดผลซ่ึงเกี่ยวของกับคุณภาพ
ดานความถูกตองของผลท่ีไดจากการวัดทําใหสามารถนําคะแนนที่ไดไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุง
วัดไดอยางเหมาะสม (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 99) 
 จากความหมายของความเที่ยงตรงขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความเที่ยงตรงนั้น
หมายถึง คุณภาพของแบบวัดที่สามารถวัดไดตรงกับจุดมุงหมายที่ตองการหรือวัดในสิ่งที่ตองการวัด
ไดอยางถูกตองแมนยํา และครบถวนตามหลักการวัดผล 
 ประเภทของความเที่ยงตรง 
 ความเที่ยงตรงเปนความใกลเคียงกันระหวางคาที่วัดไดกับคาที่แทจริง ถาผลการวัดที่ไดมี
คาใกลเคียงกับคาที่แทจริงเพียงใด ก็ถือวาการวัดมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น ความ
เที่ยงตรงจึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของแบบวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 99) 
 ความเที่ยงตรงจําแนกตามลักษณะหรือจุดประสงคของการวัดได 3 ประเภทใหญๆ 
ดวยกัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 246 - 251)  คือ 
 1)  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)หมายถึงเครื่องมือที่สามารถวัดไดตาม
เน้ือหาที่ตองการวัด ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจําแนกได 2 ชนิด 
  1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) เปนความเที่ยงตรงที่ใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาวาขอสอบแตละขอที่วัดไดตรงตามตารางวิเคราะหหลักสูตรหรือไม 
  1.2  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เปนคุณภาพของแบบทดสอบที่พิจารณาวา
ขอสอบแตละขอวัดไดตรงตามตารางวิเคราะหหลักสูตรหรือไม ซึ่งเปนความเที่ยงตรงที่เหมาะกับ
แบบวัดดานความรูสึก (Affective Domain) กอนสรางขอสอบ จะตองนิยามสิ่งที่จะวัดใหชัดเจนกอน 
หลังจากนั้นจะสรางขอสอบหรือวัดขอความใหสอดคลองกับนิยามไวแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ขอสอบหรือขอความแตละขอวาสรางตามที่นิยามไวหรือไม ถาสรางตามที่นิยามไวก็แสดงวา
แบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
 2)  ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (Criterion-Related Validity) หมายถึง คุณภาพของ
เครื่องมือที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับเกณฑที่ตองการ จําแนกได 2 ชนิด 
คือ  
 2.1 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)หมายถึง ความเที่ยงตรงที่เอาผลการ
วัดของแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปหาความสัมพันธกับเกณฑปจจุบัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สาย
ยศ. 2539: 251)โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ 
จากเครื่องมืออื่นที่ใชบงบอกสถานภาพในปจจุบันของลักษณะที่มุงวัดนั้นไดเครื่องมือวัดทั้งสอง
ทําการวัดในเวลาเดียวกัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธในทางบวกที่สูงขึ้น แสดงถึงแบบคะแนนจาก



33 
 
แบบสอบถามใชเปนตัวบงชี้ที่ดีของสถานภาพของลักษณะที่มุงวัดนั้น (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 
103) 
2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity)หมายถึง ความเที่ยงตรงที่ไดมาจากการ
เอาผลการวัดของแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปคํานวณหาความสัมพันธกับเกณฑในอนาคต เพ่ือที่จะเอา
ผลการสอบไปพยากรณผลสําเร็จในอนาคต (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 257) โดยคํานวณ
คาสัมประสิทธสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ จากเครื่องมือที่สามารถบง
บอกผลสําเร็จของลักษณะที่มุงวัดในอนาคต เนื่องจากเครื่องมือวัดทั้งสองทําการวัดในเวลาตางกัน 
โดยแบบทดสอบที่สรางทําการวัดในเวลาปจจุบัน แตอีกเครื่องมือหน่ึงตองทิ้งชวงเวลาทําการวัดใน
เวลาตอมา เพ่ือใหไดคะแนนเกณฑอนาคต(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 103) 
               3)  ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)  
 ลวน สายยศและอังคณา สายยศ(2542: 320-325)  ไดกลาววา ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสราง หมายถึง การมองขอคําถามของเครื่องมือวัดวาวัดโครงสรางหรือแนวคิดทฤษฎีใด จากผล
การตอบคําถามของเครื่องมือน้ัน พิจารณาจากขอมูลจากผลการตอบวาเปนไปตามโครงสรางที่
กําหนดไวหรือไม มีวิธีการหาดังนี้ 
 1. วิธีหาสหสัมพันธเปนวิธีการที่นําเอาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปหาความสัมพันธกับ
เครื่องมือมาตรฐานที่สรางมาดีแลว เอามาสอบกลุมตัวอยางเดียวกัน ถาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมี
นัยสําคัญ ก็แสดงวาเครื่องมือมีโครงสรางเดียวกับเครื่องมือมาตรฐานนั้น 
 2. การวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod) MTMM แคมเบล
และฟส (Campbell; & Fiske. 1959) เปนผูคิดคนขึ้น เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
วิธีวัดตางๆ กับคุณลักษณะตางๆ วิธีการวัดอาจวัดไดหลายวิธี ในขณะเดียวกันสิ่งที่วัดอาจแบงได
หลายคุณลักษณะเดียวกัน แบงเปน 2 วิธี 
  2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)เปนการหาคาสหสัมพันธภายใน
ที่เกิดจากคุณลักษณะเดียวกัน แตใชวิธีตางกัน 
  2.2  ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity)เปนการหาคาสหสัมพันธภายใน
ที่เกิดจากคุณลักษณะตางกันและใชวิธีการตางกัน หรืออาจเกิดจากคุณลักษณะตางกันและใชวิธีการ
เหมือนกันก็ได ถาสรางขอสอบวัดคุณลักษณะตางกันคาสหสัมพันธมีคานอย แตถาคุณลักษณะ
ตางกันเกิดไปสัมพันธกันก็แปลวาแบงแยกหรือจําแนกไมได แคมพเบล และ ฟสค (ศิริชัย  กาญจน
วาสี. 2552: 125-129; อางอิงจาก Campbell; & Fiske. 1959) ไดเสนอวิธีตรวจสอบความตรงเชิง
ทฤษฎีดวยการวิเคราะหเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
วัดลักษณะหลายลักษณะ(Multitrait) โดยใชวิธีการวัดหลายวิธี (Multimethod) 
ขั้นตอนการใชวิธีวิเคราะหเมทริกซพหุลักษณะพหุวิธี 
                วิธีพหุลักษณะ-พหุวิธี (MTMM) นี้ มุงการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือหลาย
ประเภทสําหรับวัดลักษณะหนึ่งที่สนใจ มากกวาที่จะเปนการตรวจสอบยืนยันความสัมพันธระหวางการ
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วัดลักษณะหลายอยางตามคําทํานายของทฤษฎี การใชวิธีนี้สําหรับการตรวจสอบความตรงตาม
ทฤษฎี ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

1) คัดเลือกวิธีการวัดที่เหมาะสมอยางนอย 2 วิธีสําหรับวัด ลักษณะที่สนใจ 
2) คัดเลือกลักษณะอ่ืนที่มีความแตกตางจากลักษณะที่สนใจ และสามารถวัดไดโดย

วิธีการวัดตามขอ 1) 
3)  สรางเครื่องมือ วัดลักษณะทั้งหลายดวยวิธีการหลายอยางตามที่กําหนดไวใน 1) 

และ 2) เชนถามี p ลักษณะ และ q วิธี จะมีเครื่องมือทั้งหมด pqชุด เปนตน 
4) เก็บรวบรวมขอมูล นําเครื่องมือแตละชนิดไปวัดลักษณะแตละลักษณะของกลุม

ตัวอยาง 
5) คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางคะแนนการวัดแตละลักษณะโดยใช

เครื่องมือแตละชนิด ทําใหไดเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี 
                ซึ่งวิธีพหุลักษณะ- พหุวิธี สามารถนําไปใชเม่ือมีการวัด 2 ลักษณะ โดยใชวัดวิธีการวัด
อยางนอย 2 วิธี เชน วิธีพหุลักษณะ-พหุวิธีแบบ 2×2 , 3×3 , 4×4 เปนตน ตัวอยาง เชน การวัด
ลักษณะที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ ไดแก A (การคิดวิเคราะห), B (การคิดอยางมีวิจารณญาณ) , C 
(การคิดสรางสรรค) โดยใชวิธีทดสอบที่แตกตางกัน 3 วิธี ไดแกวิธีที่ 1 (แบบวัด), 2 (แบบสังเกต), 3 
(แบบสัมภาษณ) เม่ือนําเครื่องมือทั้ง 9 ฉบับ (3×3) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางเดียวกัน นําคะแนนที่
ไดจากการทดสอบแตละคน 9 ครั้ง มาคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจาก
เครื่องมือทั้ง 9 ฉบับ จะไดเมทริกซสหสัมพันธซึ่งเรียกวา เมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี 
ตาราง 2 สวนประกอบของเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธีแบบ 3×3 เม่ือใชคุณลักษณะที่มุงวัด 
 เปนหลัก 

 คุณลักษณะ A B C 
คุณลักษณะ วิธวีัด A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

 
A 

A1 
A2 
A3 

[]    
...... []    
...... ...... []    

 
B 

B1 
B2 
B3 

(  ) ...... ...... []    
...... (  ) ...... ...... []    
...... ...... (  ) ...... ...... []    

 
C 

C1 
C2 
C3 

(  ) ...... ...... (  ) ...... ...... []   
...... (  ) ...... ...... (  ) ...... ...... []  
...... ...... (  ) ...... ...... (  ) ...... ...... []

 สวนประกอบของเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี 
                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี สามารถจําแนกไดเปน3 
ประเภทดังนี้ 
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1) สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน (Reliability coefficient) 
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันระหวางคะแนนจากการวัดลักษณะเดียวกันโดยใชวิธี

เดียวกัน (Multitrait – Multimethod; MTMM) เปรียบเหมือนการวัดลักษณะเดียวกันโดยการวัดซ้ํา
ดวยวิธีการเดิม เม่ือนําคะแนนจากการวัดลักษณะเดียวกันซํ้ามาหาความสัมพันธ ผลที่ไดก็คือ
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันน่ันเอง  

2) สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (Validity coefficient) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนจากการวัดลักษณะเดียวกันโดยใชวิธีตางกัน ซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงนั่นเอง 

3) สัมประสิทธสหสัมพันธ (Correlation coefficient) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจากการวัดลักษณะตางกันซึ่งมีอยูใน เมท

ริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี สําหรับเปรียบเทียบการจําแนกสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันและสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงตรง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงจําแนกมี 2 ประเภทดังนี้ 

3.1) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจากการวัด ลักษณะตางกัน โดยใชวิธี
เดียวกัน  

3.2) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจากการวัด ลักษณะตางกัน โดยใชวิธี
ตางกัน  
การแปลผลเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธี 
แคมพเบลและฟสด ไดใหการแปลผลเมทริกซพหุลักษณะ-พหุวิธีไดวา เครื่องมือหรือวิธีการวัดที่มี
ความถูกตองแมนยําในการวัดแลว วิธีการวัดหลายวิธีจะลูเขา (Converge) สําหรับการวัดลักษณะ
เดียวกันกลาวคือ คะแนนจากการวัดลักษณะเดียวกัน ถึงแมจะใชวิธีการวัดแตกตางกันยอมมี
ความสัมพันธกันสูง และวิธีการวัดจะตองจําแนก (Discriminate)สําหรับการวัดลักษณะตางกัน 
กลาวคือ คะแนนจากการวัดคุณลักษณะตางกันไมวาจะใชวิธีการวัดเดียวกันหรือตางกันยอมมี
ความสัมพันธกันต่ํา แตถาความสัมพันธไมเปนไปตามนี้ ทําใหสงสัยไดวามีปญหาเกิดขึ้นกับวิธีการ
วัด (เครื่องมือ) หรือลักษณะที่มุงวัด 
 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552: 164) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอความเที่ยงตรง มาจาก 4 
แหลง ไดแก ปจจัยจากแบบสอบ ปจจัยจากการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนน  ปจจัย
ผูสอบและปจจัยจากเกณฑที่ใชในการอางอิงแตละแหลงมีผลตอความเที่ยงตรงในลักษณะตางๆ 
 3.  วิธีเปรียบเทียบกลุมรูชัด (Known Groups Technique)การหาความเที่ยงตรงแบบ
นี้เร่ิมจากนิยามสิ่งที่วัดใหชัดเจน แลวเลือกวิธีการเขียนคุณลักษณะนั้น ขั้นที่สองตรวจคําถามวา
ใชไดแลว ขั้นที่สาม เลือกกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมหรือลักษณะที่ตองการวัดเปนสองพวก กลุม 1 
มีคุณลักษณะที่สูงมาก อีกกลุมหน่ึงเปนพวกที่มีพฤติกรรมมีคุณลักษณะนอยมาก ขั้นที่สี่เอา
เครื่องมือไปสอบวัดกับกลุมทั้งสองถาตางกันอยางมีนัยสําคัญถือวาเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสราง 
 4.  การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)เปนการพิสูจนวาขอคําถามแตละขอ
เมื่อวัดแลวยืนยันไดไหมวาวัดคุณลักษณะใด วัดคุณลักษณะเดียวกัน หรือวัดกี่ลักษณะ เปนไป
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ตามการจัดคุณลักษณะเมื่อเขียนขอคําถามตั้งแตแรกหรือไม นั่นคือการพิสูจนโครงสรางของขอ
คําถามวาเปนแบบใด เปนไปตามโครงสรางหรือทฤษฎีที่ตั้งไวหรือไม 
 สําหรับการใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง อุทุมพร  
จามรมาน (2532: 31) กลาววามีวิธีการดังนี้ 

1) สรางสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรทางจิตวิทยา นาจะประกอบดวยตัวประกอบอะไรบาง 
2) สรางขอคําถามที่วัดตัวประกอบดังกลาว 
3) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองในการวัด 
4) รวบรวมกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร 
5) ทําการวิเคราะหองคประกอบ วาไดตัวประกอบตามที่ตั้งสมมติฐานไวหรือไม ถาใชก็

แสดงวามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
 เสรีชัดแชม(2547: 16-17) ไดกลาววา การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) สนับสนุนการใชทฤษฎีเปนแนวทางในการศึกษาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสราง (Construct Validity) ผูวิจัยสามารถตรวจสอบวาคําถามแตละขอในเครื่องมือใชวัดไดตรง
ตามองคประกอบของทฤษฎีที่คาดหวังหรือไม ผูวิจัยอาจกําหนดใหคําถามแตละขอวัดไดมากกวา
หน่ึงองคประกอบ แลวใชสถิติวัดความสอดคลองของโมเดล ตรวจสอบวาโมเดลองคประกอบที่
กําหนดไวสอดคลองกับขอมูลที่เก็บรวบรวมมาหรือไม หรืออาจกลาวไดวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมา 
เปนไปตามองคประกอบของโมเดลที่กําหนดไวหรือไม ในวิธี CFA มีสถิติวัดความสอบคลองของ
โมเดลเพื่อเสนอแนะวาโมเดลองคประกอบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
 เสรี  ชัดแชม(2547: 22-31) และนงลักษณ วิรัชชัย (2537: 45-52;อางอิงจาก Joreskog; 
Sorbom.1989: 23-28; Long.1983: 61-64; Bollen.1989: 256-281,335-338) ไดกลาวไววา การ
วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ดวยโปรแกรม LISREL และตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
โมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
 1. การตรวจสอบผลการประมาณคาพารามิเตอรโดยการพิจารณาจากคาประมาณ
พารามิเตอรวามีนัยสําคัญหรือไม มีขนาดและเครื่องหมายตรงตามขอมูลจําเพาะที่ระบุไวใน
สมมติฐานการวิจัยหรือไม ซึ่งถาคาประมาณพารามิเตอรที่ไดไมมีนัยสําคัญ แสดงวา คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ และโมเดล การวิจัยอาจจะยังไมดีพอ 
 2. การตรวจสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณ และคาสัมประสิทธิพยากรณ
(Coefficients of Determination: R2) ซึ่งถาผลการวิเคราะหขอมูลใหขนาดคาเหลานี้สูงแสดงวา
โมเดลสมมติฐานมีความตรง เพราะไดรวมตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิพลในการอธิบายความแปรปรวน
ในตัวแปรตามไวในโมเดลสมมติฐานแลว 

 3. การวัดระดับความสอดคลองกลมกลืน (Goodness–of–Fit Measures)ของโมเดล
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยจะแบงการตรวจสอบเปน 4 สวน ดังน้ี  
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 สวนที่ 1 การตรวจสอบความกลมกลืนเชิงสมบูรณ (Measure of Absolute Fit)เปนการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธตามสมมติฐานในการวิจัยโดยรวมทั้งรูปแบบ 
(Overall Model Fit) คาสถิติที่สําคัญที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษมีจํานวน 5 คา โดยตองพิจารณาทั้ง 5 คารวมกันวาอยูในเกณฑที่
สามารถจะยอมรับไดหรือไม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1) คาสถิติไค–สแควร (Chi-square statistic)เปนคาสถิติที่ทดสอบสมมติฐานวาเมทริกซความ
แปรปรวนรวมของประชากรแตกตางจากเมริกซความแปรปรวนรวมที่ประมาณคาจากโมเดลสมติ
ฐานหรือไม ถาคาสถิติไค–สแควร ไมมีนัยสําคัญ แสดงวาเมทริกซความแปรปรวนรวมทั้งสองไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาโมเดลสมมติฐานมีกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษแตเน่ืองจากคาสถิติไค–สแควร ไดรับผลกระทบไดงายจากจํานวนกลุมตัวอยางที่มีขนาด
ใหญทําใหคาไค–สแควร มีโอกาสที่จะมีนัยสําคัญไดงายจากจํานวนกลุมตัวอยางและขอตกลง
เบื้องตนเกี่ยวกับการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) การพิจารณาคาไค–
สแควรที่มีนัยสําคัญจึงไมไดหมายความวาโมเดลที่ทดสอบไดไมมีความกลมกลืนเสมอไปคา ไค–
สแควร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
   2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (Goodness–of–Fit Index) ซึ่งเปนดัชนีที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือใชประโยชนจากคาไค–สแควร ในการเปรียบเทียบระดับความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษของโมเดลกอนและหลังปรับโมเดล ซึ่งดัชนี GFI เปนอัตราสวนของผลตาง
ระหวางฟงกชันความกลมกลืนจากโมเดลกอนปรับและหลังปรับโมเดล กับฟงกชันความกลมกลืน
กอนปรับโมเดล โดยจะมีคาตั้งแต 0 (Poor Fit) ถึง 1.00 (Perfect Fit) โดยที่คาที่เขาใกล 1 สูงจะบง
บอกวาโมเดลมีความกลมกลืนสูงคาดัชนีที่เกิน 0.9 เปนคาที่ยอมรับไดแสดงวาโมเดลมีความ
กลมกลืนสูง (better fit) 
 3) ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการแปรปรวน RMSEA(Root 
Mean Square Error of Approximation)เปนดัชนีที่บงถึงความไมกลมกลืนระหวางโมเดลที่สราง
ขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากรคา RMSEA ควรมีคานอยกวา 0.05 เปนคาที่
ยอมรับไดและคาดังกลาวเมื่อผานการทดสอบ Closeness of Fit แลวควรจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 
 4) ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษที่เหลือ RMR (Root Mean Square Residuals)
เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลสองโมเดลเฉพาะ
กรณีที่เปนการเปรียบเทียบโดยใชขอมูลชุดเดียวกัน ดัชนี RMR จะบอกขนาดของเศษที่เหลือโดย
เฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ และจะ
ใชไดดีเม่ือตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตไดเปนตัวแปรมาตรฐาน (Standardized RMR)คาดัชนี 
RMR ควรมีคานอยกวา 0.05 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษสูง 
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   5) ดัชนี SRMR (Standard Root Mean square Residual)เปนคาเฉลี่ยของคาที่
เหลือที่อยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน โดยจะแปรคาอยูในชวง 0-1คาดัชนี SRMR ควรมีคานอยกวา 
0.05 เปนคาที่ยอมรับไดแสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษสูง 
  สวนที่ 2 การวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Incremental Fit Measure) ซึ่งเปน
ดัชนีที่ใชเปรียบเทียบโมเดลการวิจัย (Purposed Model) วามีความกลมกลืนสูงกวาโมเดลอิสระ(Null 
Model) มากนอยเพียงใด ดัชนีในกลุมน้ี ไดแก 
 1) คาดัชนี IFI (Incremental Fit Index)เปนดัชนีที่วัดเปนดัชนีเชิงเปรียบเทียบที่สรางขึ้น
จากคาสถิติ ไค – สแควร ที่มีการแจกแจงแบบ Central Distribution ซึ่งมีคาอยูระหวาง0 – 1 โดยคา
ของดัชนี IFI ที่เขาใกล 1 จะแสดงวา โมเดลการวิจัยมีความกลมกลืนดีกวาโมเดลอิสระ คาดัชนีที่เกิน 
0.9 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาโมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษสูงกวาโมเดล
อิสระ 
   2) คาดัชนี CFI (Comparative Fit Index) เปนดัชนีเชิงเปรียบเทียบที่คํานวณขึ้น
จากคาสถิติไค–สแควรที่มีการแจกแจงแบบ Non–Central Distribution มีคาอยูระหวาง0–1 ยิ่งคา 
เขาใกล 1 ก็ยิ่งแสดงวาโมเดลการการวิจัยมีความกลมกลืนดีกวาโมเดลอิสระคาดัชนีที่เกิน 0.9 เปน
คาที่ยอมรับได แสดงวาโมเดลการวิจัย มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษสูงกวาโมเดลอิสระ 
  สวนที่ 3 การวัดความประหยัดของโมเดล (Parsimonious Fit Measure)ซึ่งเปนการวัด
ระดับความกลมกลืนของโมเดลกับจํานวนเสนทางที่โมเดลตองการนอยที่สุดภายใตระดับความ
กลมกลืน (Level of Fit) ดังกลาว โดยที่มีความประหยัดจะเปนโมเดลที่มีจํานวนเสนทาง นอยที่สุด
ในขณะที่อํานาจการอธิบายปรากฏการณดังกลาวของตัวแปรอิสระไมเปลี่ยนแปลง ภาวะจํานวน
เสนทางที่มากเกินความจําเปน (Overfitting) จึงเปนการแสดงวาโมเดลการวิจัยมีจํานวนเสนทางที่
มากเกินไป ซึ่งในทางปฏิบัติ Parsimonious Fit Measure จะเหมือนกับAdjusted R2 ในการ
วิเคราะห การถดถอย แตอยางไรก็ตามหากมีสถิติทดสอบที่หาไดจากการวัดครั้งนี้ ก็ควรใชความรูสึก
และวิจารณญาณของผูวิจัยในการตัดสินใจวาจํานวนเสนทาง (ตัวแปรอิสระ) เทาไรจึงจะเพียงพอใน
การอธิบายและถูกตองตามหลักความเปนจริง สถิติที่ใชวัดความประหยัดของโมเดล ไดแก 
   1) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness–of–Fit Index)เปนการนําเอาดัชนี GFIมา
ปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดของชั้นความเปนอิสระที่รวมทั้งจํานวนตัวแปรและขนาดของกลุมตัวอยาง
คาดัชนีที่เกิน 0.9 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาโมเดลมีความประหยัด 
 2) ดัชนี PFI (Parsimonious Fit Index) เปนการนําเอาดัชนี NFI มาปรับแก
(Modification) โดยการนําเอาชั้นความเปนอิสระมาคํานวณดวย ดัชนี PFI ที่ดีควรมีคาสูงและใช
สําหรับเปรียบเทียบโมเดลการวิจัยหลายๆ โมเดลกับโมเดลทางเลือก (Alternative Model) หรือ
เปรียบเทียบโมเดลสมมติฐานกอนและหลังการตบแตง 
  สวนที่ 4 ดัชนีวัดความพอเพียงของกลุมตัวอยาง CN (Critical N) โดยดัชนีนี้จะมี
ลักษณะแตกตางจากดัชนีที่กลาวมาขางตนทั้งหมด โดยคา CN ใหความสนใจโดยตรงไปที่ความ
พอเพียงของขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดสอบโมเดลมากกวาทดสอบความกลมกลืน
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ของโมเดล โดยที่วัตถุประสงคของการพัฒนาคา CN ขึ้นเพ่ือการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางที่
เพียงพอที่จะทําใหโมเดลมีความกลมกลืนในการทดสอบไค–สแควร คา CN ควรมีมากกวาหรือ
เทากับ 200 และนอยกวาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
จากวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อทดสอบความสอดคลองของแบบ
วัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยกับแนวคิดที่ผูวิจัยใชในคร้ังน้ีวาขอคําถามที่สรางขึ้นนั้น อยูในแต
ละองคประกอบที่กําหนดไวหรือไม และดวยแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่มี 2 รูปแบบ 
จึงวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ดวยวิธีวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี (คือมีการวัด
คุณลักษณะที่หลากหลายโดยใชวิธีการวัดหลายแบบ) 
 ความหมายของคาอํานาจจําแนก 
 ลอค (ดาราวรรณ  กลอมเกลี้ยง.2546: 30; อางอิงจาก Lock. 1972: 553) ไดให
ความหมายของดัชนีคาอํานาจจําแนกวา เปนผลการวัดที่ตัดสินผูที่ทําถูกในกลุมสูงและผูที่ทําถูกใน
กลุมต่ํา 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 130) ไดกลาววา คาอํานาจจําแนกเปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่
สามารถจําแนกบุคคลออกเปน 2 กลุมที่มีคุณลักษณะตางกันในเรื่องที่ศึกษาถาเปนเครื่องมือที่เปน
แบบทดสอบความรูและปญญา (Congnitivedoment) ก็จะจําแนกออกเปนกลุมเกงกับกลุมออน แต
ถาเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือมาตรวัดทัศนคติก็จะจําแนกเปน 2 กลุมที่มีความ
คิดเห็นตางกัน หรือมีทัศนคติตางกัน คือมีความคิดเห็นหรือทัศนคติในทางบวกกับมีความคิดเห็น
หรือทัศนคติในทางลบ 
 เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2554: 146) ไดใหความหมายของความเชื่อม่ันไววา 
ความสามารถของขอกระทงที่จะจําแนกหรือแยกผูสอบไดตามระดับความสามารถ เชน สามารถ
จําแนกคนเกงออกจากคนออน หรือจากคนที่ไมมีความถนัดออกจากคนที่ไมมีความถนัด 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552: 138) ไดกลาวไว คาอํานาจจําแนกเปนคุณสมบัติของขอสอบที่
สามารถจําแนกผูเรียนไดตามความแตกตางของบุคคล ซึ่งไดกลาวไวสอดคลองกับ (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2542: 299) ที่วา คาอํานาจําแนก เปนความสามารถในการแยกลักษณะของคน 2 
กลุมได คือแยกคนที่มีลักษณะสูงกับคนที่มีลักษณะต่ําได 
 จากความหมายของคาอํานาจจําแนกที่ไดกลาวมานั้น ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คาอํานาจ
จําแนก หมายถึง คุณภาพของแบบวัดที่สามารถจําแนกผูตอบออกเปนสองกลุม กลาวคือ ตองแยก
คนที่มีลักษณะกลุมสูงกับคนที่มีลักษณะกลุมต่ําได 
 
