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 The purpose of this research is for studying the agriculturalists’ personalities in the 
21th century, a case study of Sanamchan district, Muang, Nakhonpathom by using the 
questionnaires as a tool for collecting the data from the people who are the Thai agriculturalists 
in Sanamchan district, Muang, Nakhonpathom. The mean and standard deviation were applied 
to use in describing the sample data. The One-way Analysis of variance was used to test 
hypotheseses and to construct the model of relationship between independent and dependent 
variables by using Multiple Linear Regression. 
 The results of the study were: Firstly, the personalities of agriculturalists’ as a whole 
was considered as “high”. However at the details; attitude toward authorities was “moderate”, 
need and desire was “moderate”. Moreover there were some details that considered “low” 
such as emotion toward other people, concerning and reflection to unexpected situation, and 
aggressive. 
 Secondly, to tested hypotheseses it was found that there were significantly different 
between personalities and age, education level, income per month, number of family members, 
family status and occupation at α = 0.05. Therefore, personalities were affected by the changes 
of age, education level, income per month, number of family members, family status and 
occupation. Moreover, the relationship model between independent and dependent variables 
was ŷ = 3.714 + 0.225X1 + 0.243X2; y = personalities, X1 = age , X2 = education level. 
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������"$��#	 �����ก#"�(�!�&� ��5���+�กก��ก"ก�ก1�
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�������ก(�$���ก��!.������ �(�������ก���
�6#��,������������������,�	#� ��ก�"$�+�ก
�3���0�������&���,����������
���#����'!	�J����0���-���	�ก+��.���,�ก !ก��
��#��	�%�#�(�$�'!	�����ก���!,��ก���ก���� �����+���#��	����2�3�-�&����ก��������%��'�,�
�� �'�(�$������-� +���1��!,����3���0�������F(��62,���ก��������ก��ก���'!	�J���
����� ����!,�����	��0���-���	�ก+������"$� %��	"����0����5������.���,������,���"������ก��
�������3�-�&����ก���ก"���ก(�$� �3���0���(������������������ก"��"���� (��3�   
�����"����-* 2548 : 71-72) -5� 
  1.1  �3��ก���.����(�������(�$��	2�ก"�3���! �MN���ก����
��.�-"� ��ก�9�!8�MN�
�ก�,�����O!2ก�#�����ก1��+�(�	6#6# ��!,�	�����1���1!��1�����	 
  1.2  �0����ก��ก�(�!-����2,��!,��ก����"���&����� �) 3����ก��6# ����
ก���ก�� ��������+����ก�������%��!"$��! ���������&�&�-	�.��� ������!,�"�ก����ก��,�	 
(�!-����2,���+���"���&�6#6# ����ก���ก����,�2�(�$�'!	#!�,��&���,��.�#� 
 
2. ������ ����!���ก	 �#$�% 
  2.1  ��5����ก��&-# ก3���ก��ก���	���������� 21 �(��.��#����+"���* �.��3�
��5�� +"���"!�-��4� 
  2.2  ��5������	����	�-���%�ก����(���0++"	�����&--#ก"��&-# ก3��(���ก��ก���	 
 
3. ���������ก	 �#$�% 

  3.1  �����ก������,��ก��� +"	 ��
��ก��ก���	 ���.��#����+"���* �.��3���5�� 
+"���"!�-��4� 
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  3.2  �"�%�������ก� �"�%�������ก��.���"�ก��� +"	-�"$���$ ���ก��!,�	�"�%���,�-5� 
(,��2#�5$�4��(��ก#&���"��	���%#��"�%������!,%ก��&-# ก3����!,������F(��ก#&���"��	��� 
+.���� 200 -� 
    3.2.1 �"�%���,��!,%ก� ��� ��	& ��!"�ก����ก� ��	�!,(��-���-�"� +.�������� ก
��-�"���5�� %#��/��3����-���-�"� 
    3.2.2 �"�%����� -5� �&-# ก3��(���ก��ก���	 ���"$���! 6 !,���!,%ก� 
�"��-� ����+,���,���� -�������� ��!, -����2,��ก����&--#�5�� -���ก"��#�+%#��P ก � 	�������&�,�	
����F -���ก,���,�� %#�-����,��ก��%#�-�������/�� 
  3.3  ��	���#������,��ก���ก1�������(,��2# �"���� 1 � ���-� �.�. 2553 /�� �"���� 31 
����-� 2554 �����	���#� 8 �!5�� 
 
4. ก ������#()�ก	 �#$�% 

  ��ก����ก�� +"	-�"$���$ 62,� +"	�!,ก.���!ก���%��- !%#���5$�����ก��� +"	 '!	�!,
��ก��"�%���5$�4��(��ก#&���"��	���������ก��������ก��ก���%#���ก���-*���ก������.���,
�ก��ก������-����.���1+������� �����/ก.���!��
�ก���%��- !��ก��� +"	%�!���3��
��� 1 !"���$ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3����� 1 ก���%��- !��ก��� +"	 
 

��$$�%�*������� 

 

1. ��� 
2. ��	& 
3. ��!"�ก����ก� 
4. ��	�!, 
5. +.�������� ก��-�"���5�� 
6. �/��3����-���-�"� 
7. ������#"ก 
 

����#ก+	,����ก-� ก .�% 

 

1. �"��-� ����+,���,���� 
2. -�������� ��!, 
3. -����2,��ก����&--#�5�� 
4. -���ก"��#�+%#��P ก � 	���� 
    ���&�,�	����F 
5. -���ก,���,�� 
6. -����,��ก��%#�-�������/�� 
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5. � �0%1�!���.(2 ��$	กก	 �#$�% 

  5.1  ��5����
�%�������ก�������� �ก���.�������ก��ก��� 
  5.2  ��5����
�(,��2#�5$�4���.���"�ก��� +"	����5�������ก��	�(,�� ���� ก���"Q������� ก��
������ �������������	�!,!�%ก��ก��ก� 
 
6. �#%	4�,�!�5,	� 

  1	��	 ���	/�� �&--#62,���ก��������.�����
�������#"ก ���(��.��#����+"���* 
�.��3� ��5�� +"���"!�-��4� 
  �	1�,�ก-� ก   ���	/�� ������.��� �.���� �.���� �#2ก6"ก �#2ก��,!�ก��,���!"�
%#��.���&�"��* 
  ก ���0�ก	+#����! ���	/�� ก��%�(��-����"���"	 ������"	�5����-'�'#	�  %(������ F 
�.���'!	����+�ก����� ��("!(����R!ก"$�  ��5���
��3��������,�������%!� 
  �*	�#% ���	/�� -�����5��(���&--#�������������5������ ���!��-�� ��-����.�-"� %#���
�
�������/�� ��(7����� ���5����-�� ��-����.�-"��,�	ก��� ��5������
�����,��ก�� 
  ����#ก+	, ���	/�� � )�����&--#���!2�"������5���-�����ก- !�ก��	�ก"������ ���ก��!,�	
�&ก� ���&ก�	�������	2�����"��"$���! ���ก����,�ก !ก��ก���.��"$���! 
  �4 -6ก#$,��,�%� ���	/�� -����������7 -��������&6#���/��-���+.���
����+��,��
������32� -&,�ก"����"����!�����-�����ก����6#ก�����! F �"��ก !+�กก����#��	�%�#��"$�3�	��ก
%#�3�	�� 
  ก	 �����%������	����� ���	/�� ก����#��	�%�#�-����"��"�)*����"�-� ���� #"ก7�
-����"��"�)* ����3�(��-����"��"�)* (��!(��-����"��"�)* %#���-*���ก��(��-����"��"�)* 
�!,%ก� ����� �/��3�� �"$��� ��7%#�-&73�� 
  ก	 �����%������	���7�8   ���	/�� ก����#��	�%�#�%��%6���ก��- ! ก��ก���.�
��5����.�-"�F 3 �2�%�� -5� �2�-���- ! ���� -����2, -�����5�� -��� 	� �2�ก���.� ���� %��ก���.���� 
%��ก�������5� %��ก��%(��("� %#��2��"�/& ���� %���,�� �-�5����5� �-�5�����, ��
��,� %#�ก��
��#��	�%�#��"$��.���,�ก !ก����#��	�%�#���!,��-��� 	�����"!4�� %#������"�#"ก7*����F 
���"�-� 
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����� 2 
 

��ก
����������������ก�������� 
 
 ��ก����ก	�
���� �����ก���
ก	��ก�����������	��� 21 ก�����ก	� ����� ��!"#���$ 
"#�%�#&���'(! )*+��"#��&+���ก����ก	��+���+�
ก �� ,����& �-	.� ,�/�����"#����
ก����0+��1��2 
��!���&#�&#��1�'��3 
 1.  ����#���'
ก����ก#������ ��!"#���$ "#�%�#&���'(! 
 2.  ���!%!��
ก����ก#���5�6����6������� 
 3.  ,����&,�/�-	.�
ก����ก#��1����! 
 4. ,����&,�/�-	.�
ก����ก#������ก���  
 5.  ,����&,�/�-	:�
ก����ก#�ก��
'�����,'����� #��!,�/�#;�<��! 
 6.  ,����&,�/�-	:�
ก����ก#�
��	(ก�"�
���� 
 7.  �����"#����
ก����0+� 
 
1. 
����������ก����ก��� ���
��!�����" ���#��$�%��&! 

  �������� ���
��!�����" 
  �� !#��#6ก����� 3 ��/�#��
ก�+�
"+��*1%#��&+���'.� #�0��$��$��/'(!
"&��$ �&+�6+��ก
!?!����ก��'@A��( 
���
 ��!��$��/'(!
"&��$�%+�%?1B�0�3� ����%+���
��������&��0�3�!�'@A��(
'C�
 �/�3���%?1B� 6���+��"��
���ก " �/�3��"#���$" �1!��#6ก����� 6 �&+��� �+��5�� ,�/�����)1��
!�"�5���+��B'E� 
���F+!��
 �'E� ,�/�*ก
 � ���
%G����
�� �/�3��"#���$
'C�����1��*1��#� "���&+
��� �+����/��6�#�0�3�
���ก�1� "��/��6�#� ��!"#���$" ,�/�6+
'C�6��0������ ��!"#���$��

����1!� 
  ��ก'(������)� 
  ����� ��!"#���$ !�
��3��� 4.19 �����ก�B�
!�� %�� 2,618 ��1 ��3���� 1���%?1
'C����
�����1! !����6�'�/����%�)1��%!*1�+�� !�,%�1��3��<��!6��� 
%!�/ ��%�#����ก��
ก	�� 
'C�
����*1��#�,�/,%�1�ก���+� 
 

5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

6 

  ��(����� ��� 
  ���
%��  ��&ก#� 
�����������'(! 
  �����+ ��&ก#� �����5��0�& 
  ����/�#�ก ��&ก#� �����%+��"�
0+ 
  ����/�#��ก ��&ก#� ��������,0! 
  �*!������+ 
  !��#ก	�/�*!�'�/
��
'C���������1!  !���� 1��3��
�Gก 2 �#3����
ก�&
���!<��!6���,�/���
0�&B&�ก�!6�'�/���  ��3����
%!�/,ก1
ก	��ก��!  
��/'�*ก  �����  �����1   1���%?1'�*ก0+��  F���"/
�%+)�)��� *�!�ก   �!��5'�#�'����%+'�*ก0+�� �ก-&*�&+5+�!��3��
�����  ,�/ �!��5'�*ก��6��1
,�/��6 ����#��&+   
  �
�����ก��%!��%! ก���$�����
*,� ���  
  ����� ��!"#���$�*1%1��"�ก����ก���"#�%�#&'�/!�� 3 ก�B�
!�� ,�/�*1%1��"�ก
����1�ก����
�
!�����'(!'�/!�� 5 ก�B�
!�� ก���!���!����3������$ก�����%�� 1�������
 ��!"#���$ '�/6�6��6+5����&��� �����
'K���+ 
'C�5�� ��%�#ก��ก��
&�����
0+�-ก �#�
!��
���'(! �� 1��0�ก��
&������/%�1��%!*1�+�� ,�/�����!�5����ก��� ,�/��&���
6��!B����ก"�& 
  � �������-�ก� 
  "�����'�/6�ก���
0���$ก�����%�� 1������� ��!"#���$!� 6,498 �� ,�/!�)*+'�/ก�
�6��
ก	��ก��! 260 ��#�
��� (ก�! 1�
 ��!ก��'ก��� 1���+�5���, ��$ก�����%�� 1�������
 ��!"#���$ 2552)  
  ก���ก'�� 
  '�/6�ก���
0���$ก�����%�� 1������� ��!"#���$ '�/ก��6�� 
  1. ก�������  
  2. ก����� ��/�����1 
  3. ก��
��3�� #��$ 
  4. �6���#�"+�� 
  5. �6���+�0�� 
  ���!*�
.�����
 �%�/���� ��� 
  1. "�����%!*1�+����
0� ��. 
�G!�#3� �%!*1�+�� 2 %!*1 �&+,ก1 %!*1��� 4, 5 
  2. "�����%!*1�+����
0� ��. 
�G! � 1�� 1 %!*1 �&+,ก1 %!*1��� 2 
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  3. "�����
����� 1 ,%1� �� 
��������'(! 
  4. B��
����'�/5!��ก	� 1 ,%1� 
  5. B��
����!#<�!��ก	� 1 ,%1� 
  6. �*��$�#;��
&Gก
�Gก 1 ,%1� 
  7. ���1��%�#� ���!�$'�/"��%!*1�+��/%+� !�&'�/6�6� 3 ,%1� 
  8. !*���<� 1 ,%1� 
  9.  5�����!#�'�/"�������/%!*1�+�� 1 ,%1� 
  10.  �+��0����,)�'@""��#� 1 ,%1� 
 
2. %��!#!���ก����ก����.�-����-������� 

  %��!#!�����-���� 
  6���� (Peasant) กG��'�/6�6�<��!&� ���!#ก��+�����&��#ก&�W�&2�� #��! ���&����6����
,�/�#�6���#�
�&+��ก������� !��/��
��	(ก�"0��#�
�"�กก�����ก��
ก	��,���#�6�� 
��3��6��
�#�
�
'C�%�#ก �*1�&�� #��!B&�ก��'�*ก0+��
'C�%�#ก ,�/%�ก
'�����1� #��!!��	�$ �� �/����
�� 
(Eco system) 0��&�%?1 6����กG
'����
 !�� ���!�6���� �
0��� ������%�+����
'C�)*+)��� (producer) 
,�16����ก�#� �+���#3��%��  �+���#;�<��! #��#ก	�$  �+����
!�� ,�/'ก'K����
0� ���
���ก
ก#��1�
'C��#(6��� (Nation state)  
  "�$" B� 
FG� ก�1���1� 6���� 5�
'C�6���3�
!������*1��6��� 
'C�)*+)����%�� 
����'
��3������
!�� %�1����3�(��0���$ก����� #��! ���������������#����ก��
��/'�*ก 
B&��6+,�����0�������������#�%������ก��!���!"��
'C����-&* )�)��� 1���%?1!#ก
�6+���B��B&��������������#� %���!1กG"1��
'C��1�,����!'�/
������"��
'C� 
  
 �� 6����c �#ก�-	:� ���#ก��$ก�ก��)���0�6���� (Peasant Farm Organization) 
0� �# 
F�� 
%G��1� ��$ก�ก��)���0�6����!��61��$ก�,��)*+'�/ก�ก�����/��������! 6����
�!1�61������0��&
�Gก 
���/
'C���$ก�
��	(ก�"
������!�
���� 
����%+!��
��3��6�� !��61
���
ก���� ,�1
���ก�����B���������#�
'C�%�#ก 
  
������!�
���� 
���ก�����B���������#�
'C�%�#ก ,�1�/��
��	(ก�"0�6���� 
�#�
ก����
����,�/!�!������"����??��
0+�!�
ก����0+�&+��
 ! ��,)1�&��'�/
�����'@""��#� 
%�#ก(�����B�����&�ก1�ก��'��ก.0�3�0� �B0�#� %����<�� กG���1������
�����
���กก#��1�
 ������*!�'@""��#� !�ก�������!�ก�1� 3,000 'h %��,!+,�1ก��
ก�&0�%#�
!��%���0���� 
61� 
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��<�� กG!�0+��%��6����
'C�ก���#� ���#?��ก�� �+���#(,�/'ก'K��#(��
���
&���ก#� ,�1,!+�
6����"/
'C�ก��1!6�&#3�
&�!%����3�
!��!�,�1ก���%� ���)1��!� #��!6����กG!����
��ก�+� 
,�/�+�0�3��*1ก#����!ก&&#����#'ก�� #�
'C�)�!�"�กก��
 �����1��20��/��ก��
��/'�*ก