 
 การหาคาอํานาจจําแนก 
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 ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2539: 185) กลาววาคาอํานาจจําแนกนั้นหมายถงึ ดัชนี
ที่บงบอกถงึวาขอสอบนั้นสามารถจําแนกคนออกเปนสองกลุมคือ กลุมที่ไดคะแนนสูงหรือกลุมเกง กับ
กลุมที่ไดคะแนนต่ําหรือกลุมออน คาอํานาจจําแนกนี้จะมีความหมายอยูในรูปคา 
สัมประสิทธสหสัมพันธ ซึ่งมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 โดยทั่วไปแลวขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก
ใชไดจะมี คามากกวาหรือเทากับ 0.20 และขอสอบนัน้มีคาอํานาจจําแนกใกล +1 ก็แสดงวาขอสอบ
นั้นสามารถจําแนกคนเกงคนออนไดถูกตองสูงมาก แตถาขอใดมีคาอํานาจจําแนกเปนลบหรือคา
ใกล 0 แสดงวาขอสอบนั้นจําแนกคนเกงคนออนไมดี ในการคํานวณหาคาอํานาจจําแนกนั้น
สามารถคํานวณไดหลายวิธดัีงน้ี ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2538: 212-218) 
  1.ดัชนีสหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล(Point-Biserial Correlation) การหาคา
อํานาจจําแนกโดยวิธีนี้มีขอตกลงเบื้องตนวา ถาทําถูกให 1 คะแนน ทําผิดได 0 คะแนนเทานั้นและ
ขอมูลชุดหนึ่งมีคาตอเน่ือง อีกชุดหนึ่งเปนแบบไมตอเน่ือง  
  2.  ดัชนีสหสัมพันธแบบไบซีเรียล (BiserialCorrelation :rbis) การหาคาอํานาจ
จําแนกโดยวิธีนี้จะตรวจใหคะแนนแบบใดก็ได คือ ใหคะแนนเปน 10, 5 ฯลฯ ก็ได เม่ือตรวจให
คะแนนแลวแบงกลุมนักเรียนออกเปนสองกลุม โดยยึดคะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนมัธยฐานเปนจุด
คะแนนในการแบงกลุมเกงหรือกลุมออน หรือจะใชวิธีการเรียงคะแนนจากมากเรียงไปหานอยแลว
ตัดกลุมเกงกลุมออนออกเปน 25% หรือ 27% ก็ไดแลวนําไปคํานวณสูตร 
 3.  ดัชนีสหสัมพันธแบบเพียรสัน มีขอตกลงวากรณีตัวเลือกเปนคะแนนแบบชวงเทากัน 
เชน 1,2,3 หรือ  1,2,3,4 หรือมากกวานั้นก็ได ดานคะแนนมากแสดงวาเห็นดวยอยางมาก หรือมี
คุณลักษณะนั้นอยางมาก เม่ือมีผูตอบเลือกตัวเลือกที่มีคะแนนมาก ยอมไดคะแนนรวมมาก หรือ
ผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนนอย ยอมไดคะแนนรวมนอยดวย ลักษณะของคะแนน 2 อยาง
ขึ้นลงตามกัน แสดงวาขอน้ันจําแนกได แตถาไมขึ้นลงตามกันแสดงวาคาอํานาจจําแนกไมดี หรือ
อาจขึ้นลงกลับกันแปลวาเปนขอที่ไมดี ไมควรนํามาใชหรือควรปรับปรุงและตรวจเช็คการใหคะแนน
ใหดีอาจเปนขอที่แสดงความคิดเห็นทางลบเวลาใหคะแนนตองกลับกัน ความคิดนี้จึงเปนเร่ือง
สหสัมพันธของคะแนนคาตอเน่ืองระหวางคะแนนขอน้ันกับคะแนนรวมของคนนั้น 
 4.  อํานาจจําแนกโดยวิธีการแจกแจงที (t- distribution) การหาอํานาจจําแนกของขอ
คําถามที่เปนแบบสอบถามมาตรการจัดอันดับ โดยจะแบงกลุมที่ไดน้ําหนักคะแนนสูงออกมา 25% 
เปนกลุมสูง และกลุมที่ไดคะแนนต่ําออกมา 25% เปนกลุมต่ํา แลวคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยและ
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละกลุม และแทนคาในสูตร และถาการคํานวณคา t ไดมากกวาหรือ
เทากับ 1.75 ถือวาขอคําถามนั้นจําแนกคนเปนสองกลุมได ถาไดคา t ต่ํากวา 1.75 จะตองตัดทิ้งไป 
จะนํามาเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยไมได 
  5.  การหาคาอํานาจจําแนกโดยวีธีเทคนิค 27%จากตารางจุง-เต แฟนการหาคา
อํานาจจําแนกโดยวิธี จุง-เต แฟน (Chung The Fan) จะแบงกลุมเกงออนโดยใชเทคนิค 27% 
กลาวคือ เมื่อนําขอสอบไปทดสอบมาแลวก็นํามาตรวจใหคะแนน การใหคะแนนนั้นมีขอตกลง
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เบื้องตนวาถาทําถูกได 1 คะแนน ทําผิดได 0 คะแนน เทานั้น จากนั้นก็นํามาเรียงคะแนนจาก
มากไปนอยและตัดเอา 27% ไดคะแนนสูงเปนกลุมเกง ตัดเอา 27% ไดคะแนนต่ําเปนกลุมออน 
จากนั้นนํามาแจกแจงวาแตละขอของแบบทดสอบนั้นกลุมเกงทําถูกกี่คนกลุมออนทําถูกกี่คน แลว
เปลี่ยนจํานวนคนที่ทําถูกนั้นเปนสัดสวนของแตละกลุมคือ PH และ PL เอาคาสองคานี้ไปเปดตาราง
สําเร็จที่ จุง-เต แฟน สรางไวก็จะไดคาอํานาจจําแนก 
 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวดัพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตยมีตวัเลือกเปน
คะแนนชวงเทากัน ผูวิจัยจึงไดเลือกใชวิธีหาคาอํานาจจําแนกแบบดัชนีสหสัมพันธแบบเพยีรสัน 
และแบบการแจกแจงทีมาใชกับแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย 
 ความหมายของความเชื่อมั่น 
 เมหเรนสและเลหแมน (Mehrene; & Lehmann. 1978: 88) ไดใหความหมายของความ
เชื่อม่ันไววา หมายถึง ระดับความคงที่ของการวัดสิ่งเดียวกัน 2 ครั้ง 
 อนาสตาซี (Anastasi. 1982: 102) กลาววา ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความคงที่ของคะแนนซึ่งได
จากการวัดบุคคลกลุมเดียวกันดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันหลายๆ ครั้ง หรือดวยแบบทดสอบ
สองฉบับที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือภายใตเง่ือนไขของตัวแปรอ่ืนในการวัดนั้น 
 พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 120)กลาววา ความเชื่อม่ันหมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือที่
แสดงใหทราบวา เครื่องมือน้ันใหผลการวัดที่สมํ่าเสมอ แนนอน คงที่มากนอยเพียงใดถาเครื่องมือที่สราง
ขึ้นใหผลการวัดที่แนนอนคงที่มากไมวาจะนําไปวัดกี่ครั้งก็ตาม เครื่องมือน้ันก็มีความเชื่อม่ันสูง 
ในทางตรงกันขาม ถาเครื่องมือที่สรางขึ้นใหผลการวัดที่มีความคงที่นอย เครื่องมือน้ันก็มีความ
เชื่อม่ันต่ํา 
 ศิริชัย  กาญจนวสี (2552: 58)ไดกลาวไววา ความเชื่อม่ันหมายถึง ความคงที่ หรือหรือ
ความคงเสนคงวาของผลที่ไดจากการวัดซ้ํา ซึ่งไดกลาวไวสอดคลองกับลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. (2539: 209) และวัญญา วิศาลาภรณ. (2540: 120) และยังกลาวอีกวา ถาวัดสิ่งเดียวกัน
หลายๆครั้ง ไดคาที่คอนขางคงเสนคงวาสูงขึ้นเพียงใดก็ถือวาการวัดมีความเชื่อม่ันมากขึ้นเพียงนั้น 
 จากความหมายขางตน ผูวิจัยสรุปไดวาความเชื่อม่ันของแบบวัด นั้นหมายถึง คุณภาพ
ของแบบวัดที่สามารถวัดคะแนนไดคงที่ มีความสม่ําเสมอ แนนอน หรือมีความคงเสนคงวาของผลที่
ไดจากการวัดซ้ําไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น 
 ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2539:209)ไดกลาววาในการวัดผลนั้นจะตองสราง
เครื่องมือที่ตองการนําไปวัดผลใหมีคุณภาพที่เชื่อม่ันได เพ่ือผลการวัดที่ออกมาจะไดเปนคะแนน
ความรูจริงของนักเรียนที่ปราศจากความคลาดเคลื่อนในการวัด และคาความเชื่อม่ันจะมีคาอยู
ระหวาง -1 ถึง +1 และจะพิจารณาคาที่เปนบวกเทานั้น จึงควรมีคามากกวา 0.70 จึงจะเปน
แบบทดสอบที่มีความเชื่อม่ันได  ลวน  สายยศและอังคณา สายยศ (2538: 193-207)ยังไดกลาวถึง
วิธีหาความเชื่อม่ันของแบบวัด  จะมีวิธีการคํานวณอยูหลายวิธีดังนี้ 
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  1.  วิธีการสอบซ้ํา (Test- Retest) วิธีนี้เปนการวัดความเชื่อม่ันของแบบวัดใน
ความหมายของความคงที่แนนอน (Stability) ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ ดังน้ันวิธีการคํานวณ
จึงใชหลักสถิติในรูปสหสัมพันธ (Correlation) คือคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งแรกกับคะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งที่สอง โดยใชสูตร Pearson 
Product- Moment Coefficient Correlationซึ่งการสอบวิธีนี้อาจจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
ความจริงขึ้นไดหากผูสอบไปคนควาศึกษาเพิ่มเติม หรือเบื่อหนายตอการทําแบบทดสอบซ้ําอีกครั้ง  
  2.  วิธีใชแบบทดสอบคูขนาน (Parallel Form) แบบทดสอบคูขนาน หมายถึง 
แบบทดสอบสองฉบับที่มีเนื้อหา ความยากงาย อํานาจจําแนก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เหมือนกัน และจํานวนขอเทากัน นําไปสอบกับกลุมตัวอยางทั้งสองฉบับ แลวหาคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนทั้งสองฉบับ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดก็คือ ความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบนั่นเองและการหาคาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบคูขนานนี้ จะใชสูตรเดียวกัน
กับการหาความเชื่อม่ันแบบทดสอบซ้ําโดยใชสูตร Pearson Product- Moment Coefficient Correlation 
  3.  วิธีแบงคร่ึงฉบับ (Split-Half) วิธีนี้ ใชหลักการของการหาความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือแบบคูขนาน โดยการนําเครื่องมือที่มีจํานวนขอสอบหลายขอมาแบงครึ่งเปน 2 ฉบับ เม่ือ
วิเคราะหความยากงายเปนรายขอแลวก็เรียงขอสอบจากของายไปยังขอยาก แลวนําไปสอบกับกลุม
ตัวอยาง เม่ือสอบเสร็จแลวก็ตรวจใหคะแนนโดยแยกเปนคะแนนขอคูกับคะแนนขอคี่ แลวนํามาหาคา
สหสัมพันธระหวางขอคูกับขอคี่ โดยใชสูตร Pearson Product- Moment CoefficientCorrelation ก็จะได
คาความเชื่อม่ันเพียงคร่ึงฉบับ จากนั้นจึงนําไปหาคาความเชื่อม่ันของทั้งฉบับโดยใชสูตรขยายของส
เปยรแมนบราวน (Speqrman-Brown) 
  4.วิธีแบบคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) การหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีของ
คูเดอร-ริชารดสันน้ี เครื่องมือจะตองมีลักษณะที่วัดองคประกอบรวม และคะแนนแตละขอตองอยูใน
ลักษณะที่ ถาทําถูกได 1 คะแนน ทําผิดได 0 คะแนนเทานั้น ถาตรวจใหคะแนนนอกเหนือจากนี้จะใช
วิธีการหาคาความเชื่อม่ันไมได และวิธีนี้จะมีสูตรที่ใชในการหาความเชื่อม่ันอยู 2 สูตร คือ สูตร KR-20 
กับ KR-21  
  5.  วิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) การหาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร 
ครอนบัค (Cronbach) ไดดัดแปลงมาจากสูตร KR-20 เม่ือป ค.ศ. 1951 ทั้งน้ีเปนเพราะจะไดใชหา
ความเชื่อมั่นกับเครื่องมือที่ไมไดตรวจใหคะแนน 1 กับ 0 ได เพราะสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟานี้
เครื่องมือไมจําเปนจะตองตรวจใหคะแนนเปน 1 กับ 0 เสมอไปจะตรวจใหคะแนนลักษณะใดก็ได 
  6.  วิธีแบบฮอยท(Hoyt’s ANOVA Procedure) การหาความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้เหมาะ
สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประเภทตรวจใหคะแนนตางๆกันในแตละขอ
เชนเดียวกันกับการหาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา แตวิธีการคํานวณแบบฮอยทนี้ใชหลัก
สถิติของการวิเคราะหความแปรปรวน ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะเหมาะกับเครื่องมือประเภทแบบทดสอบ 
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แบบสอบถาม และแบบสํารวจตางๆ และการวัดทางเจตคติแลวยังจะเหมาะสําหรับการหาความ
เชื่อม่ันในการสัมภาษณอีกดวย 
  7.  การหาความเชื่อมั่นของการจัดอันดับ ในการจัดอันดับสิ่งของนั้น เม่ืออยาก
ทราบวาผูจัดอันดับ (Rater) มี 2 คน จัดอันดับสอดคลองกันหรือไม ก็จะหาความเชื่อม่ันของการจัด
อันดับดวยการหาคาสหสัมพันธระหวางผูจัดอันดับ 2 คน แบบสเปยรแมน แตถาผูจัดอันดับมี
มากกวา 2 คน การหาคาความเชื่อม่ันของการจัดอันดับจะใหสูตรสหาสัมพันธของเค็นดัล (Kendall) 
ที่เรียกวา สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ (Coefficient of Concordance = W) 
 จะเห็นไดวาในการตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบวัดนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน ซึ่งผูวิจัย
จะตองเลือกใชใหมีความเหมาะสมกับแบบวัดที่สรางขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีแบบวัดพฤติกรรมตาม
วิถีประชาธิปไตยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นน้ัน ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีการตรวจใหคะแนน
เปน 4 3 2 1และ 0 สวนชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีการใหคะแนนเปน 3 2 และ 1 ผูวิจัยจึงได

เลือกใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตรครอนบัค(Cronbach) ในการ
ตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 แมรี่  เคาทซิลินี่ (Mary Koutselini.2003: 539-549)ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาคานิยม
ประชาธิปไตยและทัศนคติที่มีตอการแสดงออกทางสังคมกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 9โดยใช
แบบสอบถามและขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชแบบจําลองสมการโครงสรางวิธีการ (LISREL) 
วัตถุประสงคในการออกแบบโมเดล โดยใชตัวแปรโครงสรางภายนอก 2 ตัวแปร ภูมิหลังของ
ครอบครัว และสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน และตัวแปรเชิงโครงสรางภาพใน 4 ตัวแปร คือ 
ความสนใจดานการเมือง ปจจัยทางสิ่งแวดลอม คุณคาทางประชาธิปไตย และการมีสวนรวมใน
สังคมตอการแสดงออกทางสังคมผูวิจัยไดเลือกการสรางโมเดลเพื่อเปรียบเทียบปจจัยทางดานภูมิ
หลังที่หลากหลาย (ภูมิหลังจากบาน การศึกษาของบิดาและมารดา จํานวนหนังสือที่บาน หรือแมแต
การบอกรับหนังสือพิมพที่บาน) และบรรยากาศของหองเรียนในโรงเรียนตลอดการสอนที่สงผลตอกา
รมสวนรวมทางสังคม สิ่งที่สามารถระบุวาเปนสิ่งสําคัญพ้ืนฐานในคุณคาทางการศึกษา เรียกวา
จริยธรรมในโรงเรียนในชั้นเรียน (Halstead;& Taylor.2000)สิ่งที่สามารถระบุสิ่งอ่ืนได ธรรมชาติของ
ความสัมพันธ และรูปแบบที่เดนของปฏิกิริยาทางสังคม บนเสนทางที่ขัดแยงที่พรอมรับการแกไข 
รูปแบบของการติดตอสื่อสาร และสิ่งที่เกี่ยวของกับนักเรียน กฎระเบียบ นโยบายการตอตานการ
เหยียดสีผิว รูปแบบการจัดการ ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาภูมิหลังของครอบครัวและสภาพ
บรรยากาศในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอสภาพแวดลอมและความสนใจทางการเมืองของนักเรียน
และยังมีอิทธิพลทางออมตอคุณคาทางประชาธิปไตย ซึ่งคุณคาทางประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอการมี
สวนรวมทางสังคม 
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 เลย; ซีเลท(Lay; &Celeste 2004: ออนไลน) ไดศึกษาเปรียบเทียบคานิยมประชาธิปไตย
ของนักเรียนระดับชั้นป.6 ตามขนาดของโรงเรียนและตามสภาพของชุมชนที่อยูอาศัย ซึ่งพบวา
คานิยมประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและอยูในชุมชนที่มีขนาดเล็กมีคาแตกตาง
กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญและอยูในชุมชนขนาดใหญ โดยนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
และอยูในชุมชนที่มีขนาดเล็กมีคานิยมประชาธิปไตยสูงกวานักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญและอยู
ในชุมชนขนาดใหญ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและอยูในชุมชนที่มีขนาดเล็กมี
การทํากิจกรรมรวมกับชุมชนและมีสวนในการแสดงความคิดเห็นไดดีกวานักเรียนในโรงเรียนที่มี
ขนาดใหญและอยูในชุมชนขนาดใหญ 
 รัชตู  เยซิล (RustuYesil. 2010: 2683-2692) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเที่ยงตรง
และความเชื่อม่ันที่มีตอครูในการกําหนดพฤติกรรมประชาธิปไตยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนใน
ระดับชั้นม.2 จํานวน 446 คน เปนหญิง 243 คน ชาย 203 คน ซึ่งสรุปไดวาประชาธิปไตยเปนเรื่อง
ของการอยูรวมกันและระบบการศึกษา ก็คือ องคประกอบหลักที่สําคัญ ซึ่งบอยครั้งที่ในโรงเรียนหรือ
หองเรียนมักจะแสดงบทบาทสมมติที่สําคัญเกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตยของชุมชนและ
โครงสรางทางสังคม การปฏิบัติประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยูกับผูที่ใหการศึกษาที่จะมีความเชื่อถือใน
ระบบประชาธิปไตยวามีคุณคามากแคไหนซึ่ง ประการแรก คือ ความจําเปนของประชาธิปไตยเมื่อ
นํามาใชทั้งหมดและผลกระทบ การสะทอนกลับทั้งหมด ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาประการที่สอง คือ ความคงทน ระยะเวลาในการนําไปใช ซึ่งกรอบการทํางานนี้ครูผูสอน
ควรจะแสดงถึงความเปนประชาธิปไตยใหชัดเจนโดยสะทอนออกมาใหนักเรียนเห็นถึงคุณคาในทุก
การกระทําของครูอยางเสมอตนเสมอปลาย  ในการศึกษาครั้งน้ีเพ่ือตองการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลครูในเรื่องการกําหนด พฤติกรรมประชาธิปไตยในหองเรียน ครูที่ปรึกษาของหองจะเลือก
การประเมินผลจากเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ การประเมินผลดานความมั่นใจในครูคนเดียวกัน และ
ความเชื่อม่ันของนักเรียนที่มีตอครูที่ปรึกษา รวมถึงชั้น และหองเรียนของตนวาดีมากนอยเพียงใด
นอกจากนี้ การมีสวนรวม ความเทาเทียมกัน ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความ
รับผิดชอบ การอยูรวมกับผูอ่ืน ความมั่นใจ ความมีน้ําใจ เหลานี้คือการปฏิบัติของครูผูสอนที่ใชใน
หองเรียนที่ครูจะถูกประเมินผลจากนักเรียน และอีกประการหนึ่งคือการวางแผนการประเมิน
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับระดับความตั้งใจในการแสดงออก การตั้งคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นๆ 
 จากงานวิจัยในตางประเทศพบวาพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดนั้นโรงเรียน 
ชุมชน ครอบครัว และสภาพแวดลอมมีสวนสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะโรงเรียน
นั้นถือไดวามีสวนสําคัญอยางยิ่ง โดยครูผูสอนสามารถสะทอนความเปนประชาธิปไตยใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรูและตระหนักถึงความมีประชาธิปไตย และสามารถนําไปดําเนินชีวิต และพัฒนาชีวิต
ของตนพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ ใหมีความเจริญกาวหนาในทิศทางที่เปนประโยชนตอสวนรวม  
  