����
����#�6�����%+�*1�&�'�#�2 �#3�"�ก���!,%+�,�+� %����ก�#� ��!�#3�ก������+����)�)���
0��#�
� 1� 1���%+ก#�6�6#3�)*+'ก��� 
����"�ก6����
'C�
���������
���*1��(��#�&�������� 
i���1j ���/�� �#ก&������ %��6�6#3���ก%?+�0� #��!������!#ก5*ก0*&��&!�B&���& ,�/

!��'�/
�����
0+��1�!�*1��0���ก��)���
���0��%�#�'h �.�.2398 ( �<� #??��������) 6�6#3�
6����
���!��ก#����!��ก�����ก B&�
k��/6������
0����ก��� ���6�6#3�)*+'ก����1�!!�ก#�
�����ก�����ก'@""#�ก��)���ก"�ก6���� 
���!�#3�,�1ก�/"��'@""#�ก��)��� �%+ก#�6�6#3�0����� 
,�/6������ก��+� ���#ก	�/����!1
�1�
���! �#3���&+�� ��<�,�/��<�ก�� ����%+6����ก���!�
'C�
6����
61��#�,�1�#3�!� �ก"�ก��3�#;��ก�����'�/�#���� ��$��� ��ก��������0�6�6#3�
)*+'ก����&+ �+���%+
ก�&�#ก	�/"�����1��%���� �� ก��������!61��
%��"�ก6�6#3�'ก��� 

%!��0+��������l� ��)�ก�#�ก#� 6�6#3�'ก����&+kกk�� �1��#������?������ก�/����1
6���� �������#3�6����"��!��!1
%G���������
��#&
�
'����0��#(,�/������ ���5�
'C�

ก����
6�ก
&���ก#���ก��
�
'����6���� 
  
������$���
��%!���-������� 
  ����� 1���%?1��#��*1��6��� ����6��� 1���%?1'�/ก��6�����ก��

ก	�� �� �����1 ����� ��� �� 
��3�� #��$ B&�6����!�6�������)*ก�#�ก#�<��!6��� 
���?��� 
����
�+�� !�'�/
��� �#;�<��! �1����! 6�����*+"#ก,�/��+�
��ก#�,�/ก#���%!*1�+��
'C��1��&� '@""��#�
"/
%G��&+�1� 1���%?16����!#ก'�*ก �+���+��
����*1�ก�+6�&ก#�
'C�ก��1!2 ����%+
ก�&ก����!�#�
ก#�
'C�%!*1�+��%������� �����#�0�6����
'C��#ก	�/�����#�0��� '�/ก�&+�� �1 ,!1 
�*ก,�/?���2����*1��!ก#� ก����������#�!�0��&�%?1����%+
ก�&���! #!�#�<$�ก�+6�& �#�5��/��
���B  !�ก����������#�ก#��/%�1��?���!��� !����! �!#���61��
%��F���ก#�,�/ก#� !�ก��

�3
cmA
)��,)1ก#�  
  �ก"�ก
�����/��
���?���,�+���
����0��� ��6����� 1���%?1�#��%+���! ���#?
ก#�
������3
'C��1��!�ก B&�6������� 1��!�ก�#�5��� �����< ���<�� ��
'C�,ก�%�#ก0�
�#;�<��!���  ��%+!����!
6��!#�������� �%+�#;��ก+��%�+�&+����
� �!1�B6��� �� 
)*+0�#�%!#��
����"/'�/ ����! ��
�G"�����%�+�  ��%+�*+"#ก��"����'@?%��1��2�1��!�%�#ก
ก�n$

'C�0#3��� %�#ก��� ���� �!��5���!�'�/��ก�$
���'�/B�6�$��ก���#;��6��� 
61� %�#ก��� #" �� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

9 

���ก�1��5��
���� ��ก0$  !��#� ��B�< !��� ,�/6����
��#�!�ก���#ก	�,�/ ���&'�/
����#;�<��!

���51���&,���1��ก��&����6�������&�!� *1����%��� (
�G?���  ��� ����� 2534) 
   #��!6����
'C� #��!0�����6������!��6�� 1���%?1��ก������� F���)�)������
�&+"/ก���
'C��������0� #��!
!�� ,�1��0�/
&���ก#�6����กG�#��+���#�)�)���"�ก #��!
!�� 
���! #!�#�<$�/%�1�� #��!
!��ก#� #��!6���"��!��#ก	�/������ก#�,�/ก#������
��	(ก�" ,�/
���! #!�#�<$��3 �!��5!�
%G��&+�1��
&1�6#&5�����!�����!���"/ �+�� 5��#����ก��
!�� 
���
�����!6�!6���6���"�ก #��!
!�� "/
%G��&+�1� #��!6�����#��!1 �!��5������
��&+�1��
�G!��� 
�#�!�ก��,��ก,F�"�ก����กB&�
k��/"�ก #��!
!�� (�����&�  6����? 2541 : 15-16) 
  "�ก ���0�6���������6������ก�1��!���0+���+� ����%+!�
%G�5�� ��� #��!
0�6��������1�!��#ก	�/����#�������ก#��/%�1��
���?���,�/
�����+�� F���
'C����! #!�#�<$���!�
!�,�1&��,�/ ���1ก#�!�"�
'C��#;�<��!��'@""��#� 
  �0/#����
��%!���-������� 
   #��!6���
'C�������
�����!�'�/6�ก�!��	�$�*1�1�!ก#���"��������
������!1%��,�1� 
!����! #!�#�<$ก#�,�� 1���#� 
'C����*+"#กก#� �*1�1�!ก#����#ก	�/������
ก�����#� !��1����!,�/
���!
6�� !�,�����!'�/�-����+��%��
%!��ก#� !��#;�<��!�1� (Subculture) %���#;�<��!
�+�5���
&���ก#� F���Bก�� ,�/  5�� ���$ ����$ (2543 : 132) ก�1��5�� ���0�ก��&����6����0�
6��6���&#���3 
  1. <��!6��� &��cK��ก��&� l������กG�&+�#�)�)���&� !�ก��!��6+ 
  2. !����!
k���6� 0�&���!ก�/�����+���ก�� �+��(��/ �!1�1�!����!��&��
���! !�
6�����'�#�2 6�����!1�+�ก��,01�0#�
%!������
!�� ก���*1�1���1��2�!1�/B!� �!1
����&ก#�
�#;�<��!���
'�����,'�� 
  3. ���0�&'�/ ��<����
���/�!1!�ก��ก&&#� ก�����
'C��'��!�"��ก��� �!1�1�
"���"#�ก#�6���� �!1
��1��1ก:
ก�n$ ��&%��1� �!1�1�
'C��'��!�/
���� ������,��)1�'�� �!1

0+!��&�1ก�������!���!'�/�-�� 
  4. !���(��ก�����6������ ���!
'C��*1!�� ���!,�/!���(������ก�1���
!�� �!1!�
 ���c�K�
cK�1�" �*1�1��ก���1�� 
  5. ���!
"��?
'C��'�&+6+� 
���/����6���'�#��#��%+
0+�ก#�<��!6���,�/
 ���,�&�+!!����!���#ก	$���! !����!
ก���" �����!%��ก
�����ก��0#&,�+� '.��#���1ก#�B&���&
%�#ก0��<��!
���!'�/
��� �����ก���%!12"��,��กF�!
0+��'�&+��ก 
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  6�!6���6���%�� #��!6���
'C� #��!���&��ก��ก"� �#3���3
'C�
���/'�/6�6�
 1���%?1'�/ก��6�������F���
'C��6�����!�����&+�!1,�1�� !�ก���1�������!-&*ก��!�ก !�
�����#��%?1,�/�*ก!�ก !�������*1���#��������+� ���!
"��?�1��2�#�ก�/"���'�!15�� �/&#�
ก����ก	�,�/��!#�0�'�/6�6�B&��#���'�#��*1��
ก�n$������� !�%���F3���#�5*ก
��#&
�
'����
"�ก�1�+���ก����ก&+�� 6��6��� 1���%?1"��!��*1����"�,%1����!��ก"�,�/
'C�%��3�!1!����
 �3� �& 
  "�ก'@?%����&+�� #��!0�6�������ก�1��!���0#3��+��#3�����%+!�
%G�,��B�+!�1�
ก�����"/�#;���'0+��%�+��1���1
�����������#3� �#��+�!�!����6���F���
'C�,%�1�%�#ก��
ก������6��
ก	��ก��! 6�����#3�%����#�!�'@?%��*1!�ก!��F���5+��&+�#�ก�� �#� ������&�,�+�
6�����1!"/!�)������ก�����%�+����0����&+&� '@?%��1��2���
����!
�+�5+��&+�#�ก��,ก+�0กG�1!
���"/�&+!�F���)�)������&�,�/
'C�'�/B�6�$�1'�/
�������� 
  
����+�'&ก�����-������� 
   ���
��	(ก�"0�6�������
'C� ���
��	(ก�"�/&#���ก"� B&����!��ก"�0�
6����!#ก"/!� 1��
ก����0+�ก#�����&+ ����)�)��� ���"1��,�/%��3 �� F��� ���
%�1���3
'C� ���'@?%�
���
ก�&"�ก6��������!1 �!��561��
%����
��&+ ���!�����!0��#(���)1��!���ก���ก�/&#�����&+
(��/���!
'C��*1,�/������6����0�6�����#��!1�����
'K�%!�� 
���/,!+6�������B&�
k����!�
����&+�1��,�/!���(��ก�����6�����&�0�3� ,�1กG�+�ก�1�
!��
����ก#������'�/ก��6���ก
���
ก	����� (����<��!  �����#�� 2544 : 19) ����&+0�6����!�ก��0����#���#�������1�0+������
��!�#3�ก��!� 1���1�!ก��
'C�
"+�0�'@""#�ก��)���0�6�����*1���/&#����� "������%+6�������
'C�
'�/6�ก� 1���%?10�'�/
���#����ก�*1�� �����ก"�,�/!�%��3 �� 
   ���ก��!�����&+�+�0�6����
ก�&"�ก'@""#�%����1����!ก#� 
61� '@""#���� ���
&��cK��ก��F���5��1�
'C�'@""#�%�#ก��ก������� '@?%�
ก����ก#�ก��
'C�%��3 �� ��&"� ���

��	(ก�"B&���!0�'�/
�����!�ก��,01�0#�ก#� *� ����%+)*+'�/ก��6�����&+��
ก	��ก��!
'�/ �'@?%��!1�1�"/
'C�
����0����& 
����0�
��������ก�����ก��
ก	�� �1����6����� *�0�3� 
�+��,�+�,�1����%+ ���
��	(ก�",�/���!
'C��*10�6��������!1&�
�1�������
!��
����ก#�
����� �%ก��! '@""��#�'�/
���+�ก��"/�#;�����&+��
��	(ก�",�/�� �%ก��!�%+
���!
�1�
'�/
�����!�ก���#;��,�+� B&�
'K�%!��0�ก���#;��'�/
��กG
���"/�ก�/&#�����&+,�/������
6����0�'�/6�ก��%+&�0�3�,�/�����!"/�&���!
%���!�3�����&+�����!
'C��*1,�/
��	(ก�"0�
'�/6�ก��/%�1�����
ก	��ก��!,�/�� �%ก��!�%+�ก�+
����ก#� �6��6����กG
61�
&���ก#����
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�������#(�����!���"/�#;���%+�#&
���!ก#�)*+'�/ก��6�����2�#3����&+��
��	(ก�",�/ #��! 
,�1ก��
'�����,'������&+
k�����1��0�'�/6�ก��#3�'�/
����61��,)��#;��
��	(ก�",�/
 #��!,%1�6������)1��!��!1�&+�#�ก��,ก+�0 
���/)�0�ก���#;����������%+61��1��ก��ก�/"��
����&+�/%�1���������
ก	��ก��!,�/�ก���
ก	��ก��!0����#�%1��ก#�!�ก����0�3� )�ก��
�#;�����)1��!�ก1�%+
ก�&'@?%����!
 ��!B��!0���#���ก�<��!6���,�/������ ���,�&�+!
��!�#3�'@?%�6������ก"� F����#��!1�&+�&"�������,�1�1���& (���  �� ก�� 2544 : 5-8) 
  �0/#��+�'&ก�����-������� 
  '�/
������&+�#;��
��	(ก�"��!,)��#;��
��	(ก�",�/ #��!,%1�6���!�,�+�5�� 
10 k�#�,�/�6+
���!�กก�1� 45 'h ,!+"/ก1�%+
ก�&)�&��1
��	(ก�"B&���!�*1�+��,�1กG�#��!1
'C����
�1���" B&�!�'�/6�ก�
������� 1��0�'�/
��
�1��#3�����&+�#�'�/B�6�$"�กก���#;��'�/
�� 
ก��
���!,)��#;��
��	(ก�",�/ #��!,%1�6���k�#���� 1 �#3�,�1 �.�. 2504 "�ก�/�#��'@""��#�กG�#�
,ก+�0'@?%����/�ก����0�(��/6�����!1�&+ �#3���3
����"�กก��)����#��+��������<��!6���,�/
ก��)�����!-&*ก�� �!1 �!��5 �+������&+�1���1
����,�/ !���
 ! '�/ก�ก#�!�ก��,01�0#�
 ���+�
ก	�������&�1��'�/
��!�ก0�3� ���� ���+�
ก	��"���&������ �ก
%��)�%����กG��
!���(��0�������)�)���กG�#� *+�1��'�/
���!1�&+ &#��#3�6������� 1���%?1"��'�/ �'@?%�
ก�����&,�/����)�)��� 6����B&��#���'!#ก0�&���!�*+,�/ก��,�/����1��
����� F���
'�/&�	($  !#6s�!� (2543 : 237) �&+ ��''@?%�
��	(ก�"0�6��6�����+&#���3 
  1. 0�&,���
��������ก��'�/ก��6��
ก	��ก��! 
  2. 6����!�%��3 ��!�ก 
  3. 0�&�3�� B&�ก��)���0�3��*1ก#�-&*ก��,�/&��cK��ก�� !�ก���1�����!�ก 
  4. ����&+����,�/�!1,�1�� ����0�)�)���!�ก��0�3���
 ! 
  5. 0�& 5��#�
��&��,�/ก�����&�+�5��� 
  6. 
ก	��ก��!1!����&��
'C�0���
� 
  7. 0�&���
กG�)���)� 5*ก�#��#��%+0�� ���+�������5*ก 
  8. 5*ก
��#&
�
'����"�ก�1�+���ก��� 
  9. ก���!���!0� 1��!1 /&�ก 
  10.  0�&���!�*+&+��ก��
ก	��,)��%!1 
  11.  0�&���!�*+,�/01�� ��&+��ก�����& 
  12.  0�&���!�*+���!
0+��"&+��<��ก�"ก���+� 0�&����"��ก���1�� 
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  13.  �#(����!1 �!��561��
%��
ก	��ก��&+�#��5�� 
  "�กก�����!�ก����"#����
��	(�� ��$ F���
ก��ก
ก�����  ���#;�$
 ��<��! (2542 : 5) �&+
ก�1����+�1� �#ก
��	(�� ��$ 1���%?10�������1�6����0���� 1���%?1�+�
)6�?ก#����!
��ก"� !�����&+
��3�������#��1�0+������!�ก
!��
'����
����ก#������ �%ก��! 
���/5*กก&
���� ���+�"�ก�1�+���ก��� �ก"�ก��36�����#�0�&���!�*+,�/���!6����?��ก�����ก��

��/'�*ก��6����1�� 0�&
������,�/
��B�B�������#� !#� F�������%+6����)�����6)��&+���/&#�
�����!1
�������ก��
��3��6��%��ก��,�1�'@�
����6+��ก���������'h�1�' %��0��
����%+�&+

�������6+��ก��&��
���6���� '@?%��1��2
%�1���3
'C�'@?%����6�����+�'�/ ���&!� 
  "�ก0+���+�'@?%�&+��
��	(ก�"0�6���� �#��1�
'C�'@?%��*กBF1����1
���� F���"/
ก1�%+
ก�&'@?%�
��	(ก�",�/'@?%����!
'C��*1 ก�1����
!��)�)�����������%+!�����&+���� 
!��
����&+����กG����%+0�&ก��!,�/ก�� / !��#��$ F���!�)�ก�/���1ก�������,�/����� �&,�+�กG

'C�)�����%+
ก�&)�)�������,�/����&+�����ก��
�����*1�1����3�!1!���� �3� �& F��� &��+�ก#� Diouf 
(2000 : 243) F���ก�1����+�1� i6�����#���0�&,���#�
����!�"�ก)�)����ก��������%+����&+�����'
&+�� F���
'C�)��%+ก���#�6��0�6�����#�����
����,�/0�3��*1ก#�����)�)��� &#��#3�,�+� ���

��	(ก�"0�6�����!1���0�3��*1ก#��������&B�กj F���ก��ก�1��
61���3 
'C�ก���1��ก�&+
'C�
�1��&��1� ���0�
��	(ก�"B�ก!�)��1�������1 ���
��	(ก�"0�6���� ,�/�#�
'C�ก�� /�+�
�%+
%G��1��6��6�����#���5*ก
�
'����"�ก ���
��	(ก�",�/ #��!�*1��&
��� 
  ��.�-����-����ก��ก��
1�ก�������" 
  ก�/, B�ก����#��$ (Globalization)  
'C�ก�/, 0����!�#� !#�(Modernization) 
'C�
ก�/, 0����!01�� ��0+!*� (Information) �����#� ��
��B�B��� ,0���1�� 2 ���!�B&�'���"�ก
F��� ���0#&0���'y&ก#3�  %��
'C� ���/�����+F�����!,&�  ����%+B�ก�#3�B�ก
'C�
 !���+��
&���ก#� 
'C�

 !��%+�
&���ก#� 
'C����/B�ก!��"ก#3�  %��cK��1ก#3�   
%��ก���$   5��ก���$ %��
��������& 2 

ก�&0�3���B�ก����3��ก��"/ �!��5�#��*+�&+B&���+!ก#�  B&��!1/��!�0#&0���ก�&ก#3��&+  �!1!�
ก��,��0��ก#3�  �!1!�F�����!,&�  01�� ��0+!*�!#�
0+�5��,!+��%+���  "/�#�%���!1!#�กG!�  "�
��
�!1 �!��5%��ก
�����ก���#��*+�&+  ,�1�1����กG��!
�� �!��5���"/
��ก
�����*+�&+  ,!+ก���#��*+"/
'C�
���(��#� ���#?����0�ก��
�����*+  '�/
&G���3
����"��
'C��+��#;���#ก����0�!��	�$  �%+!��*!���+!ก#�
���"��"%��
'C��*!���+!ก#���� ��'@??� �%+!����!��+!��ก���#��*+,�/ก��
�����*+�����B�ก����#��$��3 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

13 

  ก��
1�ก�������"���ก�����,���.�-����-���� 
  ก�/, 0����!
'C�B�ก����#��$ (Globalization) !�ก#�����1� iก���#;�� (Development)j 
!#�!�ก#�5�� !�ก#� �������  B���#��$ %�#� ���!�$ !�ก#�01�� ��0+!*� (Information) ,�/ ��,0��
�1�� 2 0����01�� ��0+!*������+��!,&�,�+�!#� 1�)�ก�/���1��5�6����0���'�*ก0+��%��
6����  ,!+�1�ก�/, 0����!
'C�B�ก����#��$�!1&� ,�/�!1�&+
�����#�!#�
� %�ก,�1�*1���������
)*+ �����ก�/,  
���/
�1����
%G��#3�
'C�ก�� �����
����!
%G�,ก1�#�  ���!
�
'���� ก�/, 0�
B�ก����#��$ก���
'C�ก�/, 0����!����<��!���
�
'����ก��1!
ก	��ก�6����!�ก��� �&  B&�
���!

%G����6#&
"�!�ก��� �&  
!��!�,)��#;��
��	(ก�",�/ #��!,%1�6��� �.�.2504 -2509  ���
'C�,)� 
�#;�� { k�#���� 1  
'C��+�!�  "�5�� ,)��#;��
��	(ก�",�/ #��!,%1�6��� �.�. 2550 | 2554  ���

'C�,)��#;�� { k�#���� 10 ,!+"/�#��!1 �3� �&,)��#;��{ k�#���� 10 กG��!  �#��!1!��#��1�6�3�&���"/
 1, &��%+
%G����������"/�ก(��/0�6��������&+ ,�/�#�!��B����
�+�ก��'�*ก0+��
���0��
0+��"��
'C� ���+� 1�ก��� ���#? ,�1�1� #�
ก�"�ก
&�!!���3����ก��'�*ก0+��!�ก 5�� 80 % 0��#3�'�/
��  ,�1
'@""��#��!1 �!��5&���������6���&+ �#�
%�������'�*ก0+��
����  40  % 0�'�/
�� ,�/���F3���+��
��� �&"�����0���'�*ก0+�����!����&��
'C�ก��! ��<�W
'C�0���
�
����  30 % 
�1��#3�  
���/�������
������ก"� �������������
'C�%��3 ���+��+��#�!�ก0�3� "��ก�1���&+�1�"�ก�/, B�ก���#��$,�/�����+
���ก��!0�����1� ก���#;�� (Development)  ,�+� 1�)�ก�/���1��5�6����0�6����&#�"/�&+��� 

 ��1�'��3 �� 
  1. ก��'�*ก0+��%��ก��)���0+��  
���/ก��'�*ก0�6�������,��&#3�
&�!���
���6+�5�!+ 
!�
'C��5
%�Gก  !�
'C��5�5 ก��)���%��ก��
��/'�*ก "�กก��'�*ก&+��!� !�
'C�
�����"#ก�  �6+
�5'�*ก0+�� ก��
กG�
ก�������
��
ก����&+��!� 
��!�ก��61��
%��ก#�,�/ก#� !�ก����,0ก
ก����0+��  ��
,0ก'�*ก0+��!�
'C�ก���6+�5
ก����  "�กก��'�*ก0+��
���ก���#�6����!�����#�  
%��"�กก��ก��
����#�
���กG"/,�ก
'�����ก#���!6�!6�  ��!%!*1�+������ก�+6�&ก#� %�#�!�,)��#;��{#�
'C�"�&

'�����0�ก��'�*ก0+�� ,�/�#�<�$0+���� #��!���  ��
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6�� 
���/<��!6��������!%��ก%���  %���"ก�1���&+�1� 
ก�/, B�ก����#��$ก1�%+
ก�&ก�/, ก���1�������!����#;�<��! 
ก�&ก����&������
�#;�<��! B&��#;�<��!0�6���!%�����"���!���<�����ก�������!01�� ��0+!*�  �����!ก��
)��� ��กG�!1�1�"/)�& 
  ,�1�1����กG��!  %�ก #��!����#��+�ก���%+6�������&����6�����*1,��&#3�
&�!  ���!�
��5�6�����*1,��
�����1��  �!1!�%��3 ��  �*1ก��,���
����  �*1ก#�<��!6��� ���,�&�+!,��
'C�
!���  6����
0���&
 !�1�
0�
'C� 1��%����0� ���,�&�+!  �#ก ���,�&�+!กG���#ก	���5�6����0�
6����
� 
  ก�/, ���!,'�ก,�ก ���!,'�ก'�!�#3�%���!#�!�ก#�ก�/, ก���#;��%�#ก F���

'C�ก���#;��,����!�*��$����"  ��!�*��$�����&  ,����&ก���#;����"�ก0+�� *16���+��   *1
6�!6� ,�/!�%��� 2
�������6���+�����6�!6�
0��!1�+�ก�� 
���/�!1!�"��
'C�ก#���5�6����0�
0� ก��
�#;�����)1��!�"���&+��������5�6����0�6�!6�B&�
k��/6�!6�6������&!� �����&+�#���<���
0�ก�/, B�ก����#��$&+��,�+���������%+ก���������+��!�������!�ก  �������&+!�ก0�3� i
%!��
�#ก	$��&0�'����<j ก�/, 0�B�ก����#��$"��ก���
'C��#�
�1�!#�"/������!��	�$ !#�"/ก��!��	�$
,�/ ��� #��$�&+!�ก0�3� ���ก�1��!���3�+��
'C�)�ก�/���������!�กก�1������ก 
  &#��#3� ก�/, 0�B�ก����#��$ (Globalization) %�ก!���&+��&��"!�,�1&+���%+���!
 /&�ก��&
�G�!�ก0�3�  �/�/������
&������6+
���
'C� 1  �#� กG�6+
����,�1�!1ก��6#��B!� กG5��"�&%!��
�&+  �/�/������
��
&������6+
���
&�����
'C�,�!
&�� กG�6+
���
&�����
�����!1ก��6#��B!�กG5��
"�&%!���&+  ����%+�*+01�� ��0+!*��&+��&
�G�,�/�1���#��5��  ����%+B�ก�#3�B�ก��3
'C�'�/%�����+��

&���ก#�  
'C�
 !��%+�
&���ก#�  ,�1��0�/
&���ก#�!#�%�
�!���	!���+!&+�� 
%���#3�%�ก
!��1� ���%�#� !#��%!1 (Postmodern) %��
'�������%�#� !#��%!1
%!���3������%�%��ก!�"�
�1�!�+��
���  ,�1 ������!#�!�ก#��3���%��#3�กG��
�	0�/   ���'.�ก*��#3�%���  !��*��	   #��$��	
 ���#&!���+!&+��  �������
&���ก#�ก�/, ���!�#� !#�  ก�/, ���!
"��?�����+����1�ก��
�#;���&+�#&��
�!����/����#;�<��!,�� #��!���B�����!  �#&��
��#;�<��!,��
�/�#��ก!��1�!�#� 0#�ก&��������3�����#;�<��!0�6�!6�  �������#;�<��!%����5�6����0�
6�!6�6���� !�
���&0#��#�ก&�#;�<��!0�6���� ,�/!�)�ก�/���1�#;�<��!0+��%����"�
6����0�0+��
�&+�� �#3���&+���/�/
���ก��'�*ก0+�� &+�� ���#�<�$0+�����'�*ก ,�/�����&+�#�
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��<���0�ก�/, B�ก����#��$&+��,�+���������%+!�������!�ก  �������&+!�ก0�3� i
%!���#ก	$��&
0�'����<j  ก�/, 0�B�ก����#��$"��ก���
'C��#�
�1�!#�"/������!��	�$  !#�"/ก��!��	�$,�/ ���
 #��$�&+!�ก0�3� ����%+6����5*ก
�
'�����&+!�ก0�3� !�%��3 ��!�ก0�3�  ��ก"�F3��F�ก ��ก"����#�&�$
ก�� ����1����
0+!,0G��#3� ��ก5�!�1� ���ก#�,�1���
0+!,0G� ������
0+!,0G��61%���!1  �ก"�ก��3
ก�/, 0�B�ก����#��$�!1
����,�1�������#;�<��!%����5�6����0�6�������  %�ก,�10���ก��
�������#;�<��!�'�#��B�ก B&�
k��/��ก��1!'�/
�����
���ก�1�'�/
��&+��#;��%��'�/
��
ก���#��#;���#3�%��� ,�/"/����%+�#3�B�ก!��#;�<��!,��
&��� ��!'�/
��!%�����")*+!���<���
��ก�������!01�� ��0+!*� ��
'C��#;�<��!���B�����! �#�5����!�1��
&���ก#���!�'&+�� ,�1

'C�ก����!,�����/0����!
'C���   ���!
'C�)*+
 ��
'��������ก 2 &+����!���ก�1��!�,�+� 
  
��B�B�������#� !#� (Hi-technology) "/�+� ���!�%+���)�!�,����!�*!�'@??�
��3��+�� (Low-technology) 
���/!#�ก!�"�ก�" 
ก�&"�ก�*!�'@??����ก�#��ก��!�"�ก�"   #��!���

�� !�*��$�'&+���������*!�'@??��+�5��� (Local wisdom) ���!
'C��*1%�*%��  ,���#� !#� ��
��� �&"/�+�ก�#�!�%!� ���!�*1,��<��!6���  �*1,����3��+��,��6�������&#3�
&�!  
%!��
ก����!�$"&%!��
6�?,0ก������1�� 2  ก#�ก��
0���%�+�F�&+�����!�  ��ก�#���3��
���!%#�!��%+
���! ���#?  �%+����1� (Value) ก#�ก��
0���&+�����!�!�ก0�3�   )����������&+��!�!��	�$  "/!�����
,��ก�1�)�������)���&+��
�����"#ก� �����
�����
����,%1��*!�'@??�����������1�,�/
�ก!�
�1���*+����1� 
���/��3��"�&,0G�0� #��!�����������!�0+�!!�6+����  �����"����������"�&
���������  ,�/����1��!�%�#ก  ����*1&+�� ��'@??�  #�
'C��+����,%1��*!�'@??�&#3�
&�! 
6���1��#�!�
����1�,�/�#�"/ �!��5 �+��!*��1�
���!�&+ 
 
3. ��%�$���3'4��ก����ก��%,����! 

  %��!#!�����%,����! 
  �1����! (ก1   �# &�����6�$ 2518) %!��5�� ���!
6��0������ 1���%?1���
6���1� ����&
!��1� !����! ���#? ,�/
'C����'���5����0�/��� ������!��1� !����! ���#?�+�ก�1� %���!1
'C�����+�ก�� 
���#ก	�/&#�ก�1���1����!"��
'C�!���(����ก���#��*+ ก��'�/
!�� ก��
��ก ,�/ก���#& ���"0�
������1�������%���!1������ !��1�%���!1!��1�  ���#?%���!1 ���#? �ก"�ก��3�1����!�#����%�+����

'C��#�ก��%�&
'K�%!�� ,�/ �+��,��"*��" )�#ก&#��%+�����!�1��' *1
'K�%!������+�ก�� B&��!1!�

�����0�1�"/�+�ก1�%+
ก�&���!&�,ก1 #��!&+��%���!1 
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  ��#   %#��������$ (2523) ก�1��5�����!%!��0��1����!��+�1� 
'C�ก���!�#��#�5�
,�/��+!���"/'.��#����!����1������%��ก��1!���� #��! !��1 ����1��2 �"
'C��#�5� ���!��&%��
ก��ก�/�����&+���1��2 
61� 
��	(ก�"  #��! �#3���3  �&+!�ก��'�/
!���1�"�ก�#��/�1��2 B&�
����,�+� 
  "�ก�#��/�1��2 
ก����ก#����!%!��0��1����!
!��'�/!��,�+� ��'�&+�1� �1����! 
'C�
 ��� ���#?'�/ก��%������ก�����*10� #��!!��	�$ �1����!!�������1���!��&,�/ก��, &�ก
����-��ก��!0�!��	�$�� #��! ����%+ #��!!����!B�+!
����'�����
&���ก#��� #��!�#3�2 #�
"/
'C�,��������!��	�$"/'�/�-�����'��,������&,�����%��������#�
��&+��"�������1���
,�+��1�
'C� ������&� ��%�#���%�� #��!�!�#��#�5� ,�/'.��#����!,����&�#3�2 �1�� !���
 ! 
�1���+�กG6#���/�/
���%���� ,�1�"
'�����,'���'��!ก�� !#� ,�/��!���!��&
%G�0�!��	�$
�� #��!�#3� 
  %,����!#��ก���%���� (Ruth Benedict) 
  Ruth Benedict !���ก	�
!�����,�/���1� !��#;�<��!,��ก��� 2  �!��ก�� 
 ���2 !����! �0��!#����  �����ก�����"��
'C�,��
k���2
���2 
�+��!��ก�� �#ก �� 

&�� ��ก��� �"
�G� !�&������ "���" �� �!1ก�/�����+�  #��!�1��*1
���/0�/�����ก	��#3����!�
��#���ก�<��!6���!�ก!��  ���,�&�+!�&! !�*��$ �!1�&+
0+� *1�#;�<��!���B�����! )*+6�����
!� 5�����
%��ก�1�)*+%?��,�1"/�!1ก&0��)*+%?�� )*+6��
'C����!%�#�0������#� ,�1�1,!1"/�#ก
�*ก �� 
%G��1��*ก ��!��1� ,�/"/�%+0�!��1�!�กก�1��*ก6�� 
!�������"#���3
)�,��1"������%+!���
 ��"
!�����!�ก0�3� 
   ��'�&+�1� Benedict !��1� #��!���
'C� #��!���  
  1. !�6�6#3�!�ก 
  2. �"
�G�"�
k��� 
  3.  5��/���0�
��%?���������ก�1�
��6�� 
  4. 0�&���!ก�/�����+� 
  5. 0�3
ก���" 
  6. �#ก ��ก 
  #���������%,����! 
   ��%�#�%�+����0��1����!�#3� "��,�ก�&+ 3 '�/ก�� �� 
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  '�/ก��,�ก �1����!���%�+����
'C�
ก�n$ (Criteria) %��!���(�� (standards) ����6+���
ก��ก�/��� �-��ก��!ก��'.��#��%������ �� 
  1. �1����!6#ก"*�������%+, &�"�&���0�
0���
�����1��2 
ก����ก#� #��!ก!�
%G��&+
6#& 
  2. �1����!
'C��#�61��ก��%�&�%+�����
��ก�&!ก���$���ก��
!�� ����&!ก���$
!�กก�1��&!ก���$���2 
  3. �1����!
'C�'�# 5�� ���61�����ก��ก�/����%+�����'�/�-��,�/, &��#��1)*+���
��!���'�/�-��
'C�'ก���*1��ก�#� 
  4. �1����!
'C�'�# 5������6+��ก��'�/
!�� �#& �� 6���0! �ก�1�%�����%����
����
�#�
� %��ก��ก�/���0������ 
  5. �1����!
'C�"�&�*��$ก���0�ก����ก	�ก�/���ก��
����
���� ���6+�1����!
'C�
'�# 5����ก��
'����
�����1� �����!��1����! ���! �!��5
�1�ก#�)*+���!�ก�+�,�1�%� 
  6. �1����!
'C�'�# 5�����5*ก�6+
'C�(�� ��%�#�ก�/���ก���%+
%��)��1���!��ก��& 
,�/ก��ก�/���0��� 
���<������+F����#ก&�W���0��� 
  '�/ก����� 2 �1����!���%�+����
'C������!0�%�#กก��,�/
ก�n$ �1��2 ���
�����*+!� 
���
61���%+�#& ���"
��ก�/%�1�����
��ก�1��2 ,�/
'C�ก��61��,ก+'@?%����!0#&,�+����
ก�&0�3� 
  '�/ก����� 3 �1����!���%�+����
'C��#��1�6�3���!�+�ก��0�!��	�$B&�5��1� �1����!
'C�
��$'�/ก�0�,��"*��"���#�
61�
&���ก#���$'�/ก����&+�����!�*+ �ก ��!�$,�/
�-��ก��!�1����! i��5�'.��#��j 
'C�,��"*��"กG
���/��5�'.��#�������&�1�&���� �& (idealized) 
'C���5����
%��
'C�
�����!����61������' *1
'K�%!��'���������'���5������� i�1����!"�&%!��'������j 
 1���1����!"�&%!��'������ 
'C�,��"*��"���
'C�
'K�%!�����
%��ก�1� (Super goal) 
'K�%!��

�1�&1��
k��/%�+� (Urgent Immediate goal) 
   �����  B�!�� ,�/  ���   !#��ก�� (2522) ก�1��5�� %�+����0��1����! 7 �1����+&#���3 
  1. �1����!"*� (Lead) 
'C��1����!���61���%+������&+, &�"�&���0�����
�����1��2  
ก����ก#�
 #��!ก!��1��6#&
"�  
  2. �1����!
'C��#�61��ก��%�& (Predispose) �%+��������!�&!ก���$���ก��
!�����
�&!ก���$!�กก�1��&!ก���$���  
  3. �1����!
'C�����#&(�����61����� (Guide) ก��ก�/����%+��������'�/�-�� ,�/, &�
�#��1)*+������'�/�-��
'C�'ก���*1��ก�#�  
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  4. �1����!
'C�����#&(������6+��ก��'�/
!�� (Evaluate) �#& ��ก��6���6!�ก�1� ก��
���%�� ��
�����#�
� ,�/ก��ก�/���0�)*+���  
  5. �1����!
'C�"�&ก���0�ก����ก	� ก�/���ก��
'����
����ก#�)*+���  
  6. �1����!
'C�����#&(�����5*ก�6+��ก��6#ก6�� (Persuade) %�� �+��'�/ ��<�)��1
�����  
  7. �1����!
'C�����#&(�����5*ก�6+
'C�(�� (Base)  ��%�#�ก�/���ก���%+
%��)��1
���!��ก��& ,�/ก��ก�/���0��� 
   ���#ก�����/ก��!ก���#;�<��!,%1�6��� (2542) �&+�%+���!��&
%G�
ก����ก#�%�+����0�
�1����!�1� �1����!
'C� ������ ���#?!�ก 
����"�ก�1� �1����!���!��	�$!��*1�#3� ���%�+����!�ก!��%���
�1�����
ก����ก#�6����0�!��	�$��� ���#?�� 
  1. �1����!���%�+����
'C�����#&(�� %��!���(��0��-��ก��!�#3�%���0������
ก�1���� �1����!"/
'C��#�ก��%�&ก��, &�ก�-��ก��!0�"/���%���!1
���1� �1����!"/
'C��#�
ก��%�&ก��, &�ก0��-��ก��!0�
���1� ��������"/���%���!1���"/��� ����& �1����!"/
61��ก��%�&"�&�����
�����1��2 �!1�1�"/
'C�
��	(ก�"  #��! ก��
!��,�/�1����!"/���%�+����
'�/
!��ก��'.��#��ก���1��2 �#3�0��#������
� ,�/0������ 
  2.  �1����!���%�+����
'C�,��,)���ก���#& ���" ,�/ก��,ก+�00+0#&,�+��1��2 �����
ก���������+�
"ก#� 5��ก���$����1�����0#&,�+�ก#� ����%+
0��+�
��ก����&���%���� 
61� ก��
'.��#����!��� #��0�)*+�#��#��#?6��1��
��1���#& ก#����!
'C��#�0��#�
� %���#ก	����!
'C�
� �/0��#�
� ก��'.��#�����&+�����!F�� #��$ �"���,�1��ก"� ก#�ก��'.��#�����������!1 �"��� 
,�1����%+������� �����"/
��ก
&������%��#3��1����!!��*1"/61��ก��%�&���
��ก�%+
0� 
  3.  �1����!���%�+����
'C�,��"*��" %��)�#ก&#�0������ 
61� ��������!����!���!
6!6���ก��!���������� %�� �0���&� กG"/!�,��)�#ก&#��%+��กกก���#�ก���*1
 ! 
��&"�!����!������ก�� ���B���%�� ����� ���!����!���!
ก����ก#��#�5����! *� กG"/!�
���!0�#�0#�,0G� ,�/
���������!��ก��������
����%+�&+!������� 
���
�����,�/ ���0�������
'���5�� �1����!"/���%�+����
'C�
ก�n$ %��!���(�� ��ก��, &�ก0��-��ก��! 61��
�#& ���"��ก������������&+��ก#� 5��ก���$����1�����0#&,�+�ก#� ,�/�+�
��ก
��1���&�1��
%����,�/�1����!�#�61��
 ��! �+��,��"*��"���! ��" ,�/���!�#3��"���"/����' *+ก��, &�
�-��ก��!��� &��+�ก#��1����!����#�
���& 
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  %��!
 �%�/���%,����! 
  �1����! 
'C� ������ ���#?�1��!�ก 
����"�ก�1��1����!���!��	�$
��!��*1�#3����%�+����
!�ก!��%����1�����
ก����ก#�6����0�
����� ���#? �� 
  1. �1����!���%�+����
'C�����#&(��%��!���(��0��-��ก��!�#3�%���0�
��
ก�1�����1����! "/
'C��#�ก��%�&ก��, &�กF����-��ก��!0�
���1� 
�����"/���%���!1 ���
"/����� ����& �1����!"/61��ก��%�&"�&�����
�����1��2 �!1�1�"/
'C�
����
��	(ก�"  #��! ก��
!�� 
{�{ ,�/�1����!"/61�����%�+����'�/
!��ก��'.��#��ก���1��2 �#3�0��#�
��
�,�/0�)*+��� 
  2.  �1����!���%�+����
'C�,��,)� ��%�#�ก���#& ���"ก��,ก+�00+0#&,�+��1��2�����
ก���������+�
)6�?ก#� 5��ก���$����1�����0#&,�+�ก#� ����%+
0��+�
��ก����&���%���� 
61� 
ก��'.��#����!��� #��0�)*+�#��#��#?6� �1��
��1���#& ก#����!
'C��#�0�
� %��ก���#ก	����!

'C�� �
 ��0��� ก��'.��#�����&+�����!6�� #��$  �"���,�1��ก"� ก#�ก��'.��#��������������!1
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ก����� �%+���,%�1� *�����%+!�(��/��� #��!
%�������
'K�ก#��!1�%+
ก�&'!&+�,ก1��
� 
  
�G?,0  �#"� ���� (2523) �&+�����!�1����!0������"�กก����ก	��� �������	�� 
,�/����#�
������*& ���1ก#�!�,�1B����ก�� !�����/
��&&#��1�'��3 
  1. ��&%�#ก"���<��!,�/���<��!��� ���!,��'�#6?�0���/���<�� �� �����
�#�
�'�#6?� ��� �����/���<�� ��
0+���+��"���"6��&���
���ก�1� l@���ก���'�1��,�1�,cK� 
  2.  �ก�1�����" ���#ก&�W ���,%�1� (������*',�/
)1��#�<�$ �������&5� i
6�3,5�j 
i
��&j %!��5��6�����;� ���,%�1� (��/ ,�/����"�*1!�ก ,��"/ก�1���&+�1�  #��!���
'C� #��!
���,�1�6#3�����/ 
  3.  �ก�1�)*+!����B  ��*���"���$ �#ก'��6?$ )*+�*+ ,�/ �#� ���ก��
�1�
���� ��6�ก��
��ก	���!0�ก������  #��!���
����)*+�%?1,�/�#�5��ก�1���*���"���$
 !��&� !��&��ก
�1���!���� %�� i)*+
;1�)*+,ก1j 
�����#���;�,�/�����;� 
  4.  ���!���! ����1�B�� �!16����!ก+���+��!��/�� �!1�#&��%#ก%�?�3���"ก#�!�
���!
!���ก����,�/
�3
cmA �1����!#�%����0���������
%G��&+6#&�� ���!
'C�)*+&� �����
 1��!�ก!#ก
'C��� ����1�B�� !�!�����&� �!16����!ก+���+��!��/�� 
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  5. 6�6�����1��2 �#ก���! #�B&	 !#ก�+�%����! �0"�กก��ก�!ก��� ������!1
�1�ก�/�����+����"/,01�0#�ก#���ก��������%�#ก 
���/���1�!�
�1���กG�6+
�1��#3� !��+��
�Gก2 กG
��",�+�
���/5� #�B&	 5��1����! �0�*1������!��" 
  6.  �#ก%�+���� �#ก
ก����� 6����!!�%�+�!��� 
����ก���#ก%�+��#ก
ก������ก 
ก������#ก&�W��3
�����5�
'C�
���� ���#?!�ก "/�!1�!�%+���!�&*5*ก&*%!����&+ �!���
���
ก������#ก&�W�&+%��
�!%!&
'���0��
��30���#�
��� iก*+%�+�j กG!��*1!�ก 
  7.  ก�#?�*ก�
��� �����5��1�)*+�&!���?���
���+�!�%�+������,�� %�ก��,��
�!1�&+กG�+�"��#ก�#ก&�!��3���"�!����� ���!1ก�#?�*5��1�
'C����!1&��!1!�)*+��ก��%� !��!
&+�� 
  8.  
��&�*� 5��#�ก	#����$  5��#�ก	#����$
'C� 5��#� *����������!�*+ �ก������""/

'C�
���/�1�ก	#����$����#3� i)*+���j ����ก��� ��&��กG
'C�,!1�#�ก%�+��%���#3�%��� ���
%�+����
'C��#3��1,�/
'C�)*+'ก����*ก�����1cK�'�/6�ก� �����"���#ก,�/
��&�*�ก	#����$l@�,�1�
���'�� ��
��& 
  9. �#ก��ก�+��"�#ก
�� �����
'C����#ก��ก�+� �+���� ���/���+���ก�1�
'C� 
i��ก
&���ก#�jก1�
 !�#3�,�1���! #!�#�<$�������#��'5����ก�����,�/�/&#� #��!�%?1 
  10.  �*+"#ก���������� *� ���!
ก���" ���!&ก�#3� �����!#ก"/
"��!�� �/�#��#��!1�"
�3!
����� *�
ก���#ก&�W �!�#� ���0���B&�&�,�/�!1!����!0#&,�+�!�ก�#ก �ก"�ก��3กG"/!����!
ก���"
)*+��� �!1�"�+�0�%+)������ ����#3�  �����3
����� %�ก
0��!1
�G!�"����%+
� ,�/
!��!�/��
ก��
�� 
�����!#ก&ก�#3��&+B&�5��1� i�!1
'C���j %�� i%���!0!ก���j �&+
 !�!1!�'.�ก��������,�� 
  11.  �*+"#ก'�/ ��'�/B�6�$ '�/��'�/�! �����"/�*+"#ก�1�
!���%�1�������1����
�&+&���� �& 
ก��"/
'C�<��!6��� ก��"/��� ����&�#3� �+��*+"#ก"#�%�/,�/Bก�  !�k/�#3��"
'C�
#������&+ &+���1����!#���36������"���*1�&!�
 ! 
���/��������	0�
���*+"#ก'�/��'�/�!
'�/ ��'�/B�6�$ �*+"#ก��������#�ก#�,�/ก#� 
  12.  �%+���! ���#?,ก1����	!�กก�1� ���  #��!���กG
61�
&���ก#�'�/
��B�ก�/�#�ก
%���2 '�/
�� F����1����!
6�&6*�ก�1�����	ก�1� ��� "/
%G��&+"�ก���,%�1�%�+���� ���#?2 �����
�#��!1�!�%+ ����&+
'C� 
  13.  �!�#�<��!6���%��
���/%$ก��! �����
6���1� ���'�/ก�ก��!&��1!�&+�#�
)�&���,�� ������ก��!6#��กG�&+)�6#���� �� ����%+������!�� ��� icK�&��j %�� 
i<��!6���j %�� i
���/%$ก��!j �1���!1B�+,�+� 
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  14.  
%G����! ���#?0�ก���*& �����
%G��1�ก���*&
'C� ��� ���#? 5+��*&�!1
'C��"
����%+���*&
 ����%���!1'�/ ����! ��
�G"��6�����&+ 
  15.  6����! ��ก ��� %�*%�� B11� ���/���%?1B� �"ก�+�� ก��6����!B11�
,�/�"ก�+����3 
'C��#ก	�/0�������#���'2 
���/�����
6��!#��,�/%������
ก�����0����!1�1�
"/
'C����(��/�����+�
������ �����"/�!1�!�%+���&*5*ก
%���&%��!�&+�1��2 
  16.  �ก�1�
���,�/���!!#���#�� 0+��3)*+
0����!1ก�+�'@ก�"�1�
'C� i�1����!j 0������

�1��& 
 

4. ��%�$���3'4��ก����ก���E%��ก��� 

  %��!#!������E%��ก��� 
  �����ก��� (Personality) %!��5�� ��<���������!�&*�#�
�%��!����!��ก��&
ก����ก#�
��
� '�/ก�&+����ก �����ก�1������*1���#��#3�%!& ���ก1�%+
ก�&ก��ก�/����#3�%!& �����"/

%G�
���&+
����,�1
'C�
�����%!���1��2����ก0�
ก�#ก	�$ กG�� �����ก��� 
  �����ก���
'C�
�������F#�F+� !����!�/
��& ��กF�3� 
0+��"��ก 
���/
'C��-��ก��!���
�� ��0�!��	�$�1 ���
�+�����1���!1�1� ���
�+��#3�"/
ก�&"�ก�����%������ก�1��ก�� #�
��!5���#ก	�/�1��2 ���!����! ���#?�1ก��'�#��#�0�!��	�$�&+,ก1 �*'�1�� %�+��� �1���� 
���! �!��5 ,��)�#ก&#� ก��, &�ก�����!�$ F����#������ก���0�!��	�$��3"/
'C��#�6#ก��
�*1
��3�%�#��-��ก��!����� ���1 ���
�+��1�� 2 
  �����ก��� (Personality) !�"�ก����1� Person F���!�"�ก���������1�
�BF�� (Persona) 
%!��5��%�+�ก�ก����#��/�� �!
�1��/��%��, &���
����� !#�ก��กB����
���, &��'��!
��������5*กก��%�& �#กก����ก	� �#ก"��������&+�%+���!%!��0�����1������ก�����+�1��2 ก#�

61� 
  ,���$� ( 1937, +��5���� ก#���   �����, � 2533 : 59) �%+���!%!���1� �����ก���
���#ก	�/ 1����!���
'�����,'���&+��,�1�/����� F���!��/�����ก��,�/"��ก��%�&�%+�����!�
ก��'�#��#��1 ���,�&�+!,�ก�1��"�ก)*+��� 
  ���ก��$& (Hilgard 1962) ก�1���1� �����ก��� �� )���!0��#ก	�/�1��2 0�,�1�/����� 
  ก��c�$& (Guildford 1965) ����!���!��& �+�� ���$�1� ก����& �+�� ���$ 
'C����! 
 �!��5��ก��������0� !� ��ก����&�&+%������ %�����
���ก�1� 
�ก�#� (Divergent thinking)  
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G&
���$& (Edwards 1978) ก�1���1������ก������*',��0��-��ก��!����*1��,�1�/�� 
F���
'C�)�!�"�ก'.�ก������1�!ก#��1��F#�F+�0�B��� �+��0��1��ก��"�ก'�/ �ก���$���)1��!� 
  !*� (Munn 1951) ก�1���1������ก���0������
'C�)���!0��#ก	�/����#�<�ก��!
,�/ ���,�&�+! ,�/)�0������ก���
'C�ก��'/�/ก#��/%�1�� 5��ก���$���6�����  5�����
��� #��!,�/��<�������#;�<��! 
  '�/��  
ก����ก�� (2532 : 10) ก�1���1� �����ก����� �#ก	�/0���������, &�ก
&+��ก��ก�/��� ���!��&
%G� �#3����
'y&
)�,�/F1���+����� 
  ��?B?   �<� (2517) �&+�%+���"��ก#&���!��+�1� �����ก��������!
'C��#�
�0������
��&+��ก����� ,�/���!�+�ก�� %�����!"��
'C�
k��/�1��0������,�1�/��F���!��!1
%!��ก#� 
   �����$  B�+���/ก*� (2533) �&+�%+���!%!��0������ก����1� 
'C�����#ก	�/ 1����!
0��-��ก��!����� F���!����! ���#?�1������#3���ก�"ก�����6���� 1���#�,�/ #��!�#���' 
  "�ก���"��ก#&���!����#กก����ก	� �#ก"�������%����1���&+ก�1��!�,�+��#3��"/ ��'
�&+�1� �����ก���%!��5������#ก	�/�1��2 ���!��*1���#�0�,�1�/�����#�'�/ก��'&+���#ก	�/
���ก�� "���" ��!�$  #��! ,�/ ��'@??� #�"/!�)�B&�����1ก�"ก����� 6���� 1���#�,�/
 #��! 
  �3'4�����E%��ก��� 
  !����! ���#?�1ก��&����6������ #��!
����#;��"�&
&1�"�&&+���%+&�0�3� "��!��-	:�
�1��2
ก�&0�3�
���ก����
���/%$�-��ก��!ก��, &�ก0�!��	�$0�3�!�ก!�� 
61� �-	:���!
B��� �+���1��ก��0�
6�&� �-	:������ก���0����$� 
'C��+� 
  �-	:������ก����� ���!�����!���"/<�������"/ ��'�#ก	�/B��� �+��,�/ก��
�#;�������ก���0�������%+
'C��/��!��/
�����#&ก�!
0+��"�&+ �-	:������ก�������6+'�/B�6�$
�&+&�"/�+� �!��5�%+ก��<�����#ก	�/�1��2 0�������&+�1��ก�+��0����/
��&,�/!��*���ก��
����"/������%+��"����!��	�$�&+ ��'@""��#�!��-	:������ก���%����-	:� F����"
'C�
���/
�����ก���
'C�
�������ก�+��0��� �#�F#�F+� "�ก�/�#���-	:��&�-	:�%�����!1 �!��5<����
�#ก	�/�����ก����&+���ก#���ก&+�� 
��"���+�������!
0+��"ก#��-	:������ก���F���,�กก
'C�
ก��1!2&#���3 
  1.  ก��1!�#ก�-	:����!����!
6�����&+����#�,��0#� (Dynamic Theory) 
   �#ก"�������ก��1!��3!����!
6���1��-��ก��!0�!��	�$!���ก(��!�"�ก,��0#������
����� �����ก���0������"/,�ก�1��ก#�
���/,��)�#ก&#����������1��ก#��#��
� ��#����
%�1���3
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�����#3�กG"/
ก�&ก��0#&,�+�ก#�
����#������  1��������&"/�6+��<�ก��,ก+���!0#&,�+��1����"/

'C�
�����6�3�%+
%G�5�������ก���0�
0� �#ก�-	:����!���,�1��3!� c��&$ (Freud 1958) �-	:�"��
��
���/%$0�c��&$ (Freud) 
6���1��#ก	�/"���"0������ �!��5,�1�,�กก�&+
'C� 3 '�/
��
�%?12 �&+,ก1 �& (Id) �Bก (Ego) ,�/F�'
'�$�Bก (Super Ego) 
   1.1  1�����
���ก�1� �& (Id) กG
%!��ก#�
'C��#�"����+ ����ก�#��
�
'C� 1����� #�&��
&�����"�����!��*1����+�ก��"/, ��%�
k��/���! �0���!��" ก#�%��ก
��������!
"G�'�&��
 1�����
'C��& (Id) "/�!1!�
%��)�&+��
�� !�,��ก�/��+��#3�%����#3�'��B&��!1������5�����<��!
"����%���1����!��� #��!�&2 �#3� �3� 
   1.2   1�����
���ก�1� F�'
'�$�Bก (Super Ego) 
'����
 !��ก#� ������
��
���ก�1�!B�
<��!�#��
�  1����3
'C� 1�����
ก����ก#��&!��� ���<��! "���� !���(����� #��!�1��2 ���
�����*+!�
 1����3"/
'C��#�
����1�
�����"/'.��#���1���� 
���1�"/�#& ���"�1���� 
���1�"/�����!
ก�n$
/���+�� 
   1.3   1�����
���ก�1� �Bก (Ego)  1����3"/
'C� 1�������&  1������*+ �ก  1������#& ���" 
 1������#3��"ก��%�&
���/
'C� 1�����
ก����0+�ก#�%�#ก,%1����!
'C�"���
'C��#�'�/��'�/�!
�/%�1�� 1�����
'C��& (Id) ก#� 1�����
'C�F�'
'�$�Bก (Super Ego) 
'C��#������'�#����!�+�ก��
 1���& (Id) �%+
0+�ก#� ���"��
'C���!���!
'C�"��� 
   �ก"�ก��3 c��&$ (Freud) �#��&+ก�1��5����#������3�(�����"�����
���ก�1���'yB& 
(Libido) F���
0��ก�1�
ก�&!���+!ก#�6����!��	�$'�/ก�&+�����!%��ก�/%�� ���!�+�ก�����

�� ,�/,��0#�
��� �����!�+�ก��0��#3� 3  �����3 "/ก1�%+
ก�&
'C��-��ก��!�1��2 
  2.  ก��1!�#ก�-	:����
6��ก��,�ก'�/
��0������ก��� (Type Theory) 
   2.1 �-	:�"���������
���/%$�&+
�+�5�����! ���#?0�"����+ ����ก
61�
&���ก#�c��&$ 
,�1�&+,�1�"����+ ����กก
'C� 2 �/&#��� 
     �/&#� 1������� (Personal Unconscious) �&+,ก1 '�/ �ก���$�1��2 ���5*ก
กG�
ก&��+,�/��!
����' 
     �/&#�ก�� / !0�"����+ ����ก (Collective Unconscious) �&+,ก1�*��$��!0�
���!"��,�/�-��ก��!�1��2���!��	�$
กG� / !ก#�!�%���6#������� 
0�
6���1�ก�� / !0�"����+
 ����ก��3"/!�
%!��ก#���ก6��� ��	� 
���/
��!����#;��ก��!�
%!��2 ก#�  1����3
'C�
ก�#ก	�$
!�ก ��%�#��-	:������ก���0�
0���
���������ก���
0��&+,�1���+ 2 '�/
���� 
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     1.  �����ก���6�
กG��#� (Introversion) !��#ก	�/
&1��� �!16� �� ��ก#�)*+�& 
���!��ก��&,�/�#& ���""/��&�#�
�
'C�%�#ก 
     2.  �����ก���6�, &��#� (Extroversion) !��#ก	�/��� 
%G��&+6#&��
'C���

'y&
)� ���
ก1� �1�
��� '�#��#��&+&� �� ���,�&�+!6��&�1��2 
   2.2  �-	:�
ก����ก#�B��� �+�� �&+,�1������ก���0������ก��!�*'�1��%��
B��� �+����� ���������� 
0�!����!
%G��1������ก���0�!��	�$"/0�3��*1ก#��*'�1�� 
     �#ก	�/0���2�#3� 
0�"�������! �+���-	:�
ก����ก#������ก��� B&�,�ก
��!'�/
��0��1��ก��!��	�$
'C� 3 '�/
��&#���3 
     1.  ��ก���!��*'�1��+�� (Endomorphy) ก�! 'K! !#ก
'C���������, ��%����!
 ���6��#�'�/����%��,�/!� #��!&� 
     2.  ��ก���!��*'�1�� *��%?1 (Mesomorphy) 
�G!�'&+��ก�+�!
��3 ,0G�,�� !#ก6�
กก���#�ก�� !������!#�&�,�/�����  1���%?1"/
'C��#กก��� 
     3.  ��ก���!��*'�1��)!��� �� (Ectomorphy)  1���%?1�!16� #��!0�&ก��ก
ก���#�ก�� �!1����� ,�/1�, 
   2.3  �-	:������ก���!� 4 ��ก&+��ก#��� 
     1.  ��ก���!��1��ก��)! *� �#���� ,0���� 0���� !���� (Asthenic: Type) ���!
 *�0��1��ก���!1 !&��ก#��3��%�#ก��  *�!�ก ��ก��3!�"���"6����/��,'�ก20#�2 �!1���1!�
���!��ก0$�+� �!1
���*&5��
�������!
'C����!���  ��ก�*1
 ! 
     2.  ��ก���!��1��ก��+��
��3� ��%?1 ก�/
��/�%��B� (Pyknic: Type) ����ก
��3!�"���"
ก����ก#���!�$!�ก ���/��
�"���
�"#� �*+ �กBก�<�1�� &��"�1�� !���!�$0#� 6� ��ก 
     3.  ��ก���!��1��ก��,0G�,��!�ก ก�+�!
��3
���B�!�ก (Atheletic: Type)  1���1��2
0��1��ก��
"��?��ก 1�� ��ก��3!�"���"��+��ก#���ก���!��1��ก��)! *� 
     4.  ��ก��3!��1��ก�� *��%?1!�ก (Dysplastic: Type) 
'C���ก ��'@??�����ก#���&

6�3B���&+�1�� 
  3.  ก��1!�#ก�-	:����
6����ก��,�1������ก�����!�#ก	�/ (Trait Theory) ก��1!��3!�
�����ก�����,�10��#ก	�/�1�2 %����#ก	�/��!ก#� 
61� ���!ก+���+�� ก��6�
ก���")*+��� 
'C��+� 
�#ก"�������ก��1!��3!�%����� 
61� ,�c�$� (Allport 1972) ,�/ก��c�$& (Guildford 1965) 
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   3.1 �-	:�"�������0�,�1�/�����0�,�c�$� (Allport) �!1�61�'�+���+�
����
�%!1%��"����+ ����ก
��
6���1�ก����ก	����+���ก	���'ก���� ���'@""��#�,�/"�� ����ก B&��&+
,�1�,�ก�#ก	�/�����ก���ก
'C� 2 �#ก	�/�%?12 �� 
     1.  �#ก	�/ ���#?���
'����
�����&+ (Common Traits) �&+,ก1 �#ก	�/0���������
���!�
'����
����ก#��&+ 
61��� 
�����1����!��� #��! �� �� ก��
!�� ก��
��	(ก�" 
     2.  �#ก	�/
k��/����� (Personal Disposition) �&+,ก1 �#ก	�/���
'C�
ก�#ก	�$ 
,�/����%+
��!������ก����1��ก#� Allport �&+,�กก
'C� 1���1�2 3  1�� �� 
       2.1 �#ก	�/
&1�0����������� (Oardinal Traits) �������ก��3
���
��
��ก5��
0� !#ก"/��ก��,�1��3
 ! ,�/!���<���
%���#ก	�/���20�
0��#3�%!& ����%+�����ก��30�

��
'C����+�����#ก	�/��� 
       2.2 �#ก	�/�1�! (Central Traits) ���%�����!��1�!ก#������ ,�1
!���#�"�����
"���,�+�!�"������#ก	�/�1�!��3�+�!�ก 
����,�1 3-4 �#ก	�/
�1��#3� 
       2.3 �#�����0������ (Second Traits) ���!���ก��B�+�� 5��ก���$�1��2ก#� 
B&��!1
ก����ก#�'�/ �ก���$��&��%�����!�+�ก��"�ก����ก 
   3.2 ก��c�$& (Guildford) ,�1��#ก	�/�����ก���0��������!����#ก	�/�&+ 7 
�#ก	�/ �� 
     1.  ���&+�����! ��" 
'C����!'���5��0���������!��1ก�"ก��!�1��2 
61�  
ก��������&+��!� 
     2.  ���&+�����!�+�ก��
'C����!'���5�����!��*16#��6����!��	�$ 
61� �+�ก��
�ก�1��#�5� 
     3.  ���&+���#�����
'C����!�*+ �ก0���������!��1�����%�� ���0�,�/���!
��&
%G� 
61� �#������1ก��
!�� 
     4.  ���&+�����!5�#&��!<��!6���
'C�
����0����! �!��50���������"/
'.��#������1��2 
     5.  ���&+�� ��������!�$ 
ก����0+�ก#��-��ก��!���, &�ก 
61� 
6��!#��
����
� 
     6.  ���&+�� ��������
'C�
����ก��������0��/���#��/�1��2 
61� ก��
%���" 
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     7.  ���&+���*'�1������ก 
'C�
����0�B��� �+��%���*'�1��0��1��ก�� 
61� 
���! *� �3��%�#ก 
  ��%"���ก������E%��ก��� 
  