 
งานวิจัยในประเทศ 



45 
 
 พรชัย    หนูแกว (2541: 121-127) ไดทําการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
ประกอบไปดวย หลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น แบบสังเกตพฤติกรรมประชาธิปไตยและแบบวัดเจตคติ
ตอพฤติกรรมประชาธิปไตย ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรนี้มีอยู 4 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 เปนการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานโดยการทําเดลฟาย ในขั้นที่ 2 การรางหลักสูตร และประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตร พบวาการประเมินความเหมาะสมของแตละองคประกอบของหลักสูตร ผลปรากฏวา 
คาเฉลี่ยของความเหมาะสมมีคาระหวาง 4.10 ถึง 4.80 หมายความวาองคประกอบของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากจนถึงมากที่สุด สวนความสอดคลองพบวามีคาระหวาง 0.60 ถึง 0.90 
เกินเกณฑที่กําหนดเอาไว คือ มากกวาหรือเทากับ 0.05 ทุกคา หมายความวาโครงสรางหลักสูตร
สอดคลองกับพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ศึกษาทุกองคประกอบ ขั้นที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ซึ่ง
พิจารณาจากคาคะแนนการสังเกตหลังทดลองของกลุมทดลองจะตองมากกวาคะแนนหลังทดลอง
ของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  พบวาผลการใชหลักสูตรนี้ไมกระทบกับหลักสูตรที่โรงเรียน
ดําเนินการอยู จึงสรุปไดวาหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพจริง และขั้นที่ 4 การประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ซึ่งเม่ือทดลอง
ใชหลักสูตรแลวนักเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนอยางดี 
 เชิดภักศิริสุข (2543: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยกับการอบรมเลี้ยงดูและกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎรธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบวัดและแบบประเมิน
จํานวน 3 ชุด คือ แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา แบบประเมินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา และ
แบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาซึ่งผลการวิจัย พบวา
ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสุราษฏรธานี มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกับพฤติกรรมประชาธิปไตย มี
ความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู
แบบปลอยปละละเลยกับพฤติกรรมประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยกับพฤติกรรมประชาธิปไตย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดานคารว
ธรรมกับพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวธรรม มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมกับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรม มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดานปญญาธรรมกับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานปญญาธรรม มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดานระบบประชาธิปไตยกับพฤติกรรม
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ประชาธิปไตยดานระบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001  
 ชูชีพ  ประทุมเวียง (2547: 149-152) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏเครื่องมือที่ใช เปนแบบ
ประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย  มีลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอคําถาม หาคา
อํานาจจําแนกเปนรายขอดวยการใชสัดสวนรอยละ 50 จําแนกกลุมสูง – กลุมต่ํา และทดสอบสถิติที่
คาที (t-test) เลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑของคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได
คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินเทากับ 0.93และพบวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตย สําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 
คือ 1) จุดมุงหมายการเรียนการสอน ประกอบดวยความรู เจตคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน
ปญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม 2) สาระการเรียนการสอน เปนสาระรายวิชาวิถีไทย มี 
2 หนวยการเรียนรู คือ 2.1) ลักษณะสังคมไทย และ2.2) วิสัยทัศนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง 3) วิธีการเรียนการสอน ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก 3.1) 
ขั้นเตรียม 3.2) ขั้นสอน คือ การวิเคราะห การสะทอนคิด การวางแผนการเรียนรู การเรียนรูดวย
ตนเอง การสังเคราะหและสรุป และ3.3) ขั้นสรุป 4) การประเมินการเรียนการสอน ดานความรู 
ดานเจตคติ และดานพฤติกรรมประชาธิปไตย ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ไดคา
ความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนในระดับสูง 2.ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ พบวา ผลลัพธการ
เรียนการสอนดานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตยในรายวิชาวิถีไทยของนักศึกษากลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลลัพธการเรียนการสอนดาน
เจตคติตอพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05ผลลัพธการเรียนการสอนดานพฤติกรรมประชาธิปไตย 3 ดาน ไดแก ดาน
ปญญาธรรม ดานคารวธรรม และดานสามัคคีธรรม และโดยรวมทุกดานของนักศึกษากลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและในแตละดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นักศึกษามี
ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและในแตละดานวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก 
กฤษฏิศาสนบุญพสุกุล. (2551: 103-108) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมวิถี
ประชาธิปไตยนักเรียนโรงเรียนบานหนองหางอําเภอพลจังหวัดขอนแกนจากผลการสรุปการสังเกต
พฤติกรรมวิถีประชาธิปไตยนักเรียน พิจารณาจากเครื่องมือบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม ดาน
คารวธรรมนักเรียนกลุมเปาหมายมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 74.78 และจากพิจารณาคะแนนผล
การประเมินพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตยนักเรียนจากเครื่องมือแบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย
นักเรียน ดานคารวธรรมมี คาเฉลี่ย 2.94 (S.D.= 0.07) สรุปวาผลการปฏิบัติดาน 
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คารวธรรมอยูในระดับความนาพอใจมาก สวนดานสามัคคีธรรม พบวามีการปฏิบัติการแบงงานแบง
หนาที่ความรับผิดชอบกันและประสานสัมพันธกันในกลุมและระหวางกลุมในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่ง
เปนระบบระเบียบการปฏิบัติที่ดีขึ้น จากการพิจารณาผลสรุปการสังเกตพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน จากเครื่องมือบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม ดานสามัคคีธรรมนักเรียนกลุมเปาหมายมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 76.98 และจากการพิจารณาคะแนนผลการประเมินพฤติกรรมวิถี
ประชาธิปไตยนักเรียนจากเครื่องมือแบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยนักเรียนดานสามัคคีธรรม 
มีคาเฉลี่ย 2.81 (S.D.= 0.27) สรุปวาผลการปฏิบัติดานสามัคคีธรรมนักเรียนอยูในระดับมีความนา
พอใจมาก และดานปญญาธรรม นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมทั้งในและนอกหอง 

 วิไลลักษณ  มีประชา (2552: 125-129) ไดศึกษาการพัฒนาดัชนีชีวัดคุณลักษณะในการ
อยูรวมกันตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชวงชั้น 2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัด
คุณลักษณะการอยูรวมกันตามวิถีประชาธิปไตย มีลักษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating 
Scale) 4 ระดับคือปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย และไมปฏิบัติ จํานวนขอคําถาม 95 ขอ
เม่ือพิจารณาคุณภาพดานอํานาจจําแนกของขอคําถามพบวาคุณลักษณะในการอยูรวมกันตามวิถี
ประชาธิปไตยประกอบดวย 3 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ คือ องคประกอบดานการเคารพ มี 6 ตัว
บงชี้ องคประกอบดานความสามัคคี มี 5 ตัวบงชี้ และองคประกอบดานความมีปญญา มี 3 ตัวบงชี้ 
คุณภาพของดัชนีชี้วัดดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจมีคาอยูคาอยูระหวาง 0.769-1.000คุณภาพ
ดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง พิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.457 ถึง 0.835 
และมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีคาอยูระหวาง 0.303 ถึง 0.791 คาอํานาจ
จําแนกของแบบวัดคุณลักษณะในการอยูรวมกันตามวิถีประชาธิปไตยมีคาอยูระหวาง0.202-0.581
และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับมีคาอยูระหวาง 0.953โมเดลการวัดคุณลักษณะในการอยูรวมกันตามวิถี
ประชาธิปไตยมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีคา = 85.353 df = 62 p-value 
= 0.026 GFI = 0.988 AGFI = 0.979 RMSEA=0.019 SRMR=0.015 คาความเชื่อม่ันตัวแปรแฝง 
มีคา 0.944 และความแปรปรวนที่สกัดไดมีคา 0.552 นักเรียนที่มีเพศตางกันมีคุณลักษณะในการอยู
รวมกันตามวิถีประชาธิปไตยดานการเคารพ ความสามัคคี และความมีปญญา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยนักเรียนหญิงมีคุณลักษณะในการอยูรวมกันตามวิถีประชาธิปไตย
ดานการเคารพ ความสามัคคีและความมีปญญา สูงกวานักเรียนชาย และนักเรียนที่มีระดับชั้นตางกัน 
มีคุณลักษณะในการอยูรวมกันตามวิถีประชาธิปไตย ดานการเคารพแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่
ระดับ .01 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคุณลักษณะในการอยูรวมกันตามวิถีประชาธิปไตยดาน
การเคารพสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวนดานความสามัคคีและดานความมีปญญาไมพบ
ความแตกตางไมพบปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับชั้นที่สงผลตอคุณลักษณะในการอยูรวมกัน
ตามวิถีประชาธิปไตยดาน การเคารพ ความสามัคคี และความมีปญญา 
 ศศิธร  อมรินทรแสงเพ็ญ (2554: 209-117) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบ
และพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยไดศึกษากับเด็กปฐมวัย สรางแบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย มีลักษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 
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ระดับ คะแนน คือ 1 2 3 4 และ 5 จํานวนขอคําถาม 45 ขอ เม่ือพิจาณาคาความเชื่อม่ันโดยรวมทั้ง
ฉบับเทากับ 0.988 ในรายดานไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน ประกอบดวย รูจัก
การรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.92 , 0.936 , 0.944 และคาความเชื่อม่ันรวมขององคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน 
เทากับ 0.968 องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ ประกอบไปดวย รับผิดชอบตอหนาที่ของตน 
ชวยเหลือผูอ่ืนในดานตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.958, 0.953, 0.947 
และคาความเชื่อม่ันรวมขององคประกอบดานความรวมมือรวมใจ เทากับ 0.981 และองคประกอบ
ดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ประกอบดวย สามารถคิดแกปญหาได คิดวางแผนได ความมี
เหตุผล มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92, 0.926, 0.927 และคาความเชื่อม่ันรวมขององคประกอบดาน
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา เทากับ 0.965 และคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.676 – 
0.843โมเดลการว ิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
ประกอบดวย 3 องคประกอบไดแกความเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ ความเชื่อมั่น
ในวิธีการแหงปญญา ซึ่งโมเดลลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ มีน้ําหนักในองคประกอบในแตละดานมีคาเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกดาน และสามารถวัดองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยได รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย 5 หลักการไดแก หลักการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน 
หลักการปฏิสัมพันธ หลักการประเมินคา และหลักการปฏิบัติ ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
4 ขั้น คือ ขั้นรับประสบการณ ขั้นรวมวิเคราะห ขั้นคิดคัดสรร และขั้นสรางนิสัย สวนผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานภายในกลุมทดลอง พบวา หลังจาก
การทดลองมีคาสูงขี้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วัลยภรณ แดงเกิด (2555: 73-76) ไดศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศและคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา(LAS) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตย ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยมาก มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 120 ขอ ซึ่งแบงออกเปนขอคําถามวัด
พฤติกรรมประชาธิปไตย 12 ดาน ดานละ 10 ขอ และเม่ือพิจารณาดานความเชื่อม่ันพบวาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.96 ความเชื่อม่ันรายดานทั้ง 12 ดาน 0.61 , 0.66 , 0.82 , 0.67 , 0.85 , 
0.70 , 0.64 , 0.55 , 0.86 , 0.79 , 0.78 และ 0.82 ตามลําดับ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกวา 
นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมประชาธิปไตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนที่มีระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(LAS) ตางกันจะมีพฤติกรรมประชาธิปไตยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่ง
เม่ือพิจารณาพฤติกรรมรายดานแลวพบวา พฤติกรรมประชาธิปไตยดานการรูจักบทบาทหนาที่ ดาน
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การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ดานการยอมรับ เคารพในสิทธิ และหนาที่ของเอกัตบุคคล ดาน
การคิดถึงผลประโยชนสวนรวม ดานการมีสวนรวมทั้งความคิด การกระทําและน้ําใจดวยมารยาทที่ดี
ตามวัฒนธรรมของไทย ดานการใหเกียรติซึ่งกันและกันตามฐานานุรูป ดานการมีความรับผิดชอบ 
ดานการใชปญญา หรือเหตุผลในการตัดสินปญหา ดานการรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี เพศที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาไมพบผลปฏิสัมพันธระหวาง
เพศ และระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ที่
สงผลตอพฤติกรรมประชาธิปไตย 
จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมด 7งานวิจัย เปนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 2งาน และอีก 5งานเปนการพัฒนาพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ซึ่งแตละงานสะทอนใหเห็นไดวาสังคมใดจะเปนสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณไดนั้น สังคมนั้นจะตอง
ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยใหแกประชาชนทั้งในแงความคิด อุดมการณและวิถีการดําเนินชีวิต
ตั้งแตเด็กเปนตนไป และในชีวิตประจําวันบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม จะดําเนินไปไดอยาง
สงบสุขได ก็จะตองตระหนักถึงความสําคัญของการใชคุณลักษณะประชาธิปไตยเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นจะเห็นไดวา ไดทําการศึกษากับนักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3 และในระดับชั้นปริญญาตรี โดยศึกษากับกลุมนักเรียนที่เปน
โรงเรียนรัฐบาล  และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนั้นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scales)
ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย2 ฉบับ คือแบบมาตราสวน
ประมาณคา(Rating Scales)5 ระดับ และแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกและใชการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) และวิธีวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod) MTMMโดยได
ทําการศึกษากับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนซึ่งแบบวัดทั้ง 2 ฉบับที่ไดพัฒนาขึ้นน้ัน ไดสรางใหเหมาะกับสถานการณและสังคม
ความเปนประชาธิปไตยที่เปลี่ยนแปลงไปของการเมืองภาคประชาชน 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิ จัยครั้งน้ีผูวิ จัยไดกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี

ประชาธิปไตย2 รูปแบบ คือแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบวัดชนิด
สถานการณ 3 ตัวเลือก ที่มีคุณภาพ  และเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะหแบบหลาย
ลักษณะหลายวิธี ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จํานวน 59 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 25,008 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงโรงเรียนออกเปน 
3 ขนาด ไดแก 
 ขนาดเล็กมีนักเรียนนอยกวาหรือเทากับ 300 คน 
ขนาดกลาง มีนักเรียน 301 - 600คน  
ขนาดใหญมีนักเรียนตั้งแต600 คนขึ้นไป 
                ที่มา: กองนโยบายและแผนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมสงเสริมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556 จํานวน6โรงเรียน จํานวนนักเรียน580คน  โดยไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน
(Two-Stage Random Sampling)แสดงดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แสดงการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

 ข้ันที่ 1 สุมตามขนาดโรงเรียน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดย
มีโรงเรียนเปนหนวยการสุม สุมโรงเรียนมา 10% ของโรงเรียนทั้งหมดจาก59 โรงเรียนได
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง6โรงเรียน โดยแบงตามขนาดโรงเรียนออกเปน 3 ขนาด คือโรงเรียน
ขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ขนาดกลาง2 โรงเรียน และขนาดใหญ 2 โรงเรียน  
 ข้ันที่ 2 สุมนักเรียนจากโรงเรียนแตละขนาดในขั้นที่ 2 ดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ไดกลุมตัวอยางจํานวนนักเรียน 580คน ดังแสดงใน
ตาราง3 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมสงเสริมการการศึกษาเอกชน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 59 โรงเรียน  

สุมโรงเรียนมา 10 % ของโรงเรียนทั้งหมดจาก 59 โรง 

ไดโรงเรียนกลุมตัวอยาง 6 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ 
2 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดกลาง 
2 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก 
2 โรงเรียน 

สุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 

ม. 4 ม. 6ม. 4ม. 4 ม. 5ม. 5 ม. 5ม. 6 ม. 6

กลุมตวัอยางจํานวน 580คน

ข้ันท่ี 1 

ข้ันท่ี 2 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาด 
โรงเรียน 

โรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 
                      ม. 4           ม.5           ม.6     

ใหญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ศรีวิกรม 

         34
40 

    3833 
     3938 

กลาง วัฒนาวิทยาลัย 
มาแตรเดอีวิทยาลัย                         

         37
          27 

    38          39
     32          33 

เล็ก แสงอรุณ 
ไทยคริสเตียน                                

         31
          20      

    30          27
     21          23   

รวม                                     189          198         193

 
   จากขั้นที่ 2 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่มีความสมบูรณในการตอบทั้ง 2 ฉบับไวฉบับละ  

580 คน  และจากการวิเคราะหครั้งน้ีไดใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor 
Analysis) ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางนั้นสอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย. (2537: 46;อางอิงจาก Bollen, 
1989: 268; Gold, 1980: 163 และWeiss: 1972)ที่อธิบายถึงการกําหนดจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบวาควรมี 20 เทาของตัวแปรสังเกตได ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปร
สังเกตได 28 ตัวแปร ดังน้ันกลุมตัวอยางขั้นต่ํา คือ 560 คน ดังน้ันสรุปไดวา กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดเพียงพอที่สามารถทําใหผลการวิจัยในครั้งน้ีไดสารสนเทศที่
มีความแมนยํา  

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีมีประกอบดวยแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
จํานวน 2 ฉบับ คือ 
 ฉบับที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา5 ระดับคือ 
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย และไมปฏิบัติ จํานวนทั้งหมด 29ขอ 
 ฉบับที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3ตัวเลือกมีการให
คะแนนเปน 3 2 และ 1 คะแนน จํานวนทั้งหมด 29 ขอ 
 โดยแบบวัดทั้ง 2 รูปแบบ ครอบคลุมองคประกอบของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ทั้ง3 ดาน คือดานความเคารพดานความสามัคคีและดานความมีปญญา 
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ศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 

เขียนนิยามศพัทเฉพาะและวิเคราะหสถานการณในการสรางแบบวดัพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย

วิพากษและปรับแกแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตย 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยผเชี่ยวชาญ

ทดสอบครั้งที ่1(Try Out) ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก 

ทดสอบครั้งที ่2 กับกลุมตวัอยาง ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน  
และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธี CFA และ MTMM 

คัดเลือกขอคําถาม 

ที่มีความเที่ยงตรง(IOC) ≥ 0.5 
ตัดทิ้ง

ตัดทิ้ง
คัดเลือกขอคําถามที่มีคา t > 1.75    

ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น 

ขั้นตอนในการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  ไมผานเกณฑ     
 
 
 

ผานเกณฑ 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  ไมผานเกณฑ     
 
 
 

ผานเกณฑ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  3ลําดับขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดพฤตกิรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัด 
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 จากภาพประกอบ 3เปนการแสดงขั้นตอนในการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบวัดจากแนวคิดของนักวิชาการ นักวิจัยโดยแบบวัดพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยที่สรางขึ้นเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ3 
ตัวเลือกและวัดพฤติกรรม 3 ดาน คือ ดานความเคารพ ความสามัคคี และความมีปญญา มี
รายละเอียดการสรางและหาคุณภาพดังนี้ 

 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยและศึกษาแนว
ทางการหาคุณภาพของแบบวัดในดานคาอํานาจจําแนก ความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรงเชิง โครงสราง
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน และความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 

 2.  ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและเอกสารที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยเพ่ือใชเปนแนวทางในการเขียนเปนนิยามศัพทเฉพาะ ในแตละองคประกอบให
เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 3.  วิเคราะหสถานการณพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่เกี่ยวของกับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แลวนํามากําหนดเปนตารางการวิเคราะหสถานการณเพ่ือสรางแบบ
วัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคาและชนิดสถานการณ 
 
ตาราง 4การวเิคราะหสถานการณในการสรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตยชนิด   
 มาตราสวนประมาณคา5 ระดับ และชนิดสถานการณแบบ 3 ตัวเลือก 
 

องคประกอบ พฤติกรรมบงชี ้
จํานวน 
ขอ 

จํานวนขอ 
ท่ีผาน
เกณฑ 

1.ดานความเคารพ
1.1 เคารพในสิทธิของ
ผูอ่ืน 

1.1.1 การไมพูดใสรายปายสีพูดถึงผูอ่ืนในเรื่องที่
ไมดีไมทําใหผูอ่ืนตองเจ็บกาย ตองอับอาย 
ไมวาดวยวิธีการใดๆหรือไมแสดงกริยา 
อันไมสมควรในขณะที่ผูอ่ืนกําลังพูด     
1.1.2ไมหยิบของผูอ่ืนโดยที่ยังไมไดรับอนุญาต 
        และเขาแถวรับสิ่งของหรือบริการตามลําดับ 
กอนหลัง 
1.1.3ไมลวงล้าํเขาไปในสถานที่ของบุคคลอ่ืน 
        และไมกระทําใหทรพัยสินสถานทีห่รือของ 
สวนรวมไดรบัความเสยีหาย 

 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 

 
3 
 
 
2 
 
 
2 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

องคประกอบ พฤติกรรมบงชี ้
จํานวน
ขอ 

จํานวนขอ 
ท่ีผาน
เกณฑ 

1.ดานความเคารพ
1.2 เคารพในกฎระเบียบ
ของสังคม 
 

1.2.1 ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมเพ่ือนหรือ
ครอบครัว 
1.2.2ปฏิบัตติามขอตกลงหรือกฎของหองเรียนหรือ   
        โรงเรียน 
1.2.3ปฏิบัตติามขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
วัฒนธรรมรวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

2 
 
2 
 
2 

1
 
2 
 
2 

2.ดานความสามัคคี
2.1รูจักประสาน
ประโยชนและเห็นแก
สวนรวม โดยรวมมือกัน
ทํางานอยางเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน 