'C�)�!�"�ก�#�<�ก��! ,�/ ���,�&�+! �#3�,�1,�ก
ก�&"�ก�/�#��B&�!��#;��ก��!�

'C��/�/2 "�ก���
'C��#ก	�/��!���, &�ก!�
'C��-��ก��!���*',���1��2 �&+,ก1 �#ก	�/
����1��ก��,�/��!�$ 
'C��+� 
  �����ก���6������� (Phillips 1965)  
  �����ก���6���������!,����&0� Phillips  &��+�ก#��#ก	�/ #��!,��
B��� �+��%��! �&+,ก1 
  1. �����6�'.� #!�#�<$ก#� 
  2. 6����!�������ก�!ก������ #��! 
  3. %��ก
�����ก��
)6�?%�+� 
  4.  �!1, &����!�*+ �ก��ก2�1ก#� �1%�+�ก#�"/��3!�%+ก#���& ,�1�ก�!1�&+�1���&
/�� 
  5. !����!&�� *� 
กG����!�*+ �ก
ก1� 
  6. '@"
"ก���! *� 
  7.  
ก���" 
  8. �#ก ��ก 
  9.  �!16�)*ก!#&���/�/��� 6�ก�"ก��!
k��/ก�" 
  F�����E%��ก���-������� 
  �������1�!ก#��&+ �����'�/6�!�!1ก
 ���, &����!��&
%G� �!1B�+,�+� '�/%�����1�
�!�#����!��&
%G� ,�1�������"�������'��!���0���
� �!1
ก�&ก��������
'C���! 
  �0�������!�
,��� �C#��ก�$ก����G���E%��ก��� 
  ก��
ก�&�����ก��� �+�'�/ก�&+����$'�/ก�%���'�/ก�� 
61� &+��ก����� 
 ��'@??� ���! �!��5 ��!�$ ���! ��" ��/ก���#� �'�� #� ก��'�#��#��%+
0+�ก#�)*+��� ก��
 �+�������ก��� 
  ก�/���ก�����"/
ก�&�����ก�������
� 
���!�#3�,�1�ก�� �+�� !!�,�1
���$�#� �%+
ก�&
�����ก������
%!�/ !ก#� #��! "/!� 2 �#ก	�/ 
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  1.  �+�������ก��!��!���!�+�ก��0� #��! 61���%+�*1�1�!ก#��&+�1��!����! ��
 �0 
  2.  �+�������ก��� 1������� 61���#;���#�
��%+&�0�3���&+���1��2 
  ,����&��� ���#? 
  1.  ,��
���$ ก�1���1� �����ก��� �� ,����&�������%+
���������-��ก��!0��������
 5��ก���$�1��2 
  2.  B��� �+��0������ก���: �#ก	�/����1�0+��5��� ,�/F�!��ก�*1���#������ "/
, &�ก!��1��!#����  !���
 ! ,!+�� ���/����1��ก#�ก�',�/��61��
�������1��ก#� 
  3.   1�����F1�
�+��*1����� %�� �'�� #�B��� �+��&#3�
&�! (Source Traits) 16 �#ก	�/: 
,��
���$ 
'C�,�� �5�!
����#& B&��#3����5�!
����%+�&+0+!*�!����ก����
���/%$�#ก	�/����� 
B&������ก�����!2 
  4.  ,�����!��&��3�(��
ก����ก#�ก����
���/%$��$'�/ก� 
����%+
0+��"ก�/���ก��
�1�0+��"/F#�F+� 0�ก����
���/%$��$'�/ก�,�/0#3���ก��&��
���ก����
���/%$0+!*� 
  5.  ,%�1�0+!*�����6+��ก����
���/%$ 
�����ก	�B��� �+��%�#ก0������ก��� 
!�������!
0+!*��&+!�ก�กG���ก����
���/%$
��� ��')��&+�1��5*ก�+� B&��&+"�ก,%�1�0+!*���� ���#? 3 &+�� 
0+!*��#���ก6���� 1������� 0+!*�"�ก,�� �5�!��
���/%$��
� 0+!*�"�ก,���& �
k��/ 
  6.  ��ก	�&+���#�<�ก��!,�/ ���,�&�+! �#�<�ก��!,�/ ���,�&�+!���!�)��1ก��
�#;����������ก��� B&��6+��<�ก��MAVA (MULTTIPLE ABSTRACT VARIANCE ANALYSIS) 
!��#;����� 5���
����6+��ก����
���/%$
������3 
  1%��
��������E%��ก���  (Structure of personality) 
  ��$'�/ก����!���<����1ก���#;�������ก���0����&+,ก1 �#�<�ก��! ��;����/ 
ก��l�ก%#&���#����ก ,��"*��"��� #��!����&+"�กก��
�����*+ ,�/ก���#��*+0������#�
'C�
�#ก�������"/�#;���'��!'�/ �ก���$
%�1���3,�1��&+
'C� 2 '�/
�� �� 
  1.  '�/ �ก���$�1�!%!��5��'�/ �ก���$���������&+�#�
%!��ก#�!�,�����
&���ก#� 
�1����!0�ก��1!,�/��5������� #��!��&%�#� ����%+������� #��!
&���ก#��&+'�/ �ก���$��
�*',����+������ก#�
'C�ก��0#&
ก��,�/
 ��! �+�������ก����%+�',��
&���ก#� 
  2.  '�/ �ก���$
k��/ �����,�1�/������1!!�'.�ก������&+���1���!ก&&#����
 #��!��!��5����0��� '.�ก������� �����,�ก�1��ก#�
%�1���3�"
����!�"�ก��3�(�����
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6����������,�ก�1��ก#�
���/,�1�/������1��กG!��#�<�ก��!,�ก�1��ก#� 
��"/�#;�����!�*+ �ก)�&
6�6#��&���!�&!�������&+!� 
  �" ��'�&+�1�B��� �+��0������ก���0������'�/ก�&+����<���"�ก'�/ �ก���$
�1�!!�) !) ��'�/ �ก���$
k��/����%+
ก�&B��� �+��0������ก���0�,�1�/������#3�
���ก
�&+�1�ก�� �+�������ก���
'C�0��#�
� 
  ��ก��
0+��"B��� �+��0������ก��� �����"/�+���ก	�,�/������!
0+��"�-	:�0�
�����ก����1��2 
���/�-	:������ก��������!���"/<����B��� �+��0������ก����1��!��/��
�/
���� 
  ก��ก�Q��ก�����  (Defense   mechanism) 
  "�ก���ก�1��!�,�+� �Bก+�����!���"/ �����!�+�ก��0�"�� ,�1!�����1������Bก�!1
 �!��5�� ���&+  
����"�ก0#&ก#�!B�<��! ����ก��F�'
'�$�Bก "�����' *1ก��0#&,�+�"��!1
 �!��5%����,ก+�&+  "������%+������ก�*1��  i���/���!
����&j (tension) ก��กก��'K�ก#��#�
"��
0+�!�!������ 
���%��ก
�����%��%��ก%�����/���!
����&������,�� #�
ก�&"�ก���!0#&,�+�
0���$'�/ก�0������ก��� &#�ก�1�� 
  ก��ก'K�ก#��#�  %��ก��'�#��#�!�!�ก!��%�����<�  ,�1"/0���!�ก�1��
���������<����
 ���#?  &#���3  (Loudon and Della 2010) 
  1. ก��
กG�ก& (Repression) 
'C���<���3�(��
���'ก'y&���!0#&,�+�
���+ 
����!1�%+
, &�ก!� 
���/%�ก, &��-��ก��!ก!�"/5*ก #��!���%���&+   �#��1��
61� )*+�%?1����#��&*ก���
�������
�+� F���B&�"���"���,�+"���,�+���ก���"/, &��ก��
6���$�1��
�G!��� ,�1
ก��"/5*ก���%���1� ����#�
�!1
%!�/ !ก#�(�����
'C�)*+�%?1����!1 ����! "��
����,�1�#��&*ก���
k� 2 
  2. ก��'K�����!)�&�%+ก#�)*+��� (Projection) 
'C�ก����&
�������!�*+ �ก#�
ก�&"�ก
���!�+�ก��0���
�����!1&��'�%+�������� �#��1��
61� �����!����!�*+ �ก�1���
�
'C���
%G�
,ก1�#� !#ก"/���%��������1�
'C���
%G�,ก1�#� 
�����
�"/�&+�*+ �ก ����" ���!������
%G�,ก1�#�

%!��ก#��� 
  3. ก����&5�)*+���
'C�,���1�� (Identification) 
'C�ก��
����,���-��ก��!0�)*+���
�����
6���1� 
0�!����! �!��5���"/"#&ก��ก#����!0#&,�+� 
61�
&���ก#����!0#&,�+������
)6�?�*1�&+
'�/ �)� ��
�G" 
61� ก��
����,���1%��,!1 
'C��+� 
  4. �#ก, &��-��ก��!���ก#�0+�!ก#����!�*+ �ก (Reaction formation) 
'C�ก��, &�
�-��ก��!���ก#�0+�!ก#����!�*+ �ก�����!����" �#��1��
61� )*+6��%���#ก)*+%?�� ,�1�!1�&+�#����!
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 ��""�ก)*+%?�� "��, &��-��ก��!���
'C��!1 ��"&+�� F������ก#�0+�!ก#����!�*+ �ก 
'C�ก��%�ก
��
�
���'K�ก#��#ก&�W��� 
 
5.  ��%�$���3'4��ก����ก��ก���������������
��%!����G�A��! 
  ก���������������
��%! (Social Change) 
  '��ก.ก���$<��!6���!�ก��)#�,'��*1��&
���
kก
61�
&���ก#� #��!!��	�$F���!�ก��

'�����,'��
61�
&���ก#� �����#3�ก��
'�����,'���#3��"
'C��'B&�6+�2 �����#3�กG
'�����,'��
�'�1����&
�G� F���,�1�/ #��!กG�",�ก�1��ก#�ก�' ,�1���/�/'�/!���+�'h���,�+� #��!!�
ก��
'�����,'���'
'C�#�!�ก"�ก #��!,��B����ก���
'C� #��! !#��%!1 
61� ก��
'�����"�ก
 #��!,��
ก	��ก��!!�
'C� #��!�� �%ก��! "�ก #��!,��6���!�
'C� #��!
!��{�{ F���
ก��
'�����,'���"
ก�&"�ก<��!6��� %���3��!�0�!��	�$กG5��1�
'C�ก��
'�����,'����� #��!
�#3� �3� k/�#3���������"���+�!�������!
0+��"ก#����!%!��0�ก��
'�������� #��!!*�
%��%��
'@""#���ก��
'�����,'���1�' 
  %��!#!�����ก���������������
��%! (Social Change) 
   ��%�#����!%!��0�ก��
'�����,'����� #��!�#3� !��#ก��6�ก���%+���!%!����+
%���'�/ก��&+��ก#� �� 
  ��6�#�n��� 5�� (2524 : 337) <�����1� ก��
'�����,'����� #��!%!��5�� ก������/��
 #��! ก�/���ก��,���1��%���*',����� #��! 
61� 0��<��!
���!'�/
��� �/�������#� 
�/��ก��'ก����&+
'�����,'���' �!1�1�"/
'C�&+��กG��! ก��
'�����,'����� #��!��3�"

'C��'�����ก+��%�+�%��5&5� 
'C��'�1��5���%��6#������B&����,)��%+
'C��'%��

'C��'
� ,�/���
'C�'�/B�6�$%���%+B�	กG�&+�#3� �3� 
   ���6#�  %�#�,ก+� (2538 :155) <�����1� ก��
'�����,'����� #��! %!��5�� ก��
'�����,'��
0��/�����! #!�#�<$�/%�1�� !�6�ก�� #��! ,�/ก��
'�����,'�����&+��B��� �+��0�
���! #!�#�<$�/%�1��ก��1!,�/�/%�1�� 1��'�/ก�0� #��!�#3� 
61� ���! #!�#�<$�/%�1��6��
6��� 6��
!�� 
'C��+� ก��
'�����,'����� #��!&#�ก�1����3�1!
ก�&0�3����/&#�ก��1!�����,�/
���/&#� 5��#���� #��!�!1�1�"/
'C��� 5��#������#� 
���?��� ก�� !�  ���
��� %��
 5��#�ก��
!��
��	(ก�" {�{ กG�&+ 
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  �#���   ��%* (2534 : 206-207) <�����1� ก��
'�����,'����� #��! 
'C�ก��
'�����,'��
0��/�����! #!�#�<$0�������*1&+��ก#� #�
'C�)�!�"�ก�/
�������ก��%�&ก��ก�/��� ,�/���! 
 #!�#�<$0��� 
61�  ��<� ,�/%�+���� 0��<��!
���!'�/
��� �����,�/ 5�����!�ก��
'�����,'�� 
   ���  !#��ก�� (2538 : 4) <�����1� ก��
'�����,'����� #��! %!��5�� ก��
'����� 
,'���&2 ���!�)�����%+���! #!�#�<$��� #��!
ก�&!����!,�ก�1��ก#�0�3���61��
����&
���%����,�+� 
ก��
'�����,'���#3��!1�1�"/
�Gก�+� %���%?1B�
������กG��!�1!5��&+�1�
'C�ก��
'�����,'��
��� #��!�&+�#3� �3� 
  
k����  -ก	$��"���!� (2544) <�����1� ก��
'�����,'����� #��! %!��5�� ก��
'�����
�*',��0�B��� �+����� #��! ,�/�-��ก��!��� #��! 
  ��ก'(����ก���������������
��%! 
  1.  ก��
'�����,'�����&+��B��� �+����� #��! 
61� ก��
'�����"�ก�/�������#�
0���ก���
'C��/�������#�
&���� ก��
'�����B��� �+��ก��
!��"�ก�/��
)&G"ก��
'C��/��
'�/6�<�'��� ก��
'�����B��� �+�����
��	(ก�""�ก�/��
ก	��ก��!!�
'C��/���� �%ก��! 

'C��+� 
  2.  ก��
'�����,'����� #��!��&+���*',�� %���-��ก��!0� !�6�ก�� #��! 
61� 
ก��
'������-��ก��!"�กก��%��0+��&+��
��51��!�
'C�,��%!+�ccK� ก��
'������-��ก��!&+��
���
��"�กก���#ก��� ����#� 
'C�,��c��
FGกF$ ก��
'�����ก����&�1 �� ��"�ก"&%!��
'C�
��&�1&+���
!�$ %��&+��B���#��$,�� �ก"�ก��3�#���!5��ก��
'������'��
6��'��!��F����"!�ก0�3�
%���+���กG
'C��&+ 
61� #���ก��!�
�� #!�#�<$ก1�,�1���� ก���*1ก��ก#�0��� �����#�
���� 
ก��
���!0�3�%���&��0�#���%�1��+�� ก������#�
'C�B &0�)*+%?�����#�������!�!�ก0�3� 
'C��+� 
  �0�������ก���������������
��%! 
  1.   ���,�&�+!<��!6��� 
'C�'@""#����ก��%�&ก��&����6����0�!��	�$�1��!�ก
B&�
k��/�1������ ����*!��ก�� '�/
������ก��%���"#&%���+�"#&!#ก&+��#;��ก�1�'�/
��

0���1�  #��!����*!�'�/
�� 1���%?1
'C��/
����� %��0�&,�����#���ก�<��!6���กG!�ก��

'�����,'���&+��ก %��� #��!�#���
'C�6�
)1�
�1�1��*1��!�/
�����!�����#��#�'h #��!����*1
B&&
&����%1���ก�"�ก #��!���2 กG!#ก�!1�1�
'�����,'�� 
61�  #��!6��
ก�/  #��!6��
0� 
  2.  '@""#����'�/6�ก� �� 0��&,�/��$'�/ก����'�/6�ก�  #��!���!�'�/6�ก�
�+�
ก���'%���&"��������1��!�ก�"5��ก#� ����#��'�&+  1�� #��!���'�/6�ก� !�ก
ก���'
%��!�#���
���!'�/6�ก� *�!�กกG'�/ �'@?%���ก���#;��'�/
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ก	��ก� ,�/
ก�&"�ก�#�
ก	��ก�
� ��&+�� ���,�&�+!�#���'
ก�&

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

50 

"�ก)�ก�/��"�ก�1��'�/
��  #��! �#;�<��! �/��
��	(ก�" ก��
!����!�'5�����!!#���� 
 ��%�#� ���,�&�+!���
ก����0+�ก#�
ก	��ก�B&������ �/��ก�����& �/�� ��
6�� '@""#�ก��)��� 
�����0��#( ,�/�����0�
ก6� ��&+���#�
ก	��ก�
� 
ก�&"�ก�#�,'���� ���#?F���
'C��' ���
�1
ก	��ก� ��ก�����"/�#;����
�,�/6�!6��%+ �!��5,ก+�0'@?%����!��ก"� 
61� ���&+��
,��"*��" "���<��! ���<��! ก����ก	�  �0�����!#� ��!�#3�&+��ก����!�#�0�
ก	��ก� 
  
&B6  �6��#� (2539) �&+��ก	�
���� ก��'�#��#�0�6����
0+� *1�/��
��	(ก�" !#��%!1 
��ก	�ก��� : ก��'�/ก��6���ก��1�� ก#�ก��
'�����,'�����! #!�#�<$��� #��!��%!*1�+��
,%1�%������"#�%�#&
6����%!1 ���1� ก��)�������1��
���ก���+�!��#ก	�/
'C�ก��)�������+��6+���
�1��
0+!0+�!�ก0�3� ��#�
���6�������!�(��/���
��	(ก�"&���&��"�กก��
0+�5��,�/
'C�
"+�0�
'@""#�ก��)������&�� �!��5'�#��#�
0+� *1�/��ก��)�������1��
���ก���+��&+&�  1��6������ก"����
�!1 �!��5
0+�5��'@""#�ก��)������&�� �!1 �!��5'�#��#�
0+� *1ก��)�������1����
��&+�1��!�
'�/ ��<���� 
   �����  
)1�"��&� (2536) �&+��ก	�
����'@""#����!��1���! ��
�G"0�ก��1!
ก	��ก������ 
��
� #�ก��,�� "#�%�#&
6����%!1 ���1� �/&#�ก����ก	� ���ก��
'C� !�6�ก ���!
0+��"���#�5�'�/ ��$
0�ก��1! ก��!� 1���1�!�����ก��1! ก�� �#� ���"�ก
"+�%�+���� 1�
 ��! 
��3���5����!����! #!�#�<$
ก#����! ��
�G"0�ก��1!  !�6�ก!�
��3���5����!�ก ,�/�&+�#�ก�� �#� ���"�ก
"+�%�+���� 1�
 ��!

'C��1��&� 
   ��??�  ��,���$ (2551 : 106) ��ก	�ก��&��
���6������!,����&
��	(ก�"�
����0�
��/������,)�6����6�!6� ก�����ก	�6�!6�0���)���
0�ก���
��!%���� ���1� �/&#����!�*+

ก����ก#�,����&
��	(ก�"�
����!����! #!�#�<$ก#��/&#�ก��'.��#����!,����&
��	(ก�"�
����
��&+���1��ก��,�/"���" ,�/&+�� #��! 
  �����  '���ก���� (2544 : 71) ��ก	�'@""#���� #��!,�/
��	(ก�"���!����! #!�#�<$ก#�
ก��&��
���6����0�
ก	��ก����*',��
��	(ก�"�
������!,����/��6&�����-	:��%!1 
����"�ก

ก	��ก����&��
���6������!,����/��6&�����-	:��%!1 "/�+�!����!�*+���!
0+��"
ก����ก#��-	:��%!1
����1�"/�+�&��
���ก���1���� '.��#�����1���� 
����%+ก��'.��#����!�-	:��%!1!����!5*ก�+�
,�/
ก�&'�/B�6�$�1��
� *� �& 
  '��6�   , �B6�� (2542) �&+���ก����"#�
���� ก����ก	�
'����
���� ���
��	(ก�"0�6�!6�
���
�����!�B������� �%ก��!��"#�%�#&���'(! ���1� !�ก��
'�����,'�����&+��
��	(ก�" 
!��
!�ก���#3�B������� �%ก��!�����
��6�!6�0�"#�%�#&���'(! ����%+��#�
���%#�!����B�����
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�� �%ก��!
���!!�ก0�3� ,�/
��	(ก�"0������#� �&+,ก1 ก��!�ก��! ��<�W�����&�� �����%�/ 
�'ก��$,�/ �����������! /&�ก�������#�!�ก��
'�����,'���' F���6�!6�����*1�����
������#3�
B������� �%ก��!0��&�%?1 "/!�ก��
'�����,'��,�ก�1��"�ก6�!6�����ก�+B�����0��&
�Gก 
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����� 3 

 
��	�ก��������ก������� 

 
 ��ก�����	�
�ก���
�� �����
ก���	ก���ก��������������� 21 ก���� ก�� �����
!��"����# �$%�����&'"( 	&)�ก���
��	*
$!����� (Survey Research) ���ก��	ก8������"9:;"<� 
=��ก���*:>��!;�?�" @ �$A<:�
����:� ก��>���
��B�C�>�DA�$���
�����	ก����9:;$ ก�;�ก��� ก��
�
�� ��;�����>&��E�$F �
G�ก�����	�
�ก���
����:ก��%��9H��;�>�E�D&�D	�8� �$��H 
 
1. �����ก����ก�����������  

  1.1  �����ก� 
    &�D*�ก�����*:��ก���
������H$��H ��:>กE 	ก���ก���	9������!��"����# ;��	�;
	"I;$ �$%�����&'" =���*:��>����;���� ���	�I;��D 1 �� ���&�Dก;�;�*��	ก���ก��" 
��"�H$!
H� 260 ���	�I;� 
  1.2  ก��ก��"�#���������  

    ก��E"��;�E�$����*:��ก���
����H$��H ��:>กE 	ก���ก����&�D!����"!��	�8���ก��
&�Dก;�;�*��*���� �H$	��*��>�D	��%L
$ ��:ก��E"��;�E�$������ 200 �� @ �$������=���*:
!<�� ��"�	�E ����D�����"	*I�;"���:;��D 95 >�D"����"����	��I�;���: �:;��D 5 �$!<���E;�&��H 

 
                          N 
  n   =      
                                            1 + Ne2 
 
 	"I�; n >��  9���%�I;������ก��E"��;�E�$ 
  N >��  �D�����"����	��I�;�����;"����: �:;��D 5 
  e >��  ������&�D*�ก����� ก���H$%"� 
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 >���E���!<�� 
                                            260 

  n     =  
                                     1 + 260(0.05) 2 

 n =       157.576 
 n     ≈    200  ��  

 
 �$�H�ก���
����H$��H ������9���ก��E"��;�E�$��: 200 �� =���*:�
G�ก��!�E">��
$E�� (Simple Random Sampling)         
 
2. �$�%�� �%����&�'&�ก������� 

  	��I�;$"I;����*:��ก���
����H$��H A<:�
��!�:�$9 H�=��� ก��	;ก!�� �����>�DA�$���
�����
	ก����9:;$ >�D!�:�$>��!;�?�"=��ก��%��>��!;�?�";;ก	&)� 3 !E�� (����D	;���>!�$��
���A��ก ก) �$��H 
  !E����� 1 >��!;�?�"9:;"<�!E�����������&9;$A<:�;�>��!;�?�" "��ก��D	&)�
>��!��������ก�� (Check Lists) =��?�"	ก����ก�9:;"<�!E������� &�Dก;��&�:�� 	�� ;��� �D��
ก��� ก�� �����:9;$��;���� ������!"�*
ก�����	�I;� >�D!?���������;���� 
  !E�����  2  >��!;�?�"	ก����ก�����
ก���9;$	ก���ก���� &�Dก;��:�� �����
�E;
	�:�%�:���� ���"� �$�
$��: ���"�<:! ก�E;�����;I�� ���"ก$����>�D&a
ก
�
���E;	%���:���E�$F ���"
ก:���:�� >�D���"�:;$ก��>�D���"&���?�� 
  �ก��D>��!;�?�"	&)�>��"����!E��&�D"���E� (Rating Scale) *�
� 5 �D�� 
=��"�	ก�b#��ก���
�����	�I;ก����;��$��H 
  5 %"��? $ "����"�
�	%8�;�<E���D��"�ก���!�� 
  4 %"��? $  "����"�
�	%8�;�<E���D��"�ก 
  3 %"��? $  "����"�
�	%8�;�<E���D��&��ก��$ 
  2 %"��? $  "����"�
�	%8�;�<E���D���:;� 
  1   %"��? $  "����"�
�	%8�;�<E���D���:;����!�� 
  !E����� 3 >��!;�?�"	ก����ก�9:;	!�;>�D �ก��D9;$>��!;�?�"	&)�>��	9���
������	ก����ก�9:;	!�;>�D��ก������
������H$��H 
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3. ก��(�)���$�%�� �%����&�'&�ก������� 

  A<:�
����:ก��%��ก��!�:�$	��I�;$"I;>��!;�?�"��"9H��;��$��H 
  3.1  � ก��	;ก!�� ����� ����ก��" >�D$���
�����	ก����9:;$ 	�I�;	&)�>����$��ก��
!�:�$>��!;�?�"�%:��;����"ก���?�&�D!$�#9;$ก���
�� 
  3.2  ���9:;"<�"�!�:�$>�Dก��%��ก�;�>���
�����*:��ก���
�� 
  3.3  !�:�$>��!;�?�"�%:"�	�IH;���"?<ก�:;$���?:��9;$	�IH;%�!��D 
  3.4  ���>��!;�?�"�%:;�����#���&� ก���
������H$�:��	�IH;%�>�D��������*: 
  3.5  ���>��!;�?�"���AE��ก���
�������ก;�����#���&� ก���%:A<:	*����*�L�������"
	����$��$9;$	�IH;%�>�D��������*:;�ก��H$%� �$ 
  3.6  ���>��!;�?�"���A<:	*����*�L>�D��� AE��ก���
�������ก;�����#���&� ก��>�D
&��&��$>ก:�9 
  3.7  ���>��!;�?�"�&���;$�*: 	�I�;%��E����"	*I�;"���:���
G�ก��%��E�!"&�D!
�G
d
>;�e�9;$��;���� (Cronbach) =�����;$�*:ก�	ก���ก���	9������!��"����# ;��	�;	"I;$ 
�$%�����&'" ������ 200 �� @ �$"��E����"	*I�;"��9;$>��!;�?�"�:������
ก���9;$
	ก���ก��������������� 21 �E�ก� 0.862 (����D	;���>!�$�����A��ก 9) 
  3.8  ���>��!;�?�""�	����	���$�%:?<ก�:;$ >�:�����&	ก8�9:;"<��E;�& 
 
4. ก���ก+�������#'��,� 

  �
G�ก��	ก8������"9:;"<� A<:�
�����	�
�ก���$��H 
  4.1  A<:�
����:9;%�$!I;��ก��b
��
�����"%��
������
�&�ก�>��ก�>��!;�?�"
	�I�;9;���";��	���D%#��ก���;�>��!;�?�"9;$	ก���ก���� �������!��"����# �$%��
���&'" =��"�A<:*E����ก��	ก8�9:;"<� 	�I�;�%:��:9:;"<����"����"?<ก�:;$ 	����$��$ 

  4.2  A<:�
�����>��!;�?�"��:;"%�$!I;��ก��b
��
�����"%��
������
�&�ก� �&
���	�
�>�ก>��!;�?�">�D	ก8������"9:;"<��:����	;$ ��"�IH�������ก��%����: >�D����!;�
���"!"�<��#��>��!;�?�"��กh�������:��ก���I�"� 
  4.3  A<:�
�����>��!;�?�"�&�$�%!>�D��� ก�$��	��I�;$�;"�
�	�;�#	�I�;����&
�
	���D%#9:;"<� 
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����$���  1  >!�$�D�D	���ก��	ก8������"9:;"<� 
 

2553 2554 
�D�D	���ก��	ก8������"9:;"<� 

!.� ก.�. �.�. �.�. G.�. ".� ก.�. "�.� 

� ก�����"	&)�"�>�D���"!���L                 
� ก���B�a�>�D$���
�����	ก����9:;$                 

��	ก8�>�D�����"9:;"<�                 

�
	���D%#9:;"<�                 

!��&A�ก���
��                 
��������$��ก���
��                 

 

5. ก�����$���".#'��,� 

  9:;"<������:��กก���;�>��!;�?�"ก��E"��;�E�$  200  ��� ���"��
	���D%#&�D"��A�
�:��=&�>ก�"!��	�8��<&��$!?
�
  SPSS (Statistical  Package  for  Social  Science) =���*:!?
�
��ก��
�
	���D%#�$��H 
  5.1 �
	���D%#9:;"<��IH�'��9;$	ก���ก� =���*:�
	���D%#�E����"?��  (Frequency) >�D
�E��:;��D (Percentage) 
  5.2 �
	���D%#9:;"<�	*
$������ (Descriptive  analysis)  	�I�;������9:;"<�	ก����ก�
����
ก���9;$A<:�;�>��!;�?�" !?
�
����*:��ก���
	���D%#��:>กE  �E��:;��D  (Percentage)  �E�	h���� 
(Mean)  >�D!E��	����$	��"���'�� (Standard  Deviation)  =��ก��>&����"%"����ก�D>��	h����  
>�E$�D�����"� $�;��=���*:	ก�b#��">�����"�
�9;$	�!�# (Best 1981 : 182)  ��ก��>&�
���"%"����ก�D>��	h���� �$��H 
   �E�	h���� 4.50 q 5.00  %"�����"�E� "�����
ก���;�<E���D��"�ก���!�� 
   �E�	h���� 3.50 q 4.49  %"�����"�E� "�����
ก���;�<E���D��"�ก 
   �E�	h���� 2.50 q 3.49  %"�����"�E�  "�����
ก���;�<E���D��&��ก��$ 
   �E�	h���� 1.50 q 2.49  %"�����"�E�  "�����
ก���;�<E���D���:;� 
   �E�	h���� 1.00 q 1.49  %"�����"�E�  "�����
ก���;�<E���D���:;����!��  
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  5.3 �
	���D%#9:;"<�	*
$;��"��  (Interferential  analysis)  	�I�;%�&s������"����"!"��G#
ก�����
ก���9;$	ก���ก�������$%�����&'"  !?
�
����*:��ก���
	���D%#  ��:>กE  ก���
	���D%#
���">&�&���  (Analysis  of  Variance : ANOVA) 
  5.4 9:;"<������:��ก>��!;�?�"&���	&w� (open ended) �*:ก���
	���D%#	�IH;%� 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ืองบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  จ านวน 200 คน จากนั้น
น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical 
Package for Social  Science) ผลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วน
ต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ (Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage ; %) 
 ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนที่  3 การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของ
เกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 กับปัจจัยด้านส่วนบุคคลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 
 ส่วนที่  4  การสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
ส่วนท่ี  1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  จ านวน 200 คน ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ตนเองต่อเดือน  
จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก  ด้วยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage ; %) แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  (n= 200) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ     

   ชาย 108 54.00 

   หญิง 92 46.00 

2 อายุ     

   ต่ ากว่า 20 ปี 10 5.00 

   21 - 30 ปี 27 13.50 

   31 - 40 ปี 19 9.50 

   41 - 50 ปี 80 40.00 

   51 - 60 ปี 19 9.50 

   61 ปีขึ้นไป 45 22.50 

3 ระดับการศึกษา     

   ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 163 81.50 

   มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 7.50 

   อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 5.00 

   ปริญญาตรี 8 4.00 

   ปริญญาโท 4 2.00 

4 รายได้ตนเองต่อเดือน     

   น้อยกว่า 10,000 บาท 139 69.50 

   10,001 - 20,000 บาท 46 23.00 

   20,001 - 30,000 บาท 11 5.50 

    มากกว่า 50,000 บาท 4 2.00 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
  (n= 200) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
5 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว     
   1 คน 5 2.50 

   2 คน 20 10.00 

   3 คน 63 31.50 
   4 - 6 คน 97 48.50 

   7 - 10 คน 15 7.50 

6 สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์     
   หัวหน้าครอบครัว 114 57.00 

   ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว 86 43.00 

7 อาชีพหลัก     

   ท านา 56 28.00 
   ท าไร่ 25 12.50 
   ท าสวน 70 35.00 

   ค้าขาย 14 7.00 
   รับจ้าง 34 17.00 
    อ่ืนๆ 1 0.50 

 
 จากตารางที่  2 พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น ชาวบ้าน ต าบล
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  จ านวน 200 คน จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี ้
 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 
200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย (จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00) ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง (จ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00)  
 อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 
200 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี (จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ) รองลงมาคือ อายุ
มากกว่า 61 ปีขึ้นไป (จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ) อายุระหว่าง 21 - 30 ปี (จ านวน 19 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 9.50 ) และอายุระหว่าง  51 - 60 ปี (จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ) อายุน้อยกว่า 20 ปี 
(จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ) ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ ากว่า (จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.50 ) รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.  (จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 )  
ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. (จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ) ระดับปริญญาตรี (จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.00 )และระดับปริญญาโท (จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ) ตามล าดับ 
 ระดับรายได้รวมต่อเดือนของครัวเรือน  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบล
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีระดับรายได้รวมต่อเดือนของครัวเรือน 
น้อยกว่า 10,000 บาท (จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ) รองลงมาคือ มีระดับรายได้รวมต่อเดือน
ของครัวเรือนระหว่าง 10,001 - 10,000 บาท (จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ) มีระดับรายได้รวม
ต่อเดือนของครัวเรือนระหว่าง  20,001 - 30,000 บาท (จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50) และมีระดับ
รายได้รวมต่อเดือนของครัวเรือน 50,000 บาทขึ้นไป (จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 )  ตามล าดับ 
 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีขนาดของครัวเรือนอยู่ในช่วง 4 - 6 คน (จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 ) รองลงมาคือ มีขนาดของครัวเรือน  3 คน (จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ), 
มีขนาดของครัวเรือน  2 คน (จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ) และมีขนาดของครัวเรือน 1  คน 
(จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ) ตามล าดับ 
 สถานภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครอบครัว  (จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00) 
รองลงมา เป็น ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว  (จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ตามล าดับ 
 อาชีพหลัก  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน (จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00) รองลงมาคือ มีอาชีพ
ท านา (จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ), มีอาชีพรับจ้าง (จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ), 
มีอาชีพท าไร่  (จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ), มีอาชีพค้าขาย  (จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.00 ) และมีอาชีพอ่ืน ๆ  (จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50) ตามล าดับ 
 
ส่วนท่ี  2  การวิเคราะห์ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 
   การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คน ประกอบด้วย 
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ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ความพึ่งพิงได้  ความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน  ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้าย
ต่างๆ ความก้าวร้าวความต้องการและความปรารถนา  ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แสดงผลดังตารางที่ 3-9 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกร 
  ไทยในศตวรรษที่ 21 

 (n= 200) 
บุคลิกภาพของเกษตรกรไทย n Mean S.D. ค่าระดับ 

1  ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ 200 3.47 0.771 ปานกลาง 

2  ความพึ่งพิงได้ 200 3.81 0.879 มาก 

3  ความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน 200 3.97 0.507 มาก 

4  ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 200 3.57 0.744 มาก 

5  ความก้าวร้าว 200 2.49 0.950 น้อย 

6  ความต้องการและความปรารถนา 200 3.94 0.432 มาก 

รวม 200 3.54 0.404 มาก 
 
 จากตารางที่  3  พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 
21 ของชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คนด้วย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (Mean = 3.54, S.D. = 0.404) เมื่อพิจารณาบุคคลิกภาพในแต่ละด้านพบว่า  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน 
ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Mean = 3.97, 
S.D. = 0.507), ความต้องการและความปรารถนา (Mean = 3.94, S.D. = 0.432), ความพึ่งพิงได้ (Mean = 3.81, 
S.D. = 0.879), ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ (Mean = 3.57, S.D. = 0.744) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน 
ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ (Mean = 3.47, 
S.D. = 0.771) 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน 
ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ความก้าวร้าว (Mean = 2.49, S.D. = 0.950) 
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ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ด้านทัศนคติต่อ 
  เจ้าหน้าที่ 

                                                                                                                           (n= 200) 

ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ n Mean S.D. ค่าระดับ 

1 ท่านมีความเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 200 3.17 1.392 ปานกลาง 
2 ท่านมีความเคารพต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 200 3.98 1.103 มาก 
3 ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 200 2.86 1.518 ปานกลาง 
4 มีการปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง

เหมาะสม 
200 3.84 1.020 มาก 

5 ท่านได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

200 3.36 1.219 ปานกลาง 

6 เจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมเสมอภาคและเท่า
เทียมกันกับบุคคลอ่ืนๆ 