2.1.1 การทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยไมใหเกิดความ
ขัดแยงรูจักการประนีประนอมโดยคํานึงถึง 
ประโยชนที่เกดิขึ้นแกสวนรวมเปนใหญ 
2.1.2 ทํางานสวนรวมดวยความตั้งใจ ใหเสร็จตาม 
กําหนดที่วางไว  โดยมีการวางแผนและระดม   
        ความคิดรวมกัน 
2.1.3ในการอภิปรายในกลุมหรือการปฏิบัติงานตาม 
แผนแสดงใหเห็นถึงความพยายามทําอยางดี 
ที่สุดและปฏบิตัิงานที่ไดรับมอบหมายจน 
สําเร็จ 
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2 
 
 

    2 

2 
 

 
2 
 
 

    2 

2.2รูจักประสาน
ประโยชนและเห็น 
แกสวนรวม โดยการ
ยอมรับ และปรับปรุง
แกไขรวมกัน 

2.2.1 ในการทํางานรวมกันหากมีขอผิดพลาด
ยอมรับผลงานของกลุมที่เกิดขึ้น พรอมรวมกัน 
แกไขและใหกําลังใจเพ่ือนในกลุม 
 

 
2 2 

3.ดานความมีปญญา 
3.1 ใชเหตุผลและปญญา 
ในการกํากับตนเอง 

3.1.1 มีความอดทน อดกลั้นตอคําวิพากษ วิจารณ 
และยอมรับฟงและปฏิบตัติามมติของเสียง 
สวนมากในทีป่ระชุมหรือ ในการทํางานตางๆ 
3.1.2การรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี 

 
2 
 

2 

2 
 
2 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

องคประกอบ พฤติกรรมบงชี ้
จํานวน
ขอ 

จํานวนขอ 
ท่ีผาน
เกณฑ

3.ดานความมีปญญา 
3.2 ใชเหตุผลและปญญา 
ในการอธิบาย อภิปราย
ใหผูอ่ืนใหเขาใจ 
 

3.2.1 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนแลวใชเหตุผลและ 
ความถูกตองพิจารณาไตรตรอง  ในการตัดสิน 
แกปญหากอนที่จะสรุปลงความเห็นและ 
อธิบายเหตุผลในการตัดสนิใจได 
3.2.2ในการปฏิบัติงานตางๆ มีความมุงม่ันที่จะ 
แกปญหาที่เกดิขึ้นดวยสตปิญญา และความรู 
รูจักคิดและใชเหตุผลประกอบการอภิปราย  
หรือการตอบปญหาและหากปญหาใดที่ไม 
อาจจะคิดแกได จะตองศึกษาคนหาความรูมา 
ใชในการแกปญหานั้นๆ 

 
2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
2 
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 4.  เขียนขอคําถามวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย โดยใหครอบคลุมการสรางของ
นิยาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 สรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ
(Rating Scale) ใหครอบคลุมดานตางๆ 3 ดาน คือ ดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมี
ปญญา จํานวน 30ขอ 
  4.2 สรางแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกจํานวน
30ขอ ซึ่งสถานการณที่สรางขึ้นน้ันจะตองเปนเรื่องราวหรือเหตุการณที่สมมติขึ้น มีลักษณะใกลเคียง
กับสภาพจริงที่นักเรียนไดพบในชีวิตประจําวัน เปนขอความที่ใหนักเรียนเลือกแนวทางปฏิบัติถาหาก
นักเรียนเปนผูที่อยูในเหตุการณนั้นวาจะปฏิบัติตามขอใดโดยใหครอบคลุมดานตางๆ 3 ดาน คือ 
ดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญา  
 5.  วิพากษและปรับแกขอคําถามกับอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือใหขอคําถามนั้น
มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมโครงสรางทฤษฏีและคัดเลือกขอคําถาม แลวจัดพิมพเปนแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 6.  นําแบบวัดที่สรางขึ้นตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญที่มีวุฒิ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวัดผล จิตวิทยา และสังคมศึกษา จํานวน 5 คนเปนผูประเมินแบบวัด 
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โดยพิจารณาวาขอคําถามสามารถวัดไดครอบคลุมตามนิยามที่กําหนดไวหรือไม ภาษาที่ใชมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด และควรปรับปรุงในขอคําถามใด จากนั้นพิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มี
ดัชนีความสอดคลอง(Index of Consistency: IOC) มากกวาหรือเทากับ0.50ซึ่งเม่ือพิจารณาแลว
พบวา แบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต 0.60 - 1.00 
สวนแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 - 1.00 
 7.  ทดสอบครั้งที่ 1 นําแบบวัดไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 180คน
โดยใหนักเรียนทําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ ทั้งชนิดมาตรสวนประมาณคา
5 ระดับจํานวน 30ขอ และชนิดสถานการณ3 ตัวเลือก จํานวน 30ขอ แลวจับเวลาในการทํา
แบบทดสอบแตละฉบับ เพ่ือตรวจสอบวาลําดับในการทํากอนหลังจะมีผลในการตอบหรือไม แลว
นําไปวางแผนในการทดสอบกับกลุมตัวอยางตอไป 

 8.  นําผลจากการทดสอบครั้งที่ 1 มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก ซึ่งพบวาคาอํานาจ
จําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ มีคา
อํานาจจําแนก(r) ตั้งแต -0.00 - 0.64 และคา(t) ตั้งแต 2.08-6.51 สวนแบบวัดชนิดสถานการณ3 
ตัวเลือก มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต -0.12-0.64 คา(t) ตั้งแต -0.94 - 12.03โดยการคัดเลือกขอ
คําถามที่มีคา t มากกวา 1.75มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคัดเลือกขอคําถามที่วัดตัวบงชี้
เดียวกันและครอบคลุมนิยามศัพทในแตละดาน โดยคัดเลือกในขอคําถามที่ผานเกณฑตรงกันทั้ง 2 
ฉบับ และวิเคราะหคาความเชื่อม่ันรายดานและทั้งฉบับของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ทั้ง 2 ฉบับซึ่งพบวาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในดานความ
เคารพ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.70 ดานความสามัคคี มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 และดาน
ความมีปญญา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.77 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.87 สวนแบบวัด
ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.66 ดานความสามัคคี มีคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ 0.66 และดานความมีปญญา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับมีคาเทากับ 
0.85 
 9. ทดสอบครั้งที่ 2 นําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง2 ฉบับที่ผานการ
ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันไปทดสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดย
กําหนดใหนักเรียนแตละหองทําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ แตสลับกันทําแต
ละฉบับ ซึ่งบางหองใหนักเรียนทําฉบับมาตรสวนประมาณคา5 ระดับ จํานวน 29ขอกอน และบาง
หองใหทําฉบับชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก จํานวน 29ขอกอน เพ่ือจะไดไมสงผลตอการตอบคําถาม
ของนักเรียนในการทําแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ 

 10.  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบครั้งที่ 2 มาตรวจสอบคาสถิติพ้ืนฐาน เม่ือพิจารณาทั้ง2
ฉบับ พบวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 81.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.64 สวนชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาเฉลี่ยทั้งฉบับ
เทากับ 69.54 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.00 ในดานคาอํานาจจําแนกของแบบวัด โดยใชสูตร t-
test พบวา คาอํานาจจําแนก(r) มีคาตั้งแต 0.24-0.53 คา(t) มีคาตั้งแต 6.32-10.57 ในดานคาความ
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เชื่อม่ันรายดานและทั้งฉบับของแบบวัดโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) 
ของครอนบัค(Cronbach) พบวา ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ดานความสามัคคีมีความเชื่อม่ันสูงสุด เทากับ 0.77 ดานความมีปญญา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.73 และดานความเคารพ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.70 ตามลําดับ และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ 0.87 สวนชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความมีปญญา
มีคาความเชื่อม่ันสูงสุด เทากับ 0.71 ดานความเคารพมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.67 และดานความ
สามัคคี มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.64 สวนคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.85และนํามา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีดังนี้ 

 10.1 วิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือทดสอบ
ความสอดคลองของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยกับแนวคิดที่ผูวิจัยใชในครั้งน้ีวา ขอ
คําถามที่สรางขึ้นน้ันอยูในแตละองคประกอบที่กําหนดไวหรือไม โดยพิจารณาจากคาสถิติไค-สแควร 

(χ2) คา p > .05 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไค-สแควรสัมพัทธ (χ2 /df ) ไมเกิน 2ดัชนีความกลมกลืน 
(GFI) มีคามากกวา 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (AGFI) มีคามากกวา 0.90 ดัชนี
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคามากกวา 0.90คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือใน
รูปมาตรฐาน (Standardize RMR)มีคาต่ํากวา 0.05และคารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSER) มีคาต่ํากวา 0.08(นงลักษณ วิรัชชัย.2537: 45-52 ;อางอิงจาก 
Joreskog; Sorbom, 1989: 23-28; Long, 1983: 61-64; Bollen, 1989: 256-281,335-338)ซึ่ง
พบวาแบบวัดชนิดมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ ในดัชนีกลุมสัมบูรณ พบวา คาไค – แสควร ( 

)เทากับ 316.29 , df= 279 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 
0.03 , SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 1.00 , NNFI =0.99 สวนแบบวัด

ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก ในดัชนีกลุมสัมบูรณ พบวา คาไค – แสควร ( ) เทากับ 330.47 , 
df= 292 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 
สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 0.99 , NNFI =0.99  

  10.2 วิธีวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod : MTMM)หาคา
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเที่ยงตรงเชิงจําแนก โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสันพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเที่ยงตรงเชิงเหมือน ซึ่งเปนการวัดลักษณะ
เดียวกัน ดวยแบบทดสอบตางชนิดกัน จะมีคาสหสัมพันธกันสูง คือตองมากกวา 0.05  แตคา
สหสัมพันธมีคาตั้งแต 0.291- 0.417 โดยดานความเคารพมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.417 ดานความ
สามัคคีมีคา สหสัมพันธเทากับ 0.238 และดานความมีปญญาเทากับ 0.291นอกจากนี้คาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ซึ่งเปนการวัดลักษณะตางกัน ดวยแบบทดสอบชนิดเดียวกันหรือตางชนิด
กัน จะมีคาสหสัมพันธกันต่ํา คือ มีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.268 – 0.650  
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ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ฉบับที่ 1แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงหรือสอดคลองกับการปฏิบัตขิองนักเรียน

มากนอยเพียงใด ซึ่งไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด โดยทําเครื่องหมาย √ลงในชองทางขวามือโดยที่  
มากที่สุด    หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรือตรงกับการปฏิบตัขิองนักเรียนมากที่สุด 
มาก          หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรือตรงกับการปฏบิัติของนักเรียนมาก 
ปานกลาง   หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรือตรงกับการปฏิบตัขิองนักเรียนปานกลาง 
นอย          หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรือตรงกับการปฏบิัติของนักเรียนนอย 
ไมปฏิบัติหมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรือตรงกับการไมปฏิบตัิของนักเรียน 

 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

นอย 
 

   ไม 
ปฏิบัติ 

ดานความเคารพ 
0 ขาพเจาจะไมนําเรื่องของเพ่ือนไปพูดกับบุคคล

อื่นถึงแมจะเปนเรื่องจริงก็ตาม  
     

00 ในขณะท่ีเพ่ือนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนเมื่อ
ขาพเจาไมเขาใจหรือเกิดขอสงสัยขาพเจาจะ
ปรึกษากับเพ่ือนขางๆ 

     

ดานความสามัคคี 

0 ถึงแมขาพเจาจะไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุม 
แตก็ยินดีปฏิบัติตามเพ่ือใหงานดําเนินไปได
ดวยดี 

     

00 เมื่อเพ่ือนถกเถียงกัน ขาพเจาจะเขาไปหามและ
พยายามทําใหเขาใจกัน 

     

ดานความมีปญญา 
0 ขาพเจาจะตัดสินปญหาตางๆโดยใชเหตุผลและ

ความถูกตองเปนหลัก 
     

00 กอนที่จะตัดสินการกระทําใดๆ  ขาพเจาจะ
พิจารณาเหตุผลในการกระทํานั้นๆ
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เกณฑในการใหคะแนน 
 
 แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยมีลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากที่สุดปฏิบัติมาก  ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย และไมปฏิบัติ 
 โดยขอความทางบวกมีเกณฑตรวจใหคะแนน ดังน้ี 
4หมายถึง    ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
3    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติมาก 
2    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
1    หมายถึง    ระดับการปฏิบัตินอย 
0    หมายถึง    ระดับการไมปฏิบัติ 
 

 สําหรับขอความทางลบมีเกณฑตรวจใหคะแนน ดังน้ี 
4    หมายถึง    ระดับการไมปฏิบัติ 
                   3   หมายถึง    ระดับการปฏิบัตินอย 
                   2    หมายถึง    ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
                   1  หมายถึง    ระดับการปฏิบัติมาก 
                   0หมายถึง    ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
 
เกณฑการแปลความหมายจากแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
(ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ) 
 
 ระดับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยโดยรวม คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย จํานวน 28 ขอ คะแนนระหวาง 0 – 112 คะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับ ความหมาย
        89.61 – 112.00 

67.21 – 89.60 
48.81 – 67.20 
22.41 – 48.80 
0.00  – 22.40 

มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูงมาก 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํา 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํามาก 

 
คะแนนรายดานของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ดานความเคารพ  

มีจํานวน 12 ขอ คะแนนระหวาง 0 – 48 คะแนน โดยมีการแปลความหมายของคะแนนดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ยรายดาน ความหมาย
 38.41 – 48.00 

 28.81 – 38.40 
19.21 – 28.80 
 9.61 – 19.20 

         0.00 – 9.60 

มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูงมาก 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํา 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํามาก 

 
คะแนนรายดานของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ดานความสามัคคี และดาน

ความมีปญญา มีจํานวน  8 ขอ คะแนนระหวาง 0 – 32 คะแนน โดยมีการแปลความหมายของ
คะแนนดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน ความหมาย
25.61 – 32.00 

19.21 – 25.60 
12.81 – 19.20 
6.41 – 12.80 

        0.00  – 6.40 

มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูงมาก 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํา 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํามาก 

 
ตามเกณฑการแปลผลการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 3-4) 
 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ฉบับที่ 2  แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก  
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณแตละขอ เพ่ือพิจารณาวาตัวเลือกในแตละขอ ขอใดที่ตรงหรือ
สอดคลองความคิดเห็นหรือการกระทํา และการใหเหตุผลของนักเรียนมากที่สุด แลวจึงทํา
เครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกนั้น 
 
ดานความเคารพ 
ขอ (0)    ทางโรงเรียนไดเชิญวิทยากรมาบรรยาย และเม่ือจบการบรรยายไดเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดซักถาม และในขณะที่เพ่ือนของนักเรียนกําลังถามอยูนั้น วิศรุตก็พูดแทรกสงเสียงดังขึ้นมา ถา
นักเรียนเปนวิศรุต นักเรียนจะปฏิบัติเชนเดียวกับวิศรุตหรือไม 

 ก. ไมปฏิบัติ เพราะเปนการไมใหเกียรติผูพูด(2 คะแนน)  
   ข. ไมปฏิบัติ เพราะจะถูกครูตําหนิได (1 คะแนน) 
ค. ไมปฏิบัติ เพราะอาจพลาดประเด็นสําคัญๆและนําไปใชประโยชนได (3 คะแนน) 
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ดานความสามัคคี 
ขอ (0)หองสมุดมีหนังสือในเรื่องที่ทํารายงานเพียงเลมเดียวนักเรียนไดยืมเปนคนแรก และรูวาเพื่อน
อีกหลายคนจําเปนตองใช นักเรียนควรทําอยางไร 

ก. ยืมไปแลวรีบทําเพื่อจะไดสงคืนกอนกําหนดโดยเร็ว ( 3  คะแนน) 
 ข. ยืมไปจนครบกําหนดจึงสงคืน                           ( 2  คะแนน) 
ค. ยืมตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะทําเสร็จ( 1  คะแนน) 

 
ดานความมีปญญา 
ขอ (0)ในการเลือกประธานนักเรียน วีระซึ่งเปนเพ่ือนสนิทของเดชา ไดลงสมัครเลือกตั้งประธาน
นักเรียน ซึ่งเดชานั้นรูดีวาเพื่อนของตนนั้นมีความสามารถนอยกวาผูสมัครคนอื่นๆ ถานักเรียนเปน
เดชาจะตัดสินใจเลือกใคร 
           ก.    เลือกคนที่มีคณุสมบัติและมีความเหมาะสมมากที่สุด  

แมจะไมใชเพ่ือนสนิทของตน (3 คะแนน) 
ข.  เลือกคนทีมี่ความสามารถ และเปนเพือ่นสนิทเชนกนั(2 คะแนน) 

 ค. เลือกวีระ เพราะเปนเพือ่นสนิทของตน             (1 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
                การกําหนดน้ําหนักใหคะแนนของแตละตัวเลือกตามระดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิรก(Lawrence  Kohlberg.1973)  โดย 
ตัวเลือกที่อยูในระดับขั้นกอนกฎเกณฑสังคม          ให 1 คะแนน 
ตัวเลือกที่อยูในระดับขั้นตามกฎเกณฑสังคม          ให 2 คะแนน      
ตัวเลือกที่อยูระดับเหนือขั้นเหนือกฎเกณฑสังคม     ให 3 คะแนน 
 
เกณฑการแปลความหมายจากแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
(ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก) 
 ระดับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยโดยรวม คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย จํานวน 28 ขอ คะแนนระหวาง 28 – 84 คะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับ ความหมาย
65.34 – 84.00  
46.67– 65.33 
28.00 – 46.66 

มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูง
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํา 
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คะแนนรายดานของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ดานความเคารพ  
มีจํานวน 12 ขอ คะแนนระหวาง 8 – 36 คะแนน โดยมีการแปลความหมายของคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน ความหมาย
26.68 – 36.00  
17.34 – 26.67 
8.00 – 17.33 

มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูง
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํา 

 
คะแนนรายดานของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ดานความสามัคคี และดาน

ความมีปญญา มีจํานวน  8 ขอ คะแนนระหวาง 8 – 24 คะแนน โดยมีการแปลความหมายของ
คะแนนดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน ความหมาย
18.68 – 24.00  
13.34– 18.67 
8.00 – 13.33 

มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับสูง
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในระดับต่ํา 

 
ตามเกณฑการแปลผลการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 3-4) 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ติดตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยัง

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 2.  ติดตอขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือนัดหมายเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
 3.  เตรียมเครื่องมือใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สําหรับการเก็บรวมรวมขอมูลแตละครั้ง 

วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 4.  กอนดําเนินการสอบ ชี้แจงนักเรียนใหเขาใจจุดมุงหมายในการวัด และประโยชนที่

ไดรับจากการวัดอยางชัดเจน และอธิบายวิธีการทําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 5.  นําแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางดังนี้ 
 5.1 ทดสอบครั้งที่ 1 กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 180คน เพ่ือทําแบบวัด

พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ ทั้งชนิดมาตรสวนประมาณคา5 ระดับ และชนิด
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สถานการณ 3 ตัวเลือก แลวนําขอมูลที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

 5.2  ทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน580คน โดยกําหนดให
นักเรียนแตละหองน้ันทําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งใหนักเรียนทําฉบับ
มาตรสวนประมาณคา(Rating Scale)5 ระดับ จํานวน 29ขอกอน แลวตอดวยฉบับชนิดสถานการณ 
3 ตัวเลือก จํานวน 29ขอ เพ่ือนํามาตรวจสอบคาสถิติพ้ืนฐาน คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ันราย
ดานและทั้งฉบับ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) และวิธีวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-
Multimethod : MTMM) 
 6.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1.  ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห 
 2.  วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบวัด

พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 3.  วิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบวัด ใชสูตรของเพียรสัน และใชสูตรt-test 
 4. วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบวัดเปนรายดานทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach) 
 5. วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง(Construct Validity)ของแบบวัดพฤติกรรมตาม

วิธีประชาธิปไตยโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยการวิเคราะหองคประกอบความนาจะ
เปนสูงสุด (Confirmatory Maximum Likelihood Factor Analysis) และวิธีวิเคราะหแบบหลาย
ลักษณะหลายวิธี (Multitrai-Multimethod:MTMM) 
 
สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน  
1.1 คาเฉลี่ย (Mean)  
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
               2.1คาความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ หาไดจากดัชนีวัดความสอดคลอง
(Index of consistency : IOC)โดยใชสูตรของ(ลวน สายยศ; และ อังคณาสายยศ. 2539: 249)  

0
∑R

 



65 
 

 
เม่ือ I0C แทน คาดัชนีความสอดคลอง
 ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
 

    2.1 คาอํานาจจําแนกของแบบวัด โดยใชสูตรการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (บุญชม ศรี

สะอาด 2553: 3) โดยมีสูตรดังนี้ 

  
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑  
 

   เม่ือ   rแทน   อํานาจจําแนก 
                            X    แทน คะแนนของขอที่หาคาอํานาจจําแนก 
                            Y    แทน คะแนนรวมของทุกขอ  

 

2.2คาอํานาจจําแนกของแบบวัด โดยใชสูตร t-test ในการทดสอบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยสอง

กลุม (ลวน สายยศ; และ อังคณาสายยศ. 2542: 305) โดยมีสูตรดังนี้ 

 

 

 

เมือ    t    แทนดัชนีอํานาจจําแนกแตละขอ 

Hแทนคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

Lแทนคะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 

S2
Hแทน    คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

  S2
Lแทน    คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 

nHแทน     จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 

nLแทน     จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 

 

     2.3คาความเชื่อม่ันของแบบวัด โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach)(ลวน สายยศ; และ อังคณาสายยศ. 2538: 200)มีสูตรดังน้ี 
 

1 ∑  

L

L

H

H

LH

n
s

n
s

XXt
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+

−
=
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1

 

 

เม่ือα แทนสัมประสทิธิ์ของความเชื่อม่ัน 

   n แทนจํานวนขอเครื่องมือวัด 

   s2
iแทนคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

   s2
t แทนคะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

 

 2.4 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใชโปรแกรมLISREL โดยพิจารณาจากคาสถิติไค-

สแควร (χ2) คา p > .05 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไค-สแควรสัมพัทธ (χ2 /df ) ไมเกิน 2 ดัชนีความ

กลมกลืน (GFI) มีคามากกวา 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (AGFI) มีคามากกวา 

0.90 ดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคามากกวา 0.90 คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ

เศษเหลือในรูปมาตรฐาน (Standardized RMR)มีคาต่ํากวา 0.05 และคารากของคาเฉลี่ยกําลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSER) มีคาต่ํากวา 0.08 (นงลักษณ วิรัชชัย.2537: 45-52;

อางอิงจาก Joreskog; Sorbom. 1989: 23-28; Long. 1983: 61-64; Bollen. 1989: 256-281,335-

338) 

2.4.1 คาสถิตไิค-สแควร (Chi-Square Statistic: χ2)  

= (n-1) F , ∑  ; d =  (k) (k+1) - t 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

      d แทน องศาอิสระ 

      k แทน จํานวนตวัแปรสังเกตได 

     F , ∑  แทน คาต่ําสุดของฟงกชั่นความกลมกลืน 

 ของโมเดลจากพารามิเตอร θ 

 

2.4.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (Goodness – of – Fit Index)  

    GFI = 1-
,∑
,∑

 

 

เม่ือ F , ∑ 0  แทน คา F ของโมเดลที่ไมมีพารามิเตอรใน 
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โมเดล 

     F , ∑ θ  แทน คาต่ําสุดของฟงกชั่นความกลมกลืน 

ของโมเดลจากพารามิเตอร θ 

2.4.3 ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการแปรปรวน RMSEA 

(Root Mean Square Error of Approximation)  

   RMSEA =  

                 2.4.4ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษทีเ่หลือ RMR (Root Mean Square Residual) 

 

 RMR 2∑ ∑ Ô  

 

2.4.5ดัชนี IFI (Incremental Fit Index)  

 

   IFI  

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

     I แทน ตัวชี้บอกโมเดลอิสระ 

     d แทน องศาอิสระ 

     F แทน คาต่ําสุดของฟงกชั่นความกลมกลืน 

ของโมเดลจากพารามิเตอร θ 

 

2.4.6 ดัชนี CFI (Comparative Fit Index)  

 

       CFI        1 -  
τ
τ

 

 

2.4.7 ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness – of – Fit Index)  

 

AGFI        1 -  
   

 (1 – GFI) 

เม่ือ  k แทน จํานวนตวัแปรที่สังเกตได 
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      GFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลนื 

      d แทน องศาอิสระ 

2.4.8ดัชนีวัดความพอเพียงของกลุมตวัอยาง (Critical N: CN) 

 

  CN 
α

 + 1 

 

2.4.9  ดัชนีความเชื่อม่ันของตัวแปรแฝง (Construct Reliability Composite Reliability)  

   

Construct reliability 
∑ . 2

∑ . 2 ∑ε
  

 

เม่ือ Std.loading แทน คาน้ําหนักองคประกอบในรปูคะแนน 

มาตรฐาน 

    ∑ε  แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวัดของแตละตัวแปร 

สังเกตได 

 

2.4.10 ดัชนีคาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance Extracted)  

 

Variance Extracted 
∑ . 2

∑ . 2 ∑
 

 

เม่ือ Std.loading แทน คาน้ําหนักองคประกอบในรปูคะแนนมาตรฐาน 

    ∑ε   แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวัดของแตละตัวแปร 

       สังเกตได 

 

 2.5หาคาความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง โดยวิธีหลายลกัษณะหลายวธิี (Multitrait-
Multimethod)โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเพียรสัน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 85-86) 
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∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑  

 

               เม่ือ     แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร X กับตัวแปร Y 
∑  แทน   ผลรวมของคะแนนX 
∑  แทน   ผลรวมของคะแนนY 
∑  แทน   ผลรวมของX แตละตวัยกกาํลังสอง 
∑  แทน   ผลรวมของY แตละตวัยกกาํลังสอง 
∑  แทน   ผลรวมของผลคูณของ X กับ Yทุกคู 
                 N            แทน   จํานวนคน 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการนําเสนอและแปลความหมายของผลการ
วิเคราะหขอมูลในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี 
 

tแทนคาอํานาจจําแนก 
r แทนคาอํานาจจําแนก 

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 แทน     คะแนนเฉลี่ย 
k แทน     จํานวนขอคําถามของแบบวัด 

 λ แทน     คาน้ําหนักองคประกอบ 

  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
 SEแทน     คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

  แทน   คาความแปรปรวนสหสัมพันธ 

 แทน     คาไค-สแควร 
df แทน     องศาอิสระ  

/dfแทน     คาไค-สแควรสัมพัทธ 
GFI       แทน     คาดัชนีความกลมกลืน 
AGFI     แทน     คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับคา 
SRMR    แทน     คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
RMSEA  แทน     คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
CFI       แทน     ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
S          แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Res_Rแทน     องคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานความเคารพ 
                               โดยใชแบบวัดชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ  
Har_Rแทน     องคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานความสามัคคี 
                              โดยใชแบบวัดชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
In_Rแทน     องคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานความมีปญญา 
โดยใชแบบวัดชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
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Res_Cแทน     องคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานความเคารพ  
                               โดยใชแบบวัดชนิดสถานการณ 
Har_Cแทน     องคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานความสามัคคี 
  โดยใชแบบวัดชนิดสถานการณ 
In_Cแทน     องคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยดานความมีปญญา 
   โดยใชแบบวัดชนิดสถานการณ 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2ตอนดังนี้  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

1. การตรวจสอบความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
2. การทดสอบครั้งที่ 1 (try out) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก และคาความ 
เชื่อม่ันของแบบวัดของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ชนิด 

3. การทดสอบครั้งที่ 2 ตรวจสอบคาสถิติพ้ืนฐาน วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  
คาความเชื่อม่ัน ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ชนิด 

 ตอนที่ 2การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
  1.คาความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ดวยวิธวีเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatore Factor Analysis) 
  2. คาความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ดวยวิธหีลายลักษณะหลายวธิี  
(MultitraitMutimethod : MTMM) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
               1.การตรวจสอบความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
จากการสังเคราะหจากทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือ
นํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางขอคําถามวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 2 ฉบับ ทั้งชนิด
มาตรสวนประมาณคา5 ระดับและชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก ฉบับละ 30 ขอ โดยวัดพฤติกรรม
ทั้งหมด3 ดาน ไดแก ดานความเคารพ จํานวน 14 ขอ ดานความสามัคคี จํานวน8 ขอ ดานความมี
ปญญา จํานวน 8 ขอ และไดนําแบบวัดที่สรางขึ้นตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน ดานความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองกับนิยามศัพท โดยใหผูเชี่ยวชาญ 
5 ทานพิจารณาขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาสมบูรณจะตองมีคาดัชนีความสอดคลอง(Index 
of Consistency: IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.50 ไดผลดังตารางที่แสดงในภาคผนวก (ก) และเม่ือทํา
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การตรวจสอบความสอดคลองดานเนื้อหาแลวคา IOC มีคา 0.06 ถึง 1.00 จํานวน 30 ขอ ทั้ง 2 ฉบับ 
ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ   
     ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิด 
     สถานการณ 3 ตัวเลือก 
 

องคประกอบของแบบวดั 
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

ชนิดมาตราสวน 
ประมาณคา  

 
ชนิดสถานการณ 

 
k IOC k IOC 

1. ดานความเคารพ 14 0.60 - 1.00 14 0.80 - 1.00
2. ดานความสามัคคี 8 0.60 - 1.00 8 0.60 - 1.00
3. ดานความมีปญญา 8 0.80 - 1.00 8 0.80 - 1.00

รวม 30 0.60 - 1.00 30 0.60 - 1.00

 
 จากตาราง 5พบวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 
(30 ขอ) ทั้ง 2 รูปแบบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยที่สรางขึ้นมีความสอดคลองตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ โดยชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต0.60 - 1.00ดานความเคารพมีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต0.60 - 1.00 ดานความสามัคคีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต0.60 - 1.00และดานความมีปญญา
มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต0.80 - 1.00 สวนแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกมีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต0.60 - 1.00 โดยดานความเคารพมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80 - 1.00 ดาน
ความสามัคคีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต0.60 - 1.00 และดานความมีปญญามีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต0.80 - 1.00 

2.การทดสอบครั้งที่ 1 (try out) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ัน 
ของแบบวัดของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2  รูปแบบ 
 2.1  การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก 
 แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญนําไป ทดสอบกับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทดสอบกับโรงเรียนเซนตจอหน จํานวน60 คน 
โรงเรียนพระแมมารีจํานวน 60 คน และโรงเรียนเซนตคารเบรียล จํานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น180 คน 
ซึ่งนักเรียนแตละคนจะทําแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก โดยใชเทคนิค 
25% ในการแบงกลุมสูงและกลุมต่ํา และใช t-test หาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมที่มี
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยสูง และกลุมที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยต่ํา และคัดเลือกขอ
คําถามที่วัดตัวบงชี้เดียวกันและครอบคลุมนิยามศัพทในแตละดาน โดยคัดเลือกในขอคําถามที่ผาน
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เกณฑตรงกันทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 
ระดับ และชนิดสถานการณ ไดคัดเลือกไวจํานวน 29 ขอ ไดผลวิเคราะหดังตาราง 6และตาราง 7 
 
ตาราง 6คาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตรสวนประมาณคา  
5 ระดับจากการทดสอบครั้งที่ 1 Try out(n = 180) 
 

องคประกอบ 
กอนคัดเลือก หลังคัดเลือก จํานวนขอ 

ท่ีตัดท้ิง k r t k r t 
1.ดานความเคารพ 14 -0.00- 0.50 2.08-6.51 13 0.19-0.50 3.71-6.81 1
2.ดานความสามัคคี 8 0.36-0.64 5.69-9.68 8 0.36-0.64 5.69-9.68 
3.ดานความมีปญญา 8 0.24-0.62 3.99-10.38 8 0.24-0.62 3.99-10.38 

รวม 30 -0.00- 0.64 2.08-10.38 29 0.19-0.64 3.71-10.38 

 
 จากตาราง 6พบวาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตรา
สวนการประมาณคา 5 ระดับจํานวน 30 ขอ สามารถจําแนกกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยสูงและกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยต่ําออกจากกันไดโดยดานความ
เคารพจํานวน 14 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต-0.00 - 0.50 คา (t) มีคาตั้งแต2.08-6.51ดานความ
สามัคคี จํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต0.36-0.64 คา (t) ตั้งแต5.69-9.68และดานความมี
ปญญาจํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต0.24-0.62 คา (t) มีคาตั้งแต 3.99-10.38รวมทั้งฉบับ
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต-0.00- 0.64 คา (t) ตั้งแต2.08-6.51 เม่ือพิจารณาตัดขอคําถามที่มีคา
อํานาจจําแนกต่ําทิ้งแลว ดานความเคารพเหลือ 13 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต0.19-0.50 คา (t) 
ตั้งแต3.71-6.81 และเม่ือรวมทั้งฉบับมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต0.19-0.64 คา (t) ตั้งแต3.71-10.38 
 
ตาราง 7คาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก  
จากการทดสอบครั้งที่ 1 Try out (n = 180) 
 

องคประกอบ 
กอนคัดเลือก หลังคัดเลือก จํานวนขอ

ท่ีตัดท้ิง k r t k r t 
1.ดานความเคารพ 14 -0.12-0.50 -0.94-8.06 13 0.12-0.50 2.45-8.06 1
2.ดานความสามัคคี 8 0.15-0.64 4.61-12.03 8 0.15-0.64 4.61-12.03
3.ดานความมีปญญา 8 0.40-0.57 5.71-10.16 8 0.40-0.57 5.71-10.16

รวม 30 -0.12-0.64 -0.94-12.03 29 0.12-0.64 2.45-12.03
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 จากตาราง 7พบวาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิด
สถานการณ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ สามารถจําแนกกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
สูงและกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยต่ําออกจากกันไดโดยดานความเคารพจํานวน 14 
ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต-0.12-0.50 คา (t) ตั้งแต -0.94-8.06 ดานความสามัคคี จํานวน 8 ขอ 
มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต 0.15-0.64 คา (t) ตั้งแต4.61-12.03 และดานความมีปญญาจํานวน 8 ขอ มี
คาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต0.40-0.57คา (t) ตั้งแต 5.71-10.16 รวมทั้งฉบับมีคาอํานาจจําแนก (r)ตั้งแต 
-0.12-0.64 คา (t) ตั้งแต-0.94-12.03 เม่ือพิจารณาตัดขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต่ําทิ้งแลว เหลือ
ขอดานความเคารพเหลือ 13 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต0.12-0.50คา (t) ตั้งแต2.45-8.06และเม่ือ
รวมทั้งฉบับมีคาอํานาจจําแนก (r)ตั้งแต 0.12-0.64 คา (t) ตั้งแต2.45-12.03  
 2.2 การวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 
 การตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามในการวิจัยครั้งนี้ ไดนําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนโดยผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ฉบับ ทั้งชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกฉบับละ 29ขอ ไปทดสอบครั้งที่ 1 (Try Out)กับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทดสอบกับโรงเรียนเซนตจอหน จํานวน60 คน 
โรงเรียนพระแมมารีจํานวน 60 คน และโรงเรียนเซนตคารเบรียล จํานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน
วิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบวัดซึ่งแบบวัดควรมีคามากกวา 0.70 ขึ้นไป โดยนําเสนอผลการ
วิเคราะหดังตารา8 
 

ตาราง 8คาความเชื่อม่ัน (α) รายดานและทั้งฉบับของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
     ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 1  
Try out (n = 180) 
 

องคประกอบ k 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 

ชนิดสถานการณ
 

1. ดานความเคารพ 13 0.70 0.66 
2. ดานความสามัคคี 8 0.80 0.66 
3. ดานความมีปญญา 8 0.77 0.74 

รวม 29 0.87 0.85 

 

จากตาราง 8พบวาความเชื่อม่ันของของแบบวัดสามารถวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย

ชนิดมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 และชนิดสถานการณมีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ 0.85 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อม่ัน

ดานความเคารพ ดานความสามัคคี และดานความมีปญญา เทากับ 0.70  0.80 และ 0.77 ตามลําดับ 
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สวนแบบวัดชนิดสถานการณมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแบบวัด

ชนิดสถานการณมีคาความเชื่อม่ันดานความเคารพ ดานความสามัคคี และดานความมีปญญา เทากับ 

0.66  0.66 และ 0.74 ตามลําดับ  

3การทดสอบครั้งที่ 2 ตรวจสอบคาสถิติพื้นฐาน วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก คา
ความเชื่อมั่น ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ชนิด     
3.1 คาสถิติพื้นฐานของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 ผูวิจัยไดนําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ทั้ง 2 ฉบับ ทั้งชนิดมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกฉบับละ 28 ขอ ซึ่งไดจากการทดสอบกับนักเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 580 คนมาวิเคราะหหาคาสถิติ

พ้ืนฐานแสดงดังตาราง 9 

 

ตาราง 9คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของแบบวัดพฤติกรรมตาม 
วิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก(n = 580) 
 

  
 จากตาราง 9 พบวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา มี
คาเฉลี่ยเทากับ  81.46 ซึ่งอยูในระดับสูงและชนิดสถานการณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 69.54อยูในระดับสูง
เชนกัน  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคาทุกดานอยูใน
ระดับสูง โดยที่ดานความเคารพ  ดานความสามัคคี และดานความมีปญญาเทากับ35.28  23.45 และ 
22.74ตามลําดับและแบบวัดชนิดสถานการณทุกดานอยูในระดับสูงเชนกัน โดยที่ดานความเคารพ  
ดานความสามัคคี และดานความมีปญญาเทากับ 30.23  19.55  19.77 ตามลําดับ 
 
 
 

องคประกอบของแบบวดั 
พฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ชนิดมาตราสวน 
ประมาณคา  

 
ชนิดสถานการณ 

 
k x S ระดับ k x S ระดับ

1. ดานความเคารพ 12 35.28 5.48 สูง 12 30.23 3.35 สูง
2. ดานความสามัคคี 8 23.45 3.93 สูง 8 19.55 2.75 สูง
3. ดานความมีปญญา 8 22.74 4.20 สูง 8 19.77 3.18 สูง

รวม 28 81.46 11.64 สูง 28 69.54 8.00 สูง
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 3.2 การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  
 ผูวิจัยไดนําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยจากการทดสอบครั้งที่ 1 (Try out) ทั้ง 2 
ฉบับ ฉบับละ 29 ขอ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 580 คน โดยนักเรียนแตละคนจะไดทํา
แบบทดสอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจากผลการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
ทั้ง 2 ฉบับ พบวาชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกมีขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํามากซึ่งมีคา 0.02 จึง
ไดตัดขอคําถามนั้นออก เหลือขอคําถามที่นํามาวิเคราะหฉบับละ 28 ขอ วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก

รายขอ  หาคาความเชื่อม่ัน(α)ทั้งฉบับและรายดาน 
 
ตาราง 10คาอํานาจจําแนกของแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 
3 ตัวเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 2(n = 580) 
 

องคประกอบของแบบวดั 
พฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย 

k 
ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 

ชนิดสถานการณ 
 

r t r t
1. ดานความเคารพ 12 0.24-0.49 6.32-10.03 0.20-0.51 3.40-9.04
2. ดานความสามัคคี 8 0.38-0.53 6.99-9.97 0.27-0.52 5.88-11.58
3. ดานความมีปญญา 8 0.32-0.51 8.28-10.57 0.31-0.49 6.87-9.98

รวม 28 0.24-0.53 6.32-10.57 0.20-0.52 3.40-11.58

 
 จากตาราง 10พบวาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 
รูปแบบ สามารถจําแนกกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยสูงและกลุมผูตอบที่มีพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยต่ําออกจากกันไดโดยชนิดมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 28ขอ 
ดานความเคารพจํานวน 12ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต 0.24-0.49 คา (t) ตั้งแต6.32-10.03 ดาน
ความสามัคคี จํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต 0.38-0.53 คา (t) ตั้งแต6.99-9.97 และดาน
ความมีปญญาจํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต0.32-0.51 คา (t) ตั้งแต 8.28-10.57 
รวมทั้งฉบับมีคาอํานาจจําแนก (r)ตั้งแต0.24-0.53 คา (t) ตั้งแต6.32-10.57 สวนคาอํานาจจําแนก
ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก จํานวน 28ขอ ดานความ
เคารพจํานวน 12ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต0.20-0.51คา (t) ตั้งแต3.40-9.04 ดานความ
สามัคคี จํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต0.27-0.52คา (t) ตั้งแต5.88-11.58และดานความมี
ปญญาจํานวน 8 ขอ มีคาอํานาจจําแนก(r)ตั้งแต 0.31-0.49 คา (t) ตั้งแต6.87-9.98 รวมทั้งฉบับมีคา
อํานาจจําแนก (r)ตั้งแต 0.20-0.52 คา (t) ตั้งแต3.40-11.58 
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3.3  การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน  

ตาราง 11คาความเชื่อม่ัน ( )รายดานและทั้งฉบับของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 
 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก จากการทดสอบครั้งที่ 2  
 (n = 580) 
 

องคประกอบ k ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 

ชนิดสถานการณ 
 

1. ดานความเคารพ 13 0.70 0.67 
2. ดานความสามัคคี 8 0.77 0.64 
3. ดานความมีปญญา 8 0.73 0.71 

รวม 28 0.87 0.85 

 
 จากตาราง 11พบวาแบบวัดสามารถวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวน
ประมาณคา มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.87และแบบวัดชนิดสถานการณมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา ดานความสามัคคีมีความ
เชื่อม่ันสูงสุด เทากับ 0.77ดานความมีปญญา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.73และดานความเคารพ มีคา
ความเชื่อม่ันเทากับ 0.70 ตามลําดับ สวนแบบวัดชนิดสถานการณ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานความมีปญญามีคาความเชื่อม่ันสูงสุด เทากับ 0.71ดานความเคารพมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 
0.67และดานความสามัคคี มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.64 
ตอนที่ 2  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
 1. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน(Confirmatore Factor Analysis) 
 1.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
  ผูวิจัยไดทําการศึกษาแบงการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเปน 2 อันดับ คือ การ
วิเคราะหเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order) ซึ่งเปนการวิเคราะหเพ่ือแสดงวาขอคําถามที่วัดในแตละ
ดาน ทั้ง 3 ดาน คือดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญาของแบบวัดพฤติกรรมตาม
วิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีความเที่ยงตรงมากนอยเพียงใด และการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second Order) เปนการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงวาองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับหน่ึงทั้ง 3 ดาน นั้นสามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรงหรือไม 
  1.1.1ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order) 
  ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน โดยการนําขอมูลของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 580 คน ที่ไดจากการทดสอบครั้ง
ที่ 2 จากแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้งชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิด
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สถานการณ 3 ตัวเลือก ฉบับละ 28 ขอ ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ดาน ไดแกดาน ความเคารพ 
จํานวน 12 ขอ ดานความสามัคคี จํานวน 8 ขอ และดานความมีปญญา จํานวน 8 ขอ เพ่ือตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย และ
ตรวจสอบวาสามารถนํามาอธิบายถึงพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยไดหรือไม แสดงผลดังตาราง 11 
และตาราง 12 
 

ตาราง 12คาน้ําหนักองคประกอบ(λ)คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ 

 นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน ( ) ของแบบวัดพฤติกรรมตาม 
 วิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนการประมาณคา  5 ระดับ 
 

องคประกอบของแบบวดัพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอที่ 

λ
SE t  

ดานความเคารพ Ar_1 0.30 0.05 6.44 0.09
 Ar_2 0.39 0.05 8.27 0.15
 Ar_3 0.31 0.05 6.80 0.10
 Ar_4 0.51 0.04 11.86 0.26
 Ar_5 0.34 0.05 7.57 0.12
 Ar_6 0.49 0.04 11.14 0.24
 Ar_7 0.54 0.04 13.00 0.30
 Ar_8 0.44 0.05 9.75 0.19
 Ar_9 0.48 0.04 11.24 0.23
 Ar_10 0.33 0.05 7.05 0.11
 Ar_11 0.52 0.04 11.67 0.27
 Ar_12 0.43 0.04 9.71 0.18
ดานความสามัคคี Ar_13 0.45 0.04 10.11 0.21
 Ar_14 0.50 0.04 11.86 0.25
 Ar_15 0.61 0.04 13.99 0.37
 Ar_16 0.56 0.04 12.60 0.31
 Ar_17 0.45 0.04 10.59 0.21
 Ar_18 0.58 0.04 14.34 0.34
 Ar_19 0.53 0.05 11.70 0.28
 Ar_20 0.65 0.04 15.05 0.43
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ตาราง 12(ตอ) 
 

องคประกอบของแบบวดัพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอที่ 
λ

SE t  

ดานความมีปญญา Ar_21 0.44 0.04 9.90 0.19
 Ar_22 0.56 0.04 13.22 0.31
 Ar_23 0.51 0.04 11.89 0.26
 Ar_24 0.59 0.04 14.39 0.35
 Ar_25 0.60 0.04 14.47 0.37
 Ar_26 0.54 0.04 12.87 0.30
 Ar_27 0.37 0.04 8.20 0.13
 Ar_28 0.42 0.04 9.63 0.18

=   316.29 ,df= 279 ( p = .06)  , /df= 1.13  ,GFI= 0.96 ,  AGFI  = 0.95  
RMSER = 0.03 ,  SRMR = 0.03 ,  CFI = 1.00

 
 จากตาราง 12พบวาผลการทดสอบความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของ
แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จําแนกตามองคประกอบ
ของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย พบวา องคประกอบดานความเคารพมีคาสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงตรงของขอคําถาม มีคาตั้งแต 0.30 – 0.54 องคประกอบดานความสามัคคี มีคาสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงตรง ตั้งแต 0.45 – 0.65และองคประกอบดานความมีปญญา มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง 
ตั้งแต 0.37 – 0.60มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว โดยผลการตรวจสอบความกลมกลืนของ

โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ในดัชนีกลุมสัมบูรณ พบวา คาไค–แสควร ( )เทากับ 316.29 , df= 
279 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 สวนใน
กลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 1.00 , NNFI =0.99 ซึ่งดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บงบอกไดวา
โมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) มีคาตั้งแต 0.04 – 0.05 
สวนผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามทั้ง 28 ขอ มีคา t 

ตั้งแต 6.44 – 15.05 สวนคา ความเชื่อม่ันของขอคําถามพบวามีคาตั้งแต0.09 – 0.43 จากคาสถิติ
ในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาขอคําถามทั้ง 28 ขอ 
เหมาะสมที่จะใชวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดง
ในภาพประกอบ 4 
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Ar_1 

Ar_4 

Ar_5 

Ar_6 

Ar_7 

Ar_8 

Ar_9 

Ar_11 

Ar_12 

Ar_13 

Ar_14 

Ar_15 

Ar_17 

Ar_18 

Ar_19 

Ar_24 

Ar_23 

Ar_20 

Ar_21 

Ar_22 

Ar_2 

Ar_3 

Ar_10 

Ar_16 

Ar_25 

Ar_26 

Ar_27 

Ar_28 

ความเคารพ 

ความมีปญญา 

ความสามัคคี 

0.30 

0.31 

0.39 

0.51 

0.34 

0.49 

0.54 

0.44 

0.48 

0.33 

0.52 

0.43 

0.45 
0.50 
0.61 
0.56 
0.45 
0.58 
0.53 
0.65 

0.44 
0.56 

0.37 
0.65 
0.54 
0.60 
0.51 

0.42 

1.00

1.00

1.00

0.80 

0.83

0.80

ภาพประกอบ 4 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับหน่ึงของแบบวดัพฤติกรรม 

ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
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ตาราง 13คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ     

 นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน ( )  ของแบบวัดพฤติกรรมตาม 
 วิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก 
 

องคประกอบของแบบวดัพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอที่ 
λ

SE t  

ดานความเคารพ Bc_1 0.37 0.04 8.36 0.14
 Bc_2 0.38 0.04 8.44 0.14
 Bc_3 0.32 0.04 7.04 0.10
 Bc_4 0.48 0.04 10.90 0.23
 Bc_5 0.49 0.04 11.07 0.24
 Bc_6 0.31 0.04 6.94 0.10
 Bc_7 0.35 0.05 7.70 0.12
 Bc_8 0.32 0.05 7.05 0.10
 Bc_9 0.58 0.04 13.72 0.33
 Bc_10 0.46 0.04 10.35 0.21
 Bc_11 0.47 0.04 10.73 0.22
 Bc_12 0.31 0.05 6.45 0.09
ดานความสามัคคี Bc_13 0.44 0.04 10.22 0.20
 Bc_14 0.49 0.04 11.45 0.24
 Bc_15 0.44 0.04 10.04 0.19
 Bc_16 0.39 0.04 8.86 0.15
 Bc_17 0.30 0.04 6.60 0.09
 Bc_18 0.36 0.04 8.16 0.13
 Bc_19 0.57 0.04 13.57 0.33
 Bc_20 0.57 0.04 13.61 0.33
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ตาราง 13(ตอ) 
 

องคประกอบของแบบวดัพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอที่ 
λ

SE t  

ดานความมีปญญา Bc_21 0.50 0.04 11.22 0.25
 Bc_22 0.34 0.05 7.43 0.12
 Bc_23 0.53 0.04 11.77 0.28
 Bc_24 0.56 0.04 13.13 0.31
 Bc_25 0.55 0.04 13.16 0.31
 Bc_26 0.58 0.04 13.42 0.33
 Bc_27 0.43 0.04 9.66 0.19
 Bc_28 0.46 0.04 10.46 0.21

=   330.47,df= 292 ( p = .06)  , /df= 1.13  , GFI= 0.96 ,  AGFI  = 0.95  
RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 ,  CFI = 0.99

 
จากตาราง 13พบวาผลการทดสอบความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกจําแนกตามองคประกอบของพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตย พบวา องคประกอบดานความเคารพมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของขอ
คําถาม มีคาตั้งแต 0.31 – 0.58 องคประกอบดานความสามัคคี มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง ตั้งแต 
0.30 – 0.57และองคประกอบดานความมีปญญา มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง ตั้งแต 0.34 – 0.58
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว โดยผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิง

ประจักษ ในดัชนีกลุมสัมบูรณ พบวา คาไค – แสควร ( ) เทากับ 330.47 , df= 292 ( p = .06) , 
คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนี
เปรียบเทียบ พบวา CFI = 0.99 , NNFI =0.99 ซึ่งดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมีความ
กลมกลืนเชิงประจักษ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) มีคาตั้งแต 0.04 – 0.05 สวนผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามทั้ง 28 ขอ มีคา t ตั้งแต 6.45 – 

13.61สวนคา ความเชื่อม่ันของขอคําถามพบวามีคาตั้งแต0.09 – 0.33 จากคาสถิติในการทดสอบ
ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาขอคําถามทั้ง 28 ขอ เหมาะสมที่จะใช
วัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงในภาพประกอบ 
5 
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Bc_1 

Bc_4 

Bc_5 

Bc_6 

Bc_7 

Bc_8 

Bc_9 

Bc_11 

Bc_12 

Bc_13 

Bc_14 

Bc_15 

Bc_17 

Bc_18 

Bc_19 

Bc_24 

Bc_23 

Bc_20 

Bc_21 

Bc_22 

Bc_2 

Bc_3 

Bc_10 

Bc_16 

Bc_25 

Bc_26 

Bc_27 

Bc_28 

ความเคารพ 

ความมีปญญา 

ความสามัคคี 

0.37

0.32 

0.38 

0.48 

0.49 

0.31 

0.35 

0.32 

0.58 

0.46 

0.47 

0.31 

0.44 
0.49 
0.44 
0.39 
0.30 
0.36 
0.57 
0.57 

0.50 
0.34 

0.43 
0.58 
0.55 
0.56 
0.53 

0.46 

1.00

1.00

1.00

0.86 

0.89

0.77

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับหน่ึงของแบบวดัพฤติกรรม
                    ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก
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ตาราง 14คาสถิติของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี     
 ประชาธิปไตยทั้งชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก(n=580) 
 

คาดัชนี 
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลอืก

เกณฑ คาสถิต ิ
ผลการ
พิจารณา 

เกณฑ คาสถิต ิ
ผลการ
พิจารณา 

 - 316.29 - - 330.47 -

/df <2.00 1.13 ผานเกณฑ <2.00 1.13 ผานเกณฑ

p > 0.05  0.06 ผานเกณฑ > 0.05 0.06 ผานเกณฑ
GFI > 0.90 0.96 ผานเกณฑ > 0.90 0.96 ผานเกณฑ

AGFI > 0.90 0.95 ผานเกณฑ > 0.90 0.95 ผานเกณฑ
SRMR <0.05 0.03 ผานเกณฑ <0.05 0.03 ผานเกณฑ

RMSER <0.08 0.03 ผานเกณฑ <0.08 0.03 ผานเกณฑ
CFI > 0.90 1.00 ผานเกณฑ > 0.90 0.99 ผานเกณฑ

 
 จากตาราง 14จากผลการวิเคราะหเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order) แสดงวาขอคําถามที่
วัดในแตละดาน ทั้ง 3 ดาน คือดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญาของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 รูปแบบน้ัน มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเม่ือพิจารณาตามเกณฑ
ความสอดคลองของโมเดลของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 รูปแบบทั้งชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก พบวาคาไค–แสควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และดัชนีอ่ืนๆ ยังชี้ใหเห็นวาโมเดลตามสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งหมายความวา
แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ประกอบไปดวย 3 องคประกอบคือ ดานความเคารพ ดาน
ความสามัคคี และดานความมีปญญาที่สรางขึ้นสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ได  
 
1.1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order) 
 ผลการวิ เคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย มีวัตถุประสงคเพ่ือยืนยันวาองคประกอบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 3 ดานคือ
ดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญาของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก สามารถรวมกันเปน
องคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรง ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 15และตาราง 16 
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ตาราง 15คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ     

 นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน ( ) ของการวิเคราะหองคประกอบ      
 เชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดชนิดมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ 
 

องคประกอบ λ SE t
1. ดานความเคารพ 0.88 0.14 6.30 0.77
2. ดานความสามัคคี 0.91 0.09 9.67 0.83
3. ดานความมีปญญา 0.91 0.10 9.52 0.83

=   316.29 ,df= 279 ( p = .06)  , /df= 1.13  , GFI= 0.96 ,  AGFI  = 0.95  
RMSER = 0.03 ,  SRMR = 0.03 ,  CFI = 1.00

 
 จากตาราง 15ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรงพบวาองคประกอบดานความ
เคารพ มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเทากับ 0.88 องคประกอบดานความสามัคคี มีคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงตรงเทากับ 0.91 และองคประกอบดานความมีปญญา มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง

เทากับ 0.91มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว และในดัชนีกลุมสัมบูรณ คาไค – แสควร ( ) 
เทากับ 316.29 , df= 279 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 0.03 , 
SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 1.00 , NNFI =0.99 ซึ่งดัชนีทุกคาผาน
เกณฑที่บงบอกไดวาโมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ สวนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) มี
คาตั้งแต 0.09 – 0.14และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถาม

ทั้ง 28 ขอ มีคา t ตั้งแต 6.30 – 9.67สวนคา ความเชื่อม่ันของขอคําถามพบวามีคาตั้งแต0.77 – 
0.83 จากคาสถิติในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาขอ
คําถามทั้ง 28 ขอ เหมาะสมที่จะใชวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  แสดงในภาพประกอบ 6 
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Ar_21 

Ar_22 
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Ar_3 
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Ar_25 

Ar_26 

Ar_27 

Ar_28 

ความเคารพ 

ความมีปญญา 

ความสามัคคี 

0.30 

พฤติกรรรมตาม 
วิถีประชาธิปไตย 

0.39

0.53 

0.51

0.31

0.34 

0.48

0.44

0.54

0.50 

0.35 

0.44 

0.91

0.88

0.91

0.37

0.42

0.59 
0.60
0.54

0.66 

0.53 

0.59 

0.46 

0.57 

0.61

0.50

0.45

0.56

0.51

0.447 

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับสองของแบบวัดพฤติกรรม
                    ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
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ตาราง 16คาน้ําหนักองคประกอบ(λ) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) คาการทดสอบ     

 นัยสําคัญทางสถิติ (t) และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน ( ) ของการวิเคราะหองคประกอบ      
 เชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก 
 

องคประกอบ λ SE t
1. ดานความเคารพ 0.86 0.11 8.00 0.75
2. ดานความสามัคคี 0.99 0.10 9.99 0.98
3. ดานความมีปญญา 0.89 0.08 10.61 0.80

=   330.47 ,df= 292 ( p = .06)  , /df= 1.13  , GFI= 0.96 ,  AGFI  = 0.95  
RMSER = 0.03 ,  SRMR = 0.03 ,  CFI = 0.99

 
 จากตาราง 16ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก 
สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรงพบวาองคประกอบดานความเคารพ มี
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเทากับ 0.86 องคประกอบดานความสามัคคี มีคาสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงตรงเทากับ 0.99 และองคประกอบดานความมีปญญา มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเทากับ 

0.89มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวและในดัชนีกลุมสัมบูรณ คาไค – แสควร ( ) เทากับ 
330.47 , df= 292 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 0.03 , SRMR = 
0.03 สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 0.99 , NNFI =0.99 ซึ่งดัชนีทุกคาผานเกณฑที่บง
บอกไดวาโมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ สวนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) มีคาตั้งแต 
0.08 – 0.11และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามทั้ง 28 ขอ 

มีคา t ตั้งแต 8.00 – 10.61สวนคา ความเชื่อม่ันของขอคําถามพบวามีคาตั้งแต0.75 – 0.98จาก
คาสถิติในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาขอคําถามทั้ง 28 
ขอ เหมาะสมที่จะใชวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แสดงในภาพประกอบ 7 
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0.48 

0.48

0.32

0.46 
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0.35

0.32 

0.50 

0.32 

0.99
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0.89

0.44 

0.46

0.56 
0.55
0.58

0.58 

0.57 

0.37 

0.30 

0.40 

0.44

0.49

0.44

0.34

0.53

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับสองของแบบวัดพฤติกรรม
                     ตามวิถีประชาธิปไตย ชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก
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           จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order)ของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 ดาน คือดานความเคารพ ความ
สามัคคี และดานความมีปญญาทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิด
สถานการณ 3 ตัวเลือก สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรง ซึ่งผลการ
วิเคราะหแสดงดังตาราง 15 และตาราง 16 
 2.2 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ดวยวิธีหลายลักษณะหลายวิธี  
(MultitraitMutiMethod) 
หลังจากการการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแลวผูวิ จัยไดนําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ ทั้งชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก 
ฉบับละ 28 ขอ มาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี
(MultitraitMutiMethod, MTMM) ผลการวิเคราะหดังตาราง 17 
 
ตาราง 17คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจากการวิเคราะหแบบหลายลักษณะหลายวิธี 
(MultitraitMutiMethod, MTMM) (n=580) 
 

 Res_R Har_R In_R Res_C Har_C In_C
Res_R 1.00    
Har_R .595** 1.00   
In_R .585** .601** 1.00   

Res_C .417** .268** .356** 1.00   
Har_C .335** .238** .288** .614** 1.00  
In_C .395** .206** .291** .572** 650** 1.00

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 จากตาราง 17พบว าค าความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร างแบบหลายลักษณะหลายวิธี 
(MultitraitMutiMethod) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน ซึ่งเปนการวัดลักษณะเดียวกัน ดวยแบบทดสอบตางชนิดกัน โดยดานความ
เคารพมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.417 ดานความสามัคคีมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.238 และดานความมี
ปญญามีคาสหสัมพันธเทากับ 0.291ซึ่งแสดงวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในดานความ
เคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญา ของแบบวัดทั้ง 2 รูปแบบสามารถวัดแทนกันได สวนคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ซึ่งเปนการวัดลักษณะตางกัน ดวยแบบทดสอบชนิดเดียวกัน
หรือตางชนิดกัน มีคาสหสัมพันธตั้งแต0.268 – 0.650 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิธีประชาธิปไตยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตรวจสอบคุณภาพในดานคาอํานาจจําแนก  คาความเชื่อมั่น 
และความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatore Factor Analysis) และวิเคราะหดวยวิธีหลายลักษณะหลาย
วิธี (MultitraitMutiMethod)ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมสงเสริมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนนักเรียน580 คน โดยไดมาจากการสุมแบบ
สองขั้นตอน(Two-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 2 ฉบับ 
คือ แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 28 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.87 และแบบวัดชนิดสถานการณ จํานวน 28 ขอ มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.85  
 ในการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณของการ
ตอบและคัดเลือกเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณไดขอมูลจํานวน 580 ฉบับ นํามาตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดตรวจสอบดานคาอํานาจจําแนกของแบบวัดโดยใชสูตรของเพียรสัน และสูตรt-test  
ตรวจสอบความเชื่อม่ันคาความเชื่อม่ันรายดานและทั้งฉบับของแบบวัดโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยวิธี
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatore Factor Analysis)  
ซึ่งเปนวิธีการทางสถิติ  และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยวิธีหลายลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod) โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเพียรสัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลการวิจัยสามารถสรุปคุณภาพของเครื่องมือไดดังน้ี 
 1. จากการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการของแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ จํานวน 30 ขอทั้งสองฉบับ ไดขอคําถามที่สามารถวัด
พฤติกรมตามวิถีประชาธิปไตยไดตรงตามนิยาม 30 ขอ ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งทุกขอมีคาดัชนีความ
สอดคลองมีคาตั้งแต 0.60 - 1.00 

 2. คาอํานาจจําแนกที่ไดจากการหาคาสหสัมพันธ (r) พบวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 29ขอ มีคาตั้งแต 0.24-0.53 สวน
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แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ จํานวน 29ขอ มีคาตั้งแต 0.03-0.52ซึ่งมี 1 
ขอคําถามที่คาอํานาจําแนกไมผานเกณฑ จึงตัดขอคําถามนั้นออก โดยเหลือขอที่นําไปวิเคราะหตอ
28 ขอ ซึ่งแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 28 ขอมีคา
อํานาจจําแนก (r)ตั้งแต 0.24-0.53และชนิดสถานการณ จํานวน 28ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.20-0.52 สวนคาอํานาจจําแนกที่ไดจากการหาคา (t) แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิด
มาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 28 ขอ มีคาตั้งแต6.32-10.57และแบบวัดพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกจํานวน 28 ขอ มีคาตั้งแต 3.40-11.58 
 3.  คาความเชื่อม่ันแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.87และพบวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิด
สถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากบั 0.85  
 4.  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
4.1  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order)พบวาขอคําถามทั้ง 28 ขอ ที่วัดใน
แตละดานทั้ง 3 ดานของแตละฉบับ นั้นมีความเที่ยงตรงวิเคราะหตามโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย พบวาโมเดลทั้ง 2 มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ในดัชนีกลุมสัมบูรณ คาไค–แสควร ( )เทากับ 316.29, df= 279 (p = .06) , คา 
GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คาRMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนี
เปรียบเทียบ พบวา CFI = 1.00 , NNFI =0.99 คาน้ําหนักองคประกอบมีคาตั้งแต 0.30 – 0.65และ
แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก ในดัชนีกลุมสัมบูรณ พบวา คา

ไค – แสควร ( ) เทากับ 330.47 , df= 292 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา 
RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 0.99 , NNFI =0.99 
คาน้ําหนักองคประกอบมีคาตั้งแต 0.31 – 0.58 
  4.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order)พบวา
องคประกอบทั้ง 3 ดาน คือ ดานความเคารพ ดานความสามัคคี และดานความมีปญญานั้นสามารถ
รวมกันเปนองคประกอบเดียวกันไดอยางมีความเที่ยงตรงวิเคราะหโมเดลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยพบวาโมเดลทั้ง 2 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ  โดยแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในดัชนีกลุมสัมบูรณคาไค – แสควร ( 

) เทากับ 316.29 , df= 279 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , คา RMSER = 
0.03 , SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 1.00 , NNFI =0.99พบวาคา
น้ําหนักองคประกอบมีคาตั้งแต 0.88 – 0.91 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว และแบบวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก พบวาในดัชนีกลุมสัมบูรณ 

คาไค – แสควร( ) เทากับ 330.47 , df= 292 ( p = .06) , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , 
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คา RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03 สวนในกลุมดัชนีเปรียบเทียบ พบวา CFI = 0.99 , NNFI 
=0.99 พบวาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาตั้งแต 0.86 – 0.99 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว  
 4.  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยโดยการ
วิเคราะหโดยวิธีหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod)พบวาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน ซึ่ง
เปนการวัดลักษณะเดียวกัน ดวยแบบวัดพฤติกรรมตางชนิดกัน ตองมีคาสหสัมพันธกันสูงตอง
มากกวา 0.50แตคาสหสัมพันธของแบบวัดพฤติกรรมตามวิธีประชาธิปไตยทั้ง 2 ชนิดมีคา
สหสัมพันธตั้งแต 0.291-0.417 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ สวนคาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ซึ่งเปน
การวัดลักษณะตางกัน ดวยแบบทดสอบชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน จะตองมีคาสหสัมพันธกันต่ํา 
กวา 0.50 จากการวิเคราะหแบบวัดทั้ง 2 ชนิด คาสหสัมพันธมีคาตั้งแต 0.268 – 0.650 ซึ่งแสดงให
เห็นวามีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกในบางลักษณะ และยังไมมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกในบาง
ลักษณะ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ีเปนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจากผลการวิเคราะหและการสรุป
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1.  แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 ดาน คือ ความเคารพ  ความสามัคคี และดานความมีปญญา ทั้ง 2 
รูปแบบผลการวิเคราะหพบวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ผูวิจัยไดคัดเลือกเลือกแลวมี
คาดัชนีความสอดคลองอยูที่ 0.60 – 1.00 ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งสอดคลองกับลวนสายยศ และอังคณา สาย
ยศ (2539: 249) ที่วาดัชนีความสอดคลองจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ขึ้นไปแสดงวาแบบ
วัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนด 
 2. คาอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ผูวิจัยไดตรวจสอบดานคา
อํานาจจําแนกของแบบวัดทั้ง 29 ขอโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีการของ
เพียรสัน และสูตร t-test โดยพบวาแบบวัดชนิดสถานการณต่ํากวาเกณฑ 1 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจ
จําแนกเทากับ 0.03 จึงไดตัดขอคําถามนั้นออกทั้งนี้อาจเกิดจากความไมชัดเจนของขอคําถามการใช
ภาษาอาจไมถูกตอง กํากวมจนทําใหผูตอบเกิดความลังเลไมแนใจโดยสอดคลองกับศิริชัย  
กาญจนวาสี (2552: 164) ที่วาปจจัยจากแบบสอบมีผลตอความเที่ยงตรงของแบบสอบนั้นๆ ดังน้ัน
เหลือขอคําถามที่ผานเกณฑ 28 ขอ โดยแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีคาอํานาจ
จําแนก(r) อยูระหวาง 0.28-0.53 แบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.20 – 0.52 มีคาอํานาจจําแนกผานตามเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับลวน สายยศและอังคณา สายยศ 
(2538:212) ที่วาโดยทั่วไปแลวขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปถือวามีคาอํานาจจําแนก
ใชได สวนคาอํานาจจําแนกคา(t) แบบวัดชนิดมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับจํานวน 28ขอมีคา
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ตั้งแต6.32 – 10.57 แบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาอํานาจจําแนก(t) ตั้งแต3.40 – 11.58
ดังน้ันจากผลการคํานวณคา (t) ทั้ง 2 ฉบับ ยังสอดคลองกับลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2538: 
217)  ที่วา การคํานวณคา t ไดมากกวาหรือเทากับ1.75ถือวาขอคําถามนั้นจําแนกคนเปนสองกลุมได 
ถาไดคา t ต่ํากวา 1.75 จะตองตัดทิ้งไมสามารถนํามาใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยได 
 3.  คาความเชื่อม่ันของแบบวัดวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับมีคาเชื่อม่ันอยู
ในระดับที่ยอมรับไดโดยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.87 สวน
แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 
0.85 ซึ่งสอดคลองกับเกเบิล (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 209; อางอิงจาก Gable. 1986: 
147) ที่ไดกลาวไววาเคร่ืองมือวัดดานความรูสึกหรือจิตพิสัย ควรมีคาความเชื่อม่ันอยางต่ํา 0.70 
ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. (4543: 315) ยังไดกลาวไวสอดคลองกับพิชิต ฤทธิ์จํารูญ (2548: 
160-161) ที่วาปจจัยที่มีผลตอความเชื่อม่ันไดแก ลักษณะของขอคําถาม ถามีความชัดเจนและมี
ความคงที่ของการใหคะแนน แบบวัดนั้นก็จะมีคาความเชื่อม่ันสูง 
 4.  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
 4.1  ตรวจสอบดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงพบวาโมเดลมีความเหมาะสมพอดี ซึ่งแสดงให
เห็นวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับที่ไดพัฒนาขึ้น ประกอบไปดวยพฤติกรรม 
3 ดาน ไดแก ดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญา โมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา /dfเทากับ 1.134 , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 0.95 , 
คา RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03,CFI = 1.00 ของแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวกทั้งหมด มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต 0.30 – 0.65 

สวนแบบวัดชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกมีคาคา /dfเทากับ 1.132 , คา GFI = 0.96 , คา AGFI = 
0.95 , คา RMSER = 0.03 , SRMR = 0.03,CFI =0.99พิจารณาคาคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวก
ทั้งหมด มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต 0.30 – 0.58 และเมื่อพิจาณาแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ คาน้ําหนัก
องคประกอบควรมีคาเทากับหรือมากกวา 0.30 และนอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบที่มี
คาเทากับหรือมากกวา 0.30 แลวเราควรพิจารณาคัดเลือกขอคําถามใหมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ใกลเคียงกัน เพราะขอคําถามเหลานั้นจะสามารถบงบอกและสะทอนใหเห็นวาขอคําถามชุดนั้นวัดสิ่ง
เดียวกันหรือไม ซึ่งสอดคลองกับอัลเลนและเยน (Allen; & Yen. 1979: 111) ซึ่งไดอธิบายแนวคิด
ของการวิเคราะหองคประกอบไววาคาน้ําหนักขององคประกอบแตละตัวจะแสดงถึงความเที่ยงตรง
เชิงโครงสราง ซึ่งถาคาน้ําหนักองคประกอบใดของแบบวัดมีความใกลเคียงกันมากแสดงวาแบบวัด
ชุดนั้นวัดสิ่งเดียวรวมกัน นั่นแสดงวาแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสูง และเม่ือพิจารณาขอ
คําถามที่มีคาน้ําหนักแตกตางจากขออ่ืนๆ พบวาขอคําถามเหลานั้นมีความกํากวมไมชัดเจน อาจจะ
ทําใหเกิดความลังเล หรือความไมแนใจในการตอบขอคําถามนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับศิริชัย กาญจน
วาสี (2552: 164) ที่ไดกลาวไววาความเที่ยงตรงของแบบวัดมาซึ่งมาจากแหลงที่สําคัญ 4 แหลง 
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ดวยกัน คือ  มาจากปจจัยจากแบบสอบถาม ปจจัยการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนน 
ปจจัยจากผูสอบและปจจัยจากเกณฑที่ใชอางอิง 
 คาสถิติจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลแบบวัดพฤติกรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยทั้ง 2 ฉบับ แสดงความเที่ยงตรงเชิงยืนอันดับสองวาองคประกอบทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมีปญญา สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียว
ไดอยางมีความเที่ยงตรง ซึ่งเปนไปตามเกณฑการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษของนงลักษณ วิรัชชัย(นงลักษณ วิรัชชัย.2537: 45-52 ;อางอิงจาก Joreskog; 
Sorbom. 1989: 23-28; Long. 1983: 61-64; Bollen. 1989: 256-281,335-338)ที่วา คาสถิติไค-

สแควร มีนัยสําคัญ (p > .05) ไค-สแควรสัมพัทธ (χ2 /df) ไมเกิน 2 ดัชนีความกลมกลืน (GFI) มีคา
มากกวา 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (AGFI) มีคามากกวา 0.90 ดัชนีความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคามากกวา 0.90 คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูป
มาตรฐาน (Standardize RMR)มีคาต่ํากวา 0.05 และคารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSER) มีคาต่ํากวา 0.08  แสดงวาโมเดลทางทฤษฎีสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ จึงแสดงใหเห็นวาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยที่ไดพัฒนาขึ้นทั้ง 2 
ฉบับ ซึ่งประกอบไปดวยพฤติกรรม 3 ดาน คือ ดานความเคารพ ความสามัคคี และดานความมี
ปญญา มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
  4.2 จากการตรวจสอบดวยวิธีวิเคราะหโดยวิธีหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-
Multimethod)ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน มีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.291-0.417 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑของแคมเบล
และฟส (ศิริชัย กาญจนวาสี.2552: 129; อางอิงจาก Cambell; & Fiske. 1959)ที่กลาวไววาการวัด
ลักษณะเดียวกันถึงแมใชวิธีการวัดตางกัน ผลการวัดยอมสอดคลองกันคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ควรมีคาสูงคือตองมีคาสหสัมพันธมากกวา 0.50 ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธต่ําอาจเนื่องการใหเวลาในการทําแบบทดสอบนอยเกินไป ทําใหผูสอบทําไมทันอาจมี
การเดาคําตอบมากกวาปกติ สอดคลองกับศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 164) ที่กลาววาปจจัยที่มีผลตอ
ความเที่ยงตรง มาจากแหลงที่สําคัญ 4 แหลงดวยกัน คือ ปจจัยจากแบบสอบ ปจจัยจากการบริหาร
การสอบและการตรวจใหคะแนน ปจจัยจากผูสอบและปจจัยจากเกณฑที่ใชในการอางอิง นอกจากนี้
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก มีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.268 – 0.650ซึ่งแสดงใหเห็นวามี
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกในบางลักษณะ และยังไมมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกในบางลักษณะ เพราะ
คาเที่ยงตรงเชิงจําแนกบางคายังมีคาสหสัมพันธกันสูงอยู ดังน้ันจึงควรนําแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยไปพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
 

ขอเสนอแนะ 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในการนําไปใช และการวิจัยไดดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.1  แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งฉบับมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและฉบับสถานการณ 3 ตัวเลือกที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
ใกลเคียงกัน ในการนําไปประยุกตใช ครูสามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งได แตควรพิจารณา
กําหนดเวลาที่ใชในการตอบคําถามใหเหมาะสมกับความสามารถในการอานของผูตอบดวย 
  1.2  แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่พัฒนาขึ้น สามารถนําแบบวัดวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยนี้ไปประยุกตใชกับนักเรียน
และเปนแนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคการวางแผนปรับปรุง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยใน
ระดับที่สูงขึ้นตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยกับกลุมตัวอยางที่มี
ความแตกตางกันในดานตางๆ เชน ระดับการศึกษา เพศ หรือในสังกัดของกลุมโรงเรียน เปนตน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยในแตละระดับชั้นให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2 การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยครั้งตอไปควรดําเนินการศึกษา
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในการสัมภาษณเชิงลึกกับนักเรียนกลุมตัวอยาง เพ่ือที่จะไดนําขอมูล
มาใชในการพัฒนาขอคําถามใหถูกตองกับสภาพความเปนจริงของบริบท 

      2.3 ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบนั้น เรา
ควรสรางขอคําถามใหมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหได 
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ตาราง 18คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ     
 คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

 จํานวน 30 ขอ (พิจารณาคัดเลือกคา IOC ≥ 0.50) 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ 

ผูเชี่ยวชาญ
รวม IOC 

ผลการ
คัดเลือก 1 2 3 4 5

ดานความเคารพ 1 1 1 1 -1 1 3 0.60 คัดเลือกไว

 2 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 3 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 4 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไว

 5 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 6 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 7 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 8 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 9 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 10 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 11 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 12 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 13 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 14 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

ดานความสามัคคี 15 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไว

 16 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 17 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 18 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 19 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 20 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 21 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 22 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว
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ตาราง 18(ตอ) 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ

รวม IOC ผลการคัดเลอืก
1 2 3 4 5

ดานความเคารพ 23 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 24 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 25 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 26 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 27 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 28 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 29 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 30 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว
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ตาราง 19คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ     
 คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือก 

 จํานวน 30 ขอ (พิจารณาคัดเลือกคา IOC ≥ 0.50) 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ

รวม IOC ผลการคัดเลอืก
1 2 3 4 5

ดานความเคารพ 1 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 2 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 3 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไว

 4 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 5 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 6 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 7 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 8 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 9 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 10 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 11 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 12 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 13 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไว

 14 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไว

ดานความสามัคคี 15 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 16 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 17 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 18 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 19 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 20 1 -1 1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไว

 21 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 22 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว
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ตาราง 19(ตอ) 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ

รวม IOC ผลการคัดเลอืก
1 2 3 4 5

ดานความมีปญญา 23 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 24 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 25 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 26 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว

 27 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไว

 28 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 29 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไว

 30 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไว
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ตาราง 20คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
     ประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน 30 ขอ 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ คาอํานาจจําแนก 

(r) 
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการคัดเลอืก

ดานความเคารพ 1 0.38 5.65 คัดเลือกไว
 2 0.26 4.87 คัดเลือกไว
 3 0.00 2.08 ตัดออก
 4 0.19 4.30 คัดเลือกไว
 5 0.30 3.71 คัดเลือกไว
 6 0.26 5.50 คัดเลือกไว
 7 0.43 6.51 คัดเลือกไว
 8 0.37 4.80 คัดเลือกไว
 9 0.41 6.81 คัดเลือกไว
 10 0.27 4.60 คัดเลือกไว
 11 0.44 6.57 คัดเลือกไว
 12 0.31 4.74 คัดเลือกไว

 13 0.50 6.74 คัดเลือกไว
 14 0.34 4.72 คัดเลือกไว

ดานความสามัคคี 15 0.47 5.90 คัดเลือกไว
 16 0.64 9.68 คัดเลือกไว
 17 0.62 9.48 คัดเลือกไว
 18 0.54 8.32 คัดเลือกไว
 19 0.45 5.69 คัดเลือกไว
 20 0.45 6.49 คัดเลือกไว

 21 0.36 7.36 คัดเลือกไว
 22 0.54 8.69 คัดเลือกไว

ดานความมีปญญา 23 0.44 6.46 คัดเลือกไว
 24 0.61 10.38 คัดเลือกไว
 25 0.62 9.69 คัดเลือกไว
 26 0.59 7.79 คัดเลือกไว
 27 0.53 7.68 คัดเลือกไว
 28 0.42 6.41 คัดเลือกไว
 29 0.24 3.99 คัดเลือกไว
 30 0.39 6.46 คัดเลือกไว
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ตาราง 21คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
     ประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ คาอํานาจจําแนก 

(r) 
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการคัดเลอืก

ดานความเคารพ 1 0.24 2.70 คัดเลือกไว
 2 0.47 6.61 คัดเลือกไว
 3 -0.12 -0.94 ตัดออก
 4 0.22 3.37 คัดเลือกไว
 5 0.43 5.99 คัดเลือกไว
 6 0.33 4.85 คัดเลือกไว
 7 0.31 5.14 คัดเลือกไว
 8 0.12 2.93 คัดเลือกไว
 9 4.72 4.72 คัดเลือกไว
 10 2.45 2.45 คัดเลือกไว
 11 8.06 8.06 คัดเลือกไว
 12 6.95 6.95 คัดเลือกไว

 13 7.93 7.93 คัดเลือกไว
 14 7.93 7.93 คัดเลือกไว

ดานความสามัคคี 15 0.40 6.01 คัดเลือกไว
 16 0.56 8.44 คัดเลือกไว
 17 0.37 6.12 คัดเลือกไว
 18 0.37 4.61 คัดเลือกไว
 19 0.29 2.98 คัดเลือกไว
 20 0.15 3.31 คัดเลือกไว

 21 0.60 12.03 คัดเลือกไว
 22 0.34 5.26 คัดเลือกไว

ดานความมีปญญา 23 0.43 7.05 คัดเลือกไว
 24 0.39 6.21 คัดเลือกไว
 25 0.48 9.09 คัดเลือกไว
 26 0.57 10.16 คัดเลือกไว
 27 0.42 7.46 คัดเลือกไว
 28 0.40 5.71 คัดเลือกไว
 29 0.43 6.81 คัดเลือกไว
 30 0.40 6.87 คัดเลือกไว
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ตาราง 22คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
     ประชาธิปไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน 29 ขอ 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ คาอํานาจจําแนก 

(r) 
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการคัดเลอืก

ดานความเคารพ 1 0.28 6.68 คัดเลือกไว
 2 0.34 6.77 คัดเลือกไว
 3 0.24 6.97 คัดเลือกไว
 4 0.44 8.37 คัดเลือกไว
 5 0.26 6.56 คัดเลือกไว
 6 0.43 9.38 คัดเลือกไว
 7 0.50 8.68 คัดเลือกไว
 8 0.43 9.30 คัดเลือกไว
 9 0.37 6.88 คัดเลือกไว
 10 0.45 10.12 คัดเลือกไว
 11 0.29 6.92 คัดเลือกไว
 12 0.46 9.25 คัดเลือกไว

 13 0.38 8.04 คัดเลือกไว
ดานความสามัคคี 14 0.38 6.30 คัดเลือกไว
 15 0.42 7.34 คัดเลือกไว

 16 0.52 9.29 คัดเลือกไว
 17 0.48 9.23 คัดเลือกไว
 18 0.44 8.35 คัดเลือกไว
 19 0.52 9.02 คัดเลือกไว
 20 0.44 8.90 คัดเลือกไว

 21 0.53 10.30 คัดเลือกไว
ดานความมีปญญา 22 0.39 7.35 คัดเลือกไว
 23 0.51 9.29 คัดเลือกไว

 24 0.44 9.69 คัดเลือกไว
 25 0.50 8.00 คัดเลือกไว
 26 0.47 9.07 คัดเลือกไว
 27 0.46 8.87 คัดเลือกไว
 28 0.32 8.82 คัดเลือกไว
 29 0.43 10.18 คัดเลือกไว
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ตาราง 23คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถี   
     ประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกจํานวน 29 ขอ 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ คาอํานาจจําแนก 

(r) 
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการคัดเลอืก

ดานความเคารพ 1 0.33 5.25 คัดเลือกไว
 2 0.31 3.56 คัดเลือกไว
 3 0.27 4.97 คัดเลือกไว
 4 0.39 5.48 คัดเลือกไว
 5 0.42 6.84 คัดเลือกไว
 6 0.26 6.09 คัดเลือกไว
 7 0.30 6.20 คัดเลือกไว
 8 0.03 2.51 ตัดออก
 9 0.26 5.14 คัดเลือกไว
 10 0.50 9.26 คัดเลือกไว
 11 0.41 8.67 คัดเลือกไว
 12 0.40 8.38 คัดเลือกไว

 13 0.20 3.39 คัดเลือกไว
ดานความสามัคคี 14 0.40 8.04 คัดเลือกไว
 15 0.43 6.18 คัดเลือกไว

 16 0.40 7.91 คัดเลือกไว
 17 0.33 8.00 คัดเลือกไว
 18 0.27 5.88 คัดเลือกไว
 19 0.32 6.16 คัดเลือกไว
 20 0.53 11.10 คัดเลือกไว

 21 0.49 8.15 คัดเลือกไว
ดานความมีปญญา 22 0.42 8.72 คัดเลือกไว
 23 0.31 7.01 คัดเลือกไว

 24 0.43 9.57 คัดเลือกไว
 25 0.48 8.61 คัดเลือกไว
 26 0.48 9.48 คัดเลือกไว
 27 0.47 9.65 คัดเลือกไว
 28 0.36 7.24 คัดเลือกไว
 29 0.42 8.89 คัดเลือกไว
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ตาราง 24คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชื่อม่ัน (α) ของแบบวัด 
 พฤติกรรมตามวิถีประชาธปิไตยชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   จํานวน 28ขอ 
 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ คาอํานาจจําแนก 

(r) 
คาอํานาจจําแนก 

(t) 
คาความเชื่อม่ัน

(α)
ดานความเคารพ 1 0.28 7.44  

 2 0.35 6.74  
 3 0.24 7.46  
 4 0.44 8.32  
 5 0.25 6.52  
 6 0.43 9.19 0.70
 7 0.49 8.30  
 8 0.36 6.56  
 9 0.44 10.03  
 10 0.29 7.22  
 11 0.46 9.18  
 12 0.38 8.35  

ดานความสามัคคี 13 0.38 6.32  
 14 0.42 6.99  
 15 0.51 9.14  

 16 0.48 9.05 0.77
 17 0.44 8.72  
 18 0.53 9.34  
 19 0.45 8.59  
 20 0.53 9.97  

ดานความมีปญญา 21 0.39 7.42  
 22 0.51 9.32  
 23 0.45 10.03  

 24 0.50 8.28 0.73
 25 0.47 9.01  
 26 0.47 8.88  
 27 0.32 8.70  
 28 0.43 10.57  
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ตาราง 25คาอํานาจจําแนก (r) และคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชื่อม่ัน (α) 
ของแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยชนิดสถานการณ 3 ตัวเลือกจํานวน 28 ขอ 

 

แบบวัดพฤตกิรรม 
ตามวิถีประชาธิปไตย ขอ คาอํานาจจําแนก 

(r) 
คาอํานาจจําแนก 

(t) 
คาความเชื่อม่ัน

(α)
ดานความเคารพ 1 0.33 5.25  

 2 0.32 3.40  
 3 0.27 5.04  
 4 0.39 5.43  
 5 0.41 7.09  
 6 0.26 5.79 0.67
 7 0.29 6.42  
 8 0.26 4.76  
 9 0.51 9.39  
 10 0.41 9.04  
 11 0.41 8.30  
 12 0.20 3.65  

ดานความสามัคคี 13 0.39 7.74  
 14 0.44 6.41  
 15 0.39 8.08  

 16 0.33 8.40 0.64
 17 0.27 5.88  
 18 0.32 6.24  
 19 0.52 11.58  
 20 0.50 8.16  

ดานความมีปญญา 21 0.43 8.77  
 22 0.31 6.87  
 23 0.44 9.98  

 24 0.49 8.99 0.71
 25 0.48 8.98  
 26 0.47 9.92  
 27 0.36 7.03  
 28 0.42 8.80  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบวัดพฤตกิรรมตามวถิีประชาธิปไตย 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
สถานการณ 3 ตัวเลือก 
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แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
             สังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียน 

1. เพศ  ชาย หญิง 
2. ระดับการศึกษา      กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน.............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
ตอนที่ 2   แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย (มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ)  
คําชี้แจง   1.ใหนักเรียนพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงหรือสอดคลองกับการปฏิบัติของนักเรียนมาก

นอยเพียงใด ซึ่งไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด โดยทําเครื่องหมาย √ลงในชองทางขวามือโดยที่  
มากที่สุด     หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรอืตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากทีสุ่ด 
มาก           หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรือตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมาก 
ปานกลาง    หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรอืตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนปานกลาง 

 นอย          หมายถึง    ขอความนั้นสอดคลองหรอืตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนนอย 
ไมปฏิบัติ     หมายถึง    ขอความนั้นไมสอดคลองหรือไมตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน 
3. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวยความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ  

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏบิัติ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

นอย 
 

   ไม 
ปฏิบัติ 

1 
ขาพเจาจะไมนําเรื่องของเพื่อนไปพูดกับบุคคลอื่นถงึแมจะเปน
เรื่องจรงิก็ตาม 

     

2 ขาพเจาจะพูดถึงเพื่อนแตในทางที่ดี ไมวาทั้งตอหนาและลับหลัง      

3 
เม่ือผลคะแนนสอบของเพื่อนออกมาไมคอยดี ขาพเจาก็มักจะ
ถามเพื่อนในหองเรียนตอหนาคนอื่นๆ   

     

4 
ถาตองการใชบริการซื้ออาหาร  ขาพเจาจะเขาแถวตามลําดับ
กอนหลัง 

     

5 
ถาขาพเจาไมไดนําอุปกรณการเรียนมา ขาพเจาจะหยิบของ
เพื่อนไปใชกอน  แลวจึงบอกใหทราบภายหลัง 

     

6 ถาขาพเจาตองเขาไปในหองพักครู  ขาพเจาจะขออนุญาตกอน      
 



116 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏบิัติ 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน 
กลาง 

นอย   ไม
ปฏิบัติ

7 
ถาขาพเจายืมหนังสือจากหองสมุด ขาพเจาจะทะนุถนอมไมทํา
ใหชํารุดหรือเสยีหาย 

  

8 
ถาพอแมกําหนดเวลาในการกลับบานหลังเลิกเรียน ขาพเจาจะ
กลับตรงเวลา 

  

9 
ถามีการนัดหมายกันภายในกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ขาพเจา
จะไปตรงตามเวลาที่กําหนด 

  

10 
ขาพเจาจะทําความสะอาดหองเรียนกอนกลบับาน  ถาในวันนั้น
เปนเวรที่ตองรบัผิดชอบ

  

11 
ขาพเจามาโรงเรียนทันเวลาเขาแถวเคารพธงชาติ และฟง
ประกาศในตอนเชา 

  

12 ขาพเจาเขารวมกิจกรรมวันไหวครู  เพราะเห็นวาเปนสิ่งสําคัญ   
13 ถาตองเดนิขามถนน ขาพเจาจะเดินขามสะพานลอยหรอืทางมาลาย   
 

14 
ถึงแมขาพเจาจะไมเห็นดวยกับคนสวนใหญ  แตขาพเจาก็จะ
ปฏิบัติตามเพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยดี 

  

15 
ในการทํางานรวมกัน ขาพเจาใชความอะลุมอลวยเพื่อใหงานนั้น
สําเร็จลุลวงดวยดี 

  

16 
เม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานกลุม ขาพเจาจะทําดวยความ
ต้ังใจใหเสร็จดวยความเรียบรอยตามกําหนด

  

17 
ถามีกิจกรรมทีต่องทํางานเปนกลุม ขาพเจาและเพื่อนๆจะ
ชวยกันออกแบบและเสนอความคิดเห็นรวมกัน

  

18 ถาจะตองไปทําธุระหรือเรียนพิเศษตอ  ขาพเจาก็จะชวยเพื่อน
ในกลุมทํางานใหเสร็จกอน 

  

19 ขาพเจาเรียนรูและฝกฝนที่จะทํางานกลุมกับเพื่อน แมวา
ขาพเจาจะไมมีความถนัดในงานนั้นเลย 

  

20 ถาเพื่อนทํางานผิดพลาด ขาพเจาจะไมกลาวโทษและรวมกัน
แกปญหาที่เกดิขึ้น 

  

21 ถาเพื่อนในกลุมไดรับมอบหมายใหทํางานที่ไมถนัด แลวเพื่อน
ทําออกมาไดไมดี ขาพเจาจะปลอบใจและใหความชวยเหลือ

  

22 ขาพเจาจะรับฟงโดยดี  เม่ือเพื่อนพูดถงึขอเสียของขาพเจา   
23 ถามีการเลือกต้ังประธานสภานักเรียน คนที่ไดรับการเลือกตั้ง

อาจไมไดเปนคนที่ขาพเจาเลือก  แตขาพเจากพ็รอมที่จะปฏิบติัตาม
  

24 เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อนๆจะชวยกันติวหนังสือ เพราะ
เห็นเปนเรือ่งสาํคัญที่จะทําใหไดคะแนนสอบออกมาดี
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏบิัติ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

นอย 
 

   ไม 
ปฏิบัติ 

25 
ถาตองมีการตัดสินใจ ขาพเจาจะคิดถึงเหตุผล และถาเปนเรื่อง 
ที่ถูกตองขาพเจาก็จะปฏิบัติตาม 

     

26 
ในการฟงอภิปราย ขาพเจาจะฟงจนจบ แลวจึงจะสรุปความเห็น
วาควรคัดคานหรือสนับสนุน 

     

27 
ถาเพื่อนโตเถียงกันเพราะไมเขาใจกัน  ขาพเจาจะพยายาม 
หาเหตุผลมาใหทั้งสองฝายเขาใจกัน 

     

28 

ถาเพื่อนมีเรื่องขัดแยงกัน  และขาพเจารับรูเพราะอยูใน
เหตุการณนั้น ขาพเจาจะอธิบายและชี้แจงใหคุณครูทราบถึง
สาเหตุที่เกิดขึ้น 
ถึงแมผูที่กระทําจะเปนเพื่อนสนิทก็ตาม 

     

29 
ถาคุณครูสั่งการบาน โดยใหโจทยพิเศษที่ไมมีในบทเรียน 
ขาพเจาจะศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อใหไดคาํตอบ 
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แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 
คําชี้แจง1. ใหนักเรียนต้ังใจอานสถานการณและพิจารณาขอความและตัวเลือกในแตละขอวาตรวจเลือกใด
ที่ตรงหรือสอดคลองกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุดตามความเปนจริง ซึ่งไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
แลวทําเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในกระดาษคําตอบ  
2. แบบวัดมี 2 ตอน ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวยความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
             สังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียน 

4. เพศ  ชาย หญิง 
5. ระดับการศึกษา      กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน............................................................................. 
ตอนที่ 2  แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย( สถานการณ)  
คําชี้แจง  ใหนักเรียนโปรดพจิารณาสถานการณที่กําหนดแลวเลือกคําตอบ ก ข หรือ ค ที่ตรงหรือ
สอดคลองกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุดแลวทําเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในกระดาษคําตอบ 
 

กระดาษคําตอบ 
ขอ ก. ข. ค. ขอ ก. ข. ค. ขอ ก. ข. ค. 
1    11    21    
2    12    22    
3    13    23    
4    14    24    
5    15    25    
6    16    26    
7    17    27    
8    18    28    
9    19    29    
10    20        
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แบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนโปรดพจิารณาสถานการณที่กําหนดแลวเลือกคําตอบ ก ข หรือ ค ที่ตรงหรือ
สอดคลองกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุดแลวทําเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ศิวัฒนกับธาวินเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะทางวิชาการ ผลปรากฏวาทีมของเขาไดลําดับสุดทาย 
นักเรียนควรปฏิบัติอยางไรกับศิวัฒนและธาวิน 

ก. พูดปลอบใจ เพราะถาลอเลียนเพื่อนครูจะตําหนิได                            
  ข. พูดปลอบใจ เพราะเห็นวาเพื่อนไดทําหนาที่ของตนเองไดอยางดีที่สุดแลว                           
 ค. พูดปลอบใจ เพราะจะตองไมพูดถึงผูอื่นในทางที่ไมดี  
 

2. สุชาดาและนภาไมคอยชอบหนากัน สุชาดาชอบพูดใสรายนภาใหเพื่อนๆฟงวา การที่นภาชอบ
ชวยเหลืองานอาจารยเพราะหวังผลตอบแทน เมื่อนักเรียนไดยินและรูวานภาเปนคนดี ชวยเหลือ
งานสวนรวมเปนประจํานักเรียนจะชี้แจงใหสุชาดาฟงหรือไมเพราะเหตุใด 

   ก.  ชี้แจง เพราะนภาจะไดชวยเหลือเมื่อเราตองการ    
ข.  ชี้แจง เพราะเราควรอธิบายใหเพื่อนไดเขาใจในส่ิงที่ถูก    
ค.  ชี้แจง เพราะอยากใหเพื่อนในกลุมเห็นวาตนเปนคนมองโลกในแงดี         
 

3. รองเทาของปวินทนั้นเกามาก  ซึ่งปวินททราบวาพอแมมีความจําเปนตองใชเงิน จึงไมเรียกรองที่จะซื้อ 
รองเทาคูใหมแทนคูที่ใชทั้งขาดและเกา ทําใหเมธัสนําเรื่องรองเทาของปวินทมาลอเลียนถาเปน
นักเรียนจะปฏิบัติเชนเดียวกับเมธัสหรือไมเพราะเหตุใด 

ก.  ไมปฏิบัติ เพราะปวินทอาจแกลงเราในเรื่องอื่นแทน  
ข.  ไมปฏิบัติ เพราะไมควรเอาปมดอยของคนอื่นมามาลอเลียนเพียงเพราะความ   
     สนุกสนาน            
ค.  ไมปฏิบัติ เพราะตองมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น                           
 

3. สมชาติซื้อสมุดที่รานสหกรณของโรงเรียน ดวยความรีบรอนจึงตรงเขาไปจายเงินจายเงินมาก จนไม 
สังเกตวามีนักเรียน 2-3 คน รอจายเงินอยูกอน ไดยินเสียงคนตะโกนวา สมชาติจึงรูตัววาตนเอง 

แซงคิว ถานักเรียนเปนสมชาติจะปฏิบัติอยางไร 
   ก.  บอกใหนักเรียนที่รออยูจายเงินกอน                  

ข.  ขอโทษนักเรียนเหลานั้นแลวออกไปตอคิวตามลําดับ                
  ค.  ปลอยตามเลยเพราะจะไดรีบไป  
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5. บัญชามักลืมอุปกรณเครื่องเขียนมาโรงเรียนเปนประจํา และเมือถึงเวลาเรียนก็มักจะหยิบของเพื่อนไป 
ใชโดยไมขออนุญาตกอน ถานักเรียนเปนบัญชานักเรียนจะปฏิบัติเชนนี้หรือไมเพราะเหตุใด 

ก.  ไมปฏิบัติ เพราะเพื่อนอาจไปบอกคุณครู   
ข.  ไมปฏิบัติ เพราะเพื่อนอาจไมพอใจได และอาจไมใหยืมในครั้งตอไป                                 
ค.  ไมปฏิบัติ เพราะเปนการละเมิดสิทธิของผูอื่น           
 

6. นักเรียนมาโรงเรียนแตเชา และชวนเพื่อนเลนบอลบริเวณสนาม ซึ่งเปนสถานที่หวงหาม จะตองขอ 
อนุญาตครูกอนจึงจะมีสิทธิลงไปเลนได นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร 

ก.  ชวนเพื่อนขึ้นไปเลนบริเวณอื่น หรือทํากจิกรรมที่เหมาะสม                                            
ข.  ไมเลนเพราะ หากเลนจะโดนตัดคะแนนความประพฤติได         

 ค.  ไมเลน รอจนกวาเพื่อนไปขออนุญาตครูกอนจึงจะลงไปเลนบริเวณสนามนั้น  
 
7. เม่ือยืมหนงัสือจากหองสมุด นิรุตจะระมัดระวังในการใชงานเปนอยางดีทุกๆครั้งที่ยมืมา ถานักเรียน 
เปนนิรุต จะปฏิบัติเชนนั้นหรอืไม เพราะเหตุใด 

ก.  ปฏิบัติ เพราะถาหากทําชํารุดจะโดนปรับ    
ข.  ปฏิบัติ เพราะถือเปนความรับผิดชอบของผูยืม                     
ค.  ปฏิบัติ เพราะตองคํานึงถงึผูที่จะมาใชตอไป                                
 

8.หลังจากเลิกเรียนในทุกๆวัน ชานนทจะกลับบานตรงเวลาที่ตกลงไวกับพอแม  ถานักเรียนเปนชานนท 
จะปฏิบัติเชนนี้หรือไม เพราะเหตุใด 

ก.  ปฏิบัติ เพราะถากลับชาอาจถูกพอแมตําหนิหรือลงโทษได   
ข.  ปฏิบัติเพราะจะไดมีการกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมอื่นๆไดชัดเจนมากขึ้น                      
ค.  ปฏิบัติ เพราะเชื่อฟงคําสอนของพอแม                
 

9. ทางโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาโรงเรียน และไดเชิญชวนใหนักเรียนมารวมงานโดยพรอมเพรียงกัน    
          นักเรียนและเพื่อนๆมารวมพัฒนาตลอดวัน นักเรียนปฏิบัติเชนนี้เพราะเหตุใด 
   ก.  กลัวอาจารยจะตัดคะแนนในรายวิชาที่เรียน          
   ข.  เพื่อทําใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี และนาอยู                                                  
   ค.  เปนหนาที่ของนักเรียนที่ดี ที่จะใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของโรงเรียน    
 
10. นักเรียนและเพื่อนไดคุยหยอกลอกันขณะที่ครูกําลังสอน เม่ือหมดเวลาคุณครูจึงเรียกไปตําหนิ   
นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร 

ก. ยืนฟงเฉยๆ เพราะหากแสดงกริยาที่ไมเหมาะสมครูอาจจะตองเชิญ 
ผูปกครองมาพบ                      

ข.  ยอมรับฟงคําสั่งสอน  เพราะเปนสิ่งที่นักเรียนไมควรปฏิบัติในหองเรียน                            
ค.  ยอมรับฟงคําสั่งสอนและกลาวคําขอโทษ เพราะรูตัววาทําผิด 
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  11. เดชามักจะแตงกายเรียบรอยและถูกระเบียบเฉพาะเวลาในเวลาเรียน เมื่อโรงเรียนเลิกแลว แตเดชายัง 

อยูในบริเวณโรงเรียนอยู มักจะเอาเสื้อออกนอกกางเกง เพราะถือวาเปนเวลากลับบาน นักเรียนจะ
ปฏิบัติเชนเดียวกับเดชาหรือไมเพราะเหตุใด 

ก.  ไมปฏิบัติ เพราะถาครูพบแลวอาจถูกลงโทษ       
ข.  ไมปฏิบัติ เพราะควรปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน     
ค.  ไมปฏิบัติ เพราะการแตงกายใหเรียบรอยจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับรุนนอง 

 
12.หมูบานที่รัชนีอาศัยอยูไดจัดงานแหเทียนพรรษา รัชนีจึงไปชวยงานต้ังแตเริ่มหลอเทียนและรวม 
ขบวนแหเทียนไปที่วัด ถานักเรียนเปนรัชนีที่ปฏิบัติเชนนี้เพราะเหตุใด 

   ก.  อยากไดบุญ นอกจากนั้นคนที่ไปชวยงานจะไดรับของแจกอีกดวย  
   ข.  คนสวนใหญในหมูบานก็ไปรวมตัวกันชวยในงานสําคัญนี้                                          
   ค.  เห็นวาเปนประเพณีที่ควรยึดถือปฏิบัติและธํารงไว                                           
 

13. อาทิตยและธนูเดินมาโรงเรียนทุกวัน  บานของทั้งสองอยูตรงขามกับโรงเรียน โดยทั้งสองเดินขาม 
ตรงทางมาลายทุกวันทั้งเชาและเย็น ถาเปนนักเรียนปฏิบัติเชนนี้เพราะเหตุใด  

ก.  จะทําใหลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทั้งตอตนเองและผูอื่น        
ข.  เคารพกฎจราจร ซึ่งถือเปนการเคารพกฎระเบียบของสังคม                                           
ค.  ถาขามไมตรงทางมาลายอาจโดยตํารวจตอวาได  
 

14. ในการทํางานสภานักเรียนรวมกัน  รุนนองในโรงเรียนชอบทะเลาะกัน  นักเรียนจะคอยหามรุนนอง 
เหลานี้เสมอๆ นักเรียนปฏิบัติเชนนี้เพราะเหตุใด 

ก. เปนนักเรียนรวมสถาบันเดียวกัน มีหนาที่ตองรักษาระเบียบวินัย 
และความสามัคคี                     

   ข.  ถาเกรงวาถาเหตุการณบานปลายอาจครูตําหนิหรือลงโทษได                     
ค.  การโตเถียงกันไมไดชวยแกปญหา ควรปรับความเขาใจเพื่อใหทํางานดวยกัน 
ดวยความราบรื่น 
 

15. สุกัญญา  ปวีณา  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของโรงเรียนไปแขงขันทําบายศรี สุกัญญาซึ่งเปนคนใจ 
รอนทําอะไรจะใหไดดั่งใจตัวเอง สวนปวีณาเปนคนใจเย็น จะทําอะไรตองตัดสินใจใหรอบคอบ
กอน จึงทําใหสุกัญญาไมคอยพอใจ เพราะกลัววาจะทําใหทํางานไมเสร็จตามกําหนดเวลา ซึ่งถา
นักเรียนเปนสุกัญญาจะไมปฏิบัติเชนนี้เพราะเหตุใด 

ก. การทํางานรวมกันจะตองรูจักอะลุมอลวยโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวม 
เปนสําคัญ   

           ข.  อาจจะผิดใจกับเพื่อน  และจะไมมีใครอยากทํางานรวมดวย                                             
           ค.  หากทะเลาะกัน อาจจะถูกครูลงโทษได 
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16. ในการทํากิจกรรมกลุม คุณครูใหนักเรียนแบงกลุมกันทํางาน  นักเรียนและเพื่อนในกลุมชวยกัน 

ทํางานดวยความตั้งใจ รวมกันทํางานจนเสร็จ เหตุผลที่นักเรียนปฏิบัติเชนนี้ เพราะเหตุใด 
   ก. ถาไมชวยเพื่อน เพื่อนอาจไมใสชื่อในรายงาน    
   ข. เปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่ตองรวมมือกันทํางานจนสําเร็จ                                         
 ค. เปนหนาที่และเต็มใจปฏิบัติเพราะจะไดฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม            
 

17. โอภาสเปนเพื่อนหองเดียวกับนักเรียน วันหนึ่งคุณครูสั่งใหทุกคนชวยกันจัดบอรดเพื่อรวมประกวด 
ในระดับชั้นเพื่อนทุกคนรวมกันปรึกษาและคิดวางแผนเพื่อรวมมือกันทํางานหลังเลิกเรียน มีเพียง 
โอภาสเทานั้นที่ไมใหความรวมมือ ถาเปนนักเรียนจะไมปฏิบัติเชนนี้ เพราะเหตุใด 

  ก.  หากรวมกันระดมความคิด และวางแผน งานจะประสบผลสําเร็จดวยดี            
   ข.  เปนหนาที่ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทํางาน        
   ค.  อาจไมมีใครใหรวมกลุมอีก ถาหากไมใหความรวมมือกับเพื่อนๆ     
 
18. ในการเรียนวิชาหนึ่ง คุณครูไดมอบหมายใหนักเรียนทํางานกลุม  ซึ่งสมาชิกแตละคนตางก็ทํางานที่ 
ตนไดรับมอบหมายจนสําเร็จ เหตุที่ปฏิบัติเชนนี้เพราะเหตุใด 
   ก.  เพราะถาไมปฏิบัติตามหนาที่อาจโดนหักคะแนนทั้งกลุม  
   ข.  เพราะเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุมที่จะตองรวมมือกันทํางานจนสําเร็จ                           
   ค.  เพราะการทํางานรวมกันทําใหเราเห็นคุณคาในตนเอง และเพื่อนรวมกลุม                       
 
19.ในวิชาเกษตรครูประจําชั้น ม. 6 ใหนักเรียนชวยกันถางหญาเพื่อเตรียมปลูกผัก แตครูไมไดไปคุม 

เนื่องจากทางโรงเรียนมีงานดวน จึงใหนักเรียนไปทําตามลําพัง สุนิสาถางหญาไมเปน เพราะไม 
เคยทําแตก็ไปชวยเพื่อนจนงานสําเร็จตามที่ตองการ ถานักเรียนเปนสุนิสาจะปฏิบัติเชนนั้น 
เพราะเหตุใด 

   ก.  ถาไมชวยกัน เพื่อนในกลุมจะตําหนิได        
 ข.  การปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมเปนสิ่งที่พึงยึดถือและปฏิบัติ  
 ค.  เปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่ตองรวมมือกัน  
 

20. สมาชิกในกลุมไดรับมอบหมายใหพิมพงานคนละ 10 หนา เพื่อนๆพิมพเสร็จทันเวลา และพรอมที่ 
จะนําเสนอแตเครื่องคอมพิวเตอรของลักขณาเสีย เพื่อนจึงชวยลักขณาพิมพในสวนที่เหลือเพื่อให 
งานสําเร็จ ถาเปนนักเรียนจะชวยลักขณาพิมพงานหรือไม เพราะเหตุใด 

   ก.  ชวย เพราะกลัววาถางานเสร็จไมทันจะโดนหักคะแนน    
  ข.  ชวย เพราะตองการใหงานเสร็จทัน เพื่อที่จะไดมีงานสงตามกําหนด                                         
 ค.  ชวย เพราะเมื่อเกิดขอผิดพลาด เราควรรวมกันแกไขและไมเกินวิสัยของ 
ตนเองที่สามารถทําได             
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21. ในการทํางานรวมกันชิ้นหนึ่ง เพื่อนในกลุมไดรับมอบหมายงานที่ตนไมถนัด จึงทําออกมาไดไมดี  

  เทาที่ควรนักเรียนจึงพูดใหกําลังใจเพื่อน ไมตอกย้ําถึงผลงานที่เพื่อนทํานักเรียนปฏิบัติเชนนี้ 
เพราะเหตุใด 

       ก.  เม่ือถึงคราวที่เราทํางานไดไมดี เพื่อนจะไดใหกําลังใจบาง                                                
       ข.  เห็นวาแตละคนมีความสามารถหรือความถนัดที่แตกตางกันจึงควรรวมแรงกัน                        

         ค.  เปนการแสดงน้ําใจกับเพื่อนรวมงานตามมารยาท 
 

22. ในชั่วโมง Homeroom ไดจัดกิจกรรม “การรูจักตัวตน” ซึ่งครูใหนักเรียนแตละคนมายืนหนาหอง 
โดยผลัดกันมายืนใหเพื่อนพูดถึงขอดี ขอเสียของเพื่อน ถาเปนนักเรียนจะยอมรับคําวิพากษวิจารณ 
ของเพื่อนหรือไม 

    ก. ยอมรับ เพราะทุกคนยอมมีขอดีขอเสีย                   
                             ข. ยอมรับ เพราะถาแสดงทาทีที่ไมเหมาะสมครูจะตําหนิได                                              
                             ค. ยอมรับ เพราะจะไดพัฒนาจุดดีหรือจุดดอยของตนเองไดดียิ่งขึ้น        
 
23. ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ชานนทเลือกนวัตเพราะเห็นวาเปนเพื่อนสนิทของตน แตคนที่ 
ไดรับเลือกกลับเปนเพื่อนคนอื่น ถานักเรียนเปนชานนทจะปฏิบัติตามนโยบายของประธานสภา 
นักเรียนหรือไมเพราะเหตุใด 

ก. ปฏิบัติตาม เพราะเห็นวาทุกคนก็ปฏิบัติตามเชนกัน  
ข. ปฏิบัติตาม เพราะยอมรับในมติของเสียงสวนใหญ  
ค. ปฏิบัติตาม เพราะเห็นวานโยบายเปนประโยชนตอสวนรวม 

และมีสวนชวยในการพัฒนาโรงเรียน   
 

24. นักเรียนไดรับเลือกเปนหัวหนาหอง เพื่อน ๆ ทุกคนในหองดีใจมาก เพราะเห็นวานักเรียนเปนคนที่ 
     เหมาะสมกับตําแหนงนี้ แมนักเรียนจะไมอยากเปนหัวหนาหอง  แตต้ังใจไววาตนจะรับผิดชอบ 

ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนี้ใหดีที่สุด นักเรียนจะปฏิบัติเชนนั้น เพราะเหตุใด 
                              ก.  เปนโอกาสที่จะไดชวยเหลือเพื่อนรวมหอง และชวยคุณครูในการดูแลชั้นเรียน                       
                              ข. ตองการใหงานทุกอยางของหองสําเร็จดวยดี เพื่อนๆและครูจะไดชมเชย                              
        ค.  เพื่อนทุกคนเห็นวานักเรียนเหมาะสมที่จะเปนหัวหนาหอง  
 
25. เมือเกิดขอขอผิดพลาดในการทํางาน นทีซึ่งเปนหัวหนากลุมพรอมแกปญหา เพื่อใหงานผานพนไป 
ไดดวยดี แตในฐานะที่นักเรียนเปนสมาชิกของกลุม จะชวยแกไขเพราะเหตุใด 
          ก.  ชวย เพราะทําเหมือนคนอื่นๆ ที่มารวมกันชวยแกปญหา                                                
          ข.  ชวย เพราะกลัววาถาแกไขชาจะโดนครูหักคะแนน     
          ค.  ชวย เพราะการทํางานรวมกัน ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
จึงจะทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี         
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26. ในการอภิปรายหาเสียง เพื่อเลือกประธานนักเรียน วีระซึ่งเปนเพื่อนสนิทของเดชา ไดลงสมัคร 
เลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งเดชานั้นรูดีวาเพื่อนของตนนั้นมีความสามารถนอยกวาผูสมัครคน 
อื่นๆ และเมื่อฟงการอภิปรายแลว ถานักเรียนเปนเดชาจะตัดสินใจเลือกใคร 

ก. เลือกคนที่มีคณุสมบัติและมีความเหมาะสมมากที่สุด แมจะไมใชเพื่อนสนิทของ
ตน                              

 ข.   เลือกคนที่มีความสามารถ และเปนเพื่อนสนิทเชนกัน  
 ค.   เลือกวีระ เพราะเปนเพื่อนสนิท มีอะไรจะไดคุยกันงาย  
 
27. จิตรากับมาลัยมีเรื่องขัดใจกันจึงไมคุยกัน แตสองคนเปนนักกีฬาวอลเลยบอล จึงทําใหการเลนของ 
ทีมไมดี ขวัญนภาเปนเพื่อนรวมทีมทั้งสองคน และรูเรื่องนี้ ถานักเรียนเปนขวัญนภา นักเรียน 

จะทําอยางไร 
                             ก.  ทําใหเพื่อนเขาใจกัน อธิบายเพื่อผลประโยชนของทีม                                               
                             ข.  ปลอยใหโคชตัดสิน เพราะโคชสามารถลงโทษได       
                             ค.  อธิบายใหเพื่อนๆ เห็นถึงสําคัญของการทํางานเปนทีมและผลที่จะตามเมื่อเกิด 
ขอขัดแยง 
 

28. นักเรียนไดยินลาวัลยกําลังโตเถียงกับอรพรรณเสียงดังอยูขางหองน้ําเรื่องตุกตาของอรพรรณซึ่งตก 
แตกในหองและอรพรรณคิดวาลาวัลยเปนคนทํา แตนักเรียนอยูในเหตุการณและรูวาลาวัลยไมไดทํา 
นักเรียนจะอธิบายใหอรพรรณฟงหรือไมเพราะเหตุใด 

 ก.  อธิบาย เพราะตองการใหเพื่อนรักกันเหมือนเดิม และมีเหตุผลในการรับฟง                               
 ข.  อธิบาย เพราะเปนหนาที่ของเพื่อนที่ดี ที่จะปฏิบัติตอกัน          
 ค.  อธิบาย เพราะไมตองการใหเพื่อนถูกครูลงโทษ     
 
29. เม่ือคุณครูสั่งงานซึ่งที่ไมมีในหนังสือเรียน สุธีรจึงไปคนควาที่หองสมุด และสืบคนในอินเทอรเน็ต 

 เพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลมากที่สุด และสามารถนําไปอธิบายใหครูและเพื่อนๆฟงได ถานักเรียนเปน 
สุธีรจะปฏิบัติเชนนี้หรือไม เพราะเหตุใด 

                            ก.  ปฏิบัติ เพื่อที่จะไดมีงานสงและไมถูกหักคะแนน      
                            ข.  ปฏิบัติ เพื่อที่จะไดมีความรูเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากในหนังสือเรียน                          
                            ค.  ปฏิบัติ เพื่อไดทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จตามหนาที่                                          

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
รายนามผูเชีย่วชาญ 
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