200 3.64 1.200 มาก 

รวม ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ 200 3.47 0.771 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่  4  พบว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.47, S.D. = 0.771) เมื่อพิจารณาระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในแต่ละด้านพบว่า  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีความเคารพต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
(Mean = 3.98, S.D. = 1.103 ) มีการปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเหมาะสม (Mean = 3.84, S.D. = 
1.020) และเจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคคลอ่ืนๆ (Mean = 3.64, S.D. = 
1.200) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านได้รับการสนับสนุน
จากรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Mean = 3.36, S.D. = 1.219 ) ท่านมีความเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ (Mean = 
3.17, S.D. = 1.392 ) ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Mean = 3.17, S.D. = 1.392 ) ตามล าดับ 
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ตารางที่  5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ด้านความพึ่งพิงได้ 
                                                                                                                             (n= 200) 

ด้านความพึ่งพิงได้ n Mean S.D. ค่าระดับ 

1 เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถพึ่งพิงผู้อ่ืนได้ 200 4.07 1.154 มาก 

2 ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อ่ืน 200 3.52 1.484 มาก 

3 สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยท่านท างาน 200 4.02 1.234 มาก 

4 ท่านมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 200 3.64 1.319 มาก 

รวม ความพึ่งพิงได้ 200 3.81 0.879 มาก 
 
 จากตารางที่  5  พบว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในด้านความพึ่งพิงได้ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.81, S.D. = 0.879) เมื่อพิจารณาระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในแต่ละ
ด้านพบว่า  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถ
พึ่งพิงผู้อ่ืนได้  (Mean = 4.07, S.D. = 1.154 ) สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยท่านท างาน (Mean = 
4.02, S.D. = 1.234)  ท่านมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม (Mean = 3.64, S.D. = 1.319 ) และท่าน
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อื่น (Mean = 3.52, S.D. = 1.484 ) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ด้านความรู้สึกต่อ 
  บุคคลอ่ืน 

                                                                                                                             (n= 200) 

ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน n Mean S.D. ค่าระดับ 

1 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 200 1.90 1.091 น้อย  

2 ท่านรู้สึกว่าคนอ่ืนประสบความส าเร็จในชีวิต
มากกว่าตัวท่าน 

200 3.33 1.224 ปานกลาง 

3 ท่านเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 200 3.35 1.163 ปานกลาง 

4 เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่านเป็นอย่างดี 

200 3.77 1.173 มาก 

5 ท่านมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 200 4.63 0.661 มาก 

6 บุคคลทั่วไปให้เกียรติท่านและปฏิบัติต่อท่าน
ไม่แตกต่างจากผู้อ่ืน 

200 4.19 1.049 มาก 

7 เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน าเมื่อ
ท่านขอร้องด้วยความเต็มใจ 

200 4.08 1.027 มาก 

8 ชุมชนให้การยอมรับอาชีพของท่านเป็นอย่าง
ดี 

200 4.19 0.932 มาก 

9 อาชีพของท่านสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมในชุมชน 

200 4.53 0.763 มาก 

10 อาชีพของท่านได้รับความนิยมจากบุคคล
ทั่วไป 

200 4.18 1.171 มาก 

11 อาชีพของท่านสามารถท าได้ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

200 4.65 0.694 มาก 

12 อาชีพของท่านไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละความเชื่อต่าง ๆ ของชุมชน 

200 4.84 0.372 มากที่สุด 

รวม ความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน 200 3.97 0.507 มาก 
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 จากตารางที่  6 พบว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.97, S.D. = 0.507) เมื่อพิจารณาระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย
ในแต่ละด้านพบว่า  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ อาชีพของท่านไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ (Mean = 4.84, S.D. = 0.372 )  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาชีพของท่านสามารถท าได้ใน
ท้องถิ่นของตนเอง (Mean = 4.65, S.D. = 0.694 ) ท่านมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม (Mean = 4.63, 
S.D. = 0.661 ) อาชีพของท่านสอดคล้องและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมในชุมชน (Mean = 4.53, S.D. = 0.763 ) 
ชุมชนให้การยอมรับอาชีพของท่านเป็นอย่างดี (Mean = 4.19, S.D. = 0.932 ) บุคคลทั่วไปให้เกียรติท่าน
และปฏิบัติต่อท่านไม่แตกต่างจากผู้อ่ืน (Mean = 4.19, S.D. = 1.049 ) อาชีพของท่านได้รับความนิยมจาก
บุคคลทั่วไป (Mean = 4.18, S.D. = 1.171 ) เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน าเมื่อท่านขอร้องด้วย
ความเต็มใจ (Mean = 4.08, S.D. = 1.027 ) เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน
เป็นอย่างดี (Mean = 3.77, S.D. = 1.173 ) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านเป็นที่ยอมรับนับถือ
ของผู้อ่ืนเป็นอย่างดี (Mean = 3.35, S.D. = 1.163 ) ท่านรู้สึกว่าคนอ่ืนประสบความส าเร็จในชีวิตมากกว่า
ตัวท่าน (Mean = 3.33, S.D. = 1.224 ) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจ
เหนือผู้อ่ืน (Mean = 1.90, S.D. = 1.091 )  
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ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ด้านความกังวลใจ 
  และปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 

                                                                                                                             (n= 200) 

ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ n Mean S.D. ค่าระดับ 

1 ท่านมีความกังวลใจต่อดินฟ้าอากาศ 200 4.47 0.945 มาก 

2 ท่านมีความกังวลใจต่อราคาขายผลผลิต 200 4.19 1.072 มาก 

3 ท่านมีความกังวลใจต่อปัญหาพ่อค้าคนกลาง 200 3.45 1.355 ปานกลาง 

4 ท่านมีความกังวลใจต่อราคาปุ๋ย 200 3.99 1.495 มาก 

5 ท่านมีความกังวลใจต่อที่ดินท ากิน 200 3.11 1.653 ปานกลาง 

6 ท่านมีความกังวลใจทางด้านสุขภาพอนามัย 200 4.36 1.089 มาก 

7 ท่านมีความกังวลใจต่อการเมืองการปกครอง 200 2.85 1.489 ปานกลาง 

8 ท่านมีความกังวลใจต่อการหาแหล่งเงินกู้ดอก
เบื้ยต่ า 

200 2.14 1.272 น้อย 

9 ท่านมีความกังวลใจเร่ืองเงินที่ได้รับใน
ปัจจุบันว่าเพียงพอต่อการยังชีพและเลี้ยง
ครอบครัว 

200 3.86 1.323 มาก 

10 ท่านมีความกังวลใจต่อการจัดหาวัตถุดิบราคา
ถูก 

200 3.29 1.462 ปานกลาง 

รวม ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 200 3.57 0.744 มาก 
 
 จากตารางที่  7  พบว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อ
เหตุร้ายต่างๆโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.57, S.D. = 0.744) เมื่อพิจารณาระดับบุคลิกภาพ
ของเกษตรกรไทยในแต่ละด้านพบว่า  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีความกังวลใจต่อดินฟ้า
อากาศ (Mean = 4.47, S.D.= 0.945 ) ท่านมีความกังวลใจทางด้านสุขภาพอนามัย (Mean = 4.36, S.D. = 1.089 ) 
ท่านมีความกังวลใจต่อราคาขายผลผลิต (Mean = 4.19, S.D. = 1.072 ) ท่านมีความกังวลใจต่อราคาปุ๋ย 
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(Mean = 3.99, S.D. = 1.495 ) ท่านมีความกังวลใจเร่ืองเงินที่ได้รับในปัจจุบันว่าเพียงพอต่อการยังชีพและ
เลี้ยงครอบครัว (Mean = 3.86, S.D. = 1.323 ) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานมาก ได้แก่ ท่านมีความกังวลใจต่อ
ปัญหาพ่อค้าคนกลาง (Mean = 3.45, S.D. = 1.355 ) ท่านมีความกังวลใจต่อการจัดหาวัตถุดิบราคาถูก  
(Mean = 3.29, S.D. = 1.462 ) ท่านมีความกังวลใจต่อที่ดินท ากิน (Mean = 3.11, S.D. = 1.653 ) ท่านมี
ความกังวลใจต่อการเมืองการปกครอง (Mean = 2.85, S.D. = 1.489 ) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านมีความกังวลใจต่อการหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบื้ยต่ า (Mean = 2.14, S.D. = 1.272 ) 
 
ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ด้านความก้าวร้าว 

                                                                                                                             (n= 200) 

ด้านความก้าวร้าว n Mean S.D. ค่าระดับ 

1 ท่านมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

200 2.73 1.155 ปานกลาง 

2 ท่านมีความไม่พอใจต่อพ่อค้าคนกลาง 200 2.74 1.368 ปานกลาง 

3 ท่านมีความไม่พอใจต่อการเมืองการปกครอง 200 2.62 1.271 ปานกลาง 

4 ท่านมีความรู้สึกชอบการประท้วง 200 1.87 1.210 น้อย 

รวม ด้านความก้าวร้าว 200 2.49 0.950 น้อย 
 
 จากตารางที่  8  พบว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวร้าว โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  (Mean = 2.49, S.D. = 0.950) เมื่อพิจารณาระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในแต่ละ
ด้านพบว่า  
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านมีความไม่พอใจต่อ
พ่อค้าคนกลาง (Mean = 2.74, S.D. = 1.368 ) ท่านมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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(Mean = 2.73, S.D. = 1.155 ) ท่านมีความไม่พอใจต่อการเมืองการปกครอง (Mean = 2.62, S.D. = 1.271 ) 
ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้านต าบสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกชอบการ
ประท้วง (Mean = 1.87, S.D. = 1.210 ) 
 
ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ด้านความต้องการ 
  และความปรารถนา 

                                                                                                                             (n= 200) 

ด้านความต้องการและความปรารถนา n Mean S.D. ค่าระดับ 

1 ท่านต้องการที่จะร่ ารวย 200 4.66 0.726 มาก 

2 ท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 200 4.63 0.712 มาก 

3 ท่านต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาสูงๆ 200 4.49 1.084 มาก 

4 ท่านต้องการสืบทอดอาชีพของท่านหรือ
ครอบครัว 

200 3.41 1.233 ปานกลาง 

5 ท่านต้องการให้บุตรหลานมาสืบทอดกิจการ
ของตนเอง 

200 2.82 1.439 ปานกลาง 

6 ท่านต้องการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน 200 4.63 0.697 มาก 

7 อาชีพของท่านที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของ
ตลาดและลูกค้า 

200 4.36 0.941 มาก 

8 อาชีพของท่านให้ผลตอบแทนสูง 200 2.98 1.075 ปานกลาง 

9 ท่านต้องการมีโอกาสในการเรียนรู้งานและได้
ความรู้เพิ่มเติม 

200 3.49 1.477 ปานกลาง 

รวม 200 3.94 0.432 มาก 
 
 จากตารางที่  9  พบว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้านความต้องการและความ
ปรารถนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.94, S.D. = 0.432) เมื่อพิจารณาระดับบุคลิกภาพของ
เกษตรกรไทยในแต่ละด้านพบว่า  
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 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านต้องการที่จะร่ ารวย (Mean = 
4.66, S.D. = 0.726 )  ท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (Mean = 4.63, S.D. = 0.712 )  ท่าน
ต้องการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน (Mean = 4.63, S.D. = 0.697 )  ท่านต้องการให้บุตรหลาน
ได้รับการศึกษาสูงๆ (Mean = 4.49, S.D. = 1.084 )  อาชีพของท่านที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด
และลูกค้า (Mean = 4.36, S.D. = 0.941 ) ตามล าดับ 
 บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวบ้าน
ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานมาก ได้แก่ ท่านต้องการมีโอกาสใน
การเรียนรู้งานและได้ความรู้เพิ่มเติม (Mean = 3.49, S.D. = 1.477 ) ท่านต้องการสืบทอดอาชีพของท่าน
หรือครอบครัว  (Mean = 3.41, S.D. = 1.233 ) อาชีพของท่านให้ผลตอบแทนสูง (Mean = 2.98, S.D. = 
1.075 ) ท่านต้องการให้บุตรหลานมาสืบทอดกิจการของตนเอง (Mean = 2.82 , S.D. = 1.439 ) ตามล าดับ 
 
ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานท่ี 1 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามเพศ 
   สมมติฐานท่ี 1.1 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานท่ี  1.2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
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   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานท่ี  1.3  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานท่ี  1.4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานท่ี  1.5  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่  21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานท่ี 1.6 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามเพศ 
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ตารางที่ 10 ความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร เพศ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพของ
เกษตรกรไทย 

ชาย 108 3.677 0.400 0.322 0.571 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 3.644 0.410       

รวม 200 3.662 0.404       

ทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่ 

ชาย 108 3.546 0.782 2.211 0.139 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 3.384 0.754       

รวม 200 3.472 0.771       

ความพึ่งพิงได้ 
ชาย 108 3.803 0.925 0.009 0.924 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 3.815 0.826       

รวม 200 3.809 0.879       

ความรู้สึกต่อ
บุคคลอ่ืน 

ชาย 108 3.931 0.436 1.143 0.286 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 4.008 0.578       

รวม 200 3.967 0.507       

ความกังวลใจ
และปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้ายต่าง  ๆ

ชาย 108 3.656 0.855 3.244 0.073 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 3.467 0.577       
รวม 200 3.570 0.744       

ความก้าวร้าว 
ชาย 108 2.470 0.914 0.080 0.777 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 2.508 0.995       

รวม 200 2.488 0.950       

ความต้องการ
และความ
ปรารถนา 

ชาย 108 3.926 0.473 0.249 0.619 ไม่แตกต่าง 

หญิง 92 3.957 0.379       

รวม 200 3.940 0.432       
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 จากตารางที่ 10  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21  โดยรวม (Sig = 0.571), ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่  (Sig = 0.139), ด้านความ
พึ่งพิงได้ (Sig = 0.924), ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.286), ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้ายต่างๆ (Sig = 0.073), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.777) และด้านความต้องการและความ
ปรารถนา (Sig = 0.619) ไม่แตกต่างไปตามเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี  2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี  2.1  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่  21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี  2.2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้ไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี  2.3  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามอายุ 
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 สมมติฐานท่ี  2.4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี  2.5  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี  2.6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามอายุ 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามอายุ 
 
ตารางที่  11  ความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร อายุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพของ
เกษตรกรไทย 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 3.633 0.433 11.739 0.000* แตกต่าง 
21 - 30 ปี 27 3.951 0.381       
31 - 40 ปี 19 3.518 0.210       
41 - 50 ปี 80 3.786 0.291       
51 - 60 ปี 19 3.527 0.222       
61 ปีขึ้นไป 45 3.390 0.502       
รวม 200 3.662 0.404       
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ตารางที่  11  (ต่อ) 
 

ตัวแปร อายุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่ 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 4.167 0.878 6.103 0.000* แตกต่าง 

21 - 30 ปี 27 3.722 0.525       

31 - 40 ปี 19 3.474 0.513       

41 - 50 ปี 80 3.573 0.556       

51 - 60 ปี 19 2.912 0.800       

61 ปีขึ้นไป 45 3.222 1.039       

รวม 200 3.472 0.771       

ความพึ่งพิงได้ 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 4.375 0.659 3.380 0.006* แตกต่าง 

21 - 30 ปี 27 3.880 0.586       

31 - 40 ปี 19 3.158 0.718       

41 - 50 ปี 80 3.781 0.957       

51 - 60 ปี 19 3.855 0.653       

61 ปีขึ้นไป 45 3.944 0.944       

รวม 200 3.809 0.879       

ความรู้สึกต่อ
บุคคลอ่ืน 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 4.000 0.703 8.119 0.000* แตกต่าง 

21 - 30 ปี 27 4.071 0.327       

31 - 40 ปี 19 3.496 0.322       

41 - 50 ปี 80 4.156 0.446       

51 - 60 ปี 19 3.768 0.580       

61 ปีขึ้นไป 45 3.843 0.509       

รวม 200 3.967 0.507       
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ตารางที่  11  (ต่อ) 
 

ตัวแปร อายุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความกังวลใจ
และปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้าย
ต่างๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 3.100 0.105 6.448 0.000* แตกต่าง 

21 - 30 ปี 27 3.978 0.747       

31 - 40 ปี 19 3.684 0.966       

41 - 50 ปี 80 3.669 0.502       

51 - 60 ปี 19 3.684 0.489       

61 ปีขึ้นไป 45 3.156 0.940       

รวม 200 3.570 0.744       

ความก้าวร้าว 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 1.500 0.527 13.316 0.000* แตกต่าง 

21 - 30 ปี 27 3.259 0.652       

31 - 40 ปี 19 2.526 0.440       

41 - 50 ปี 80 2.703 0.979       

51 - 60 ปี 19 2.382 0.474       

61 ปีขึ้นไป 45 1.889 0.916       

รวม 200 2.488 0.950       

ความต้องการ
และความ
ปรารถนา 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 4.000 0.000 13.951 0.000* แตกต่าง 

21 - 30 ปี 27 4.251 0.435       

31 - 40 ปี 19 3.994 0.297       

41 - 50 ปี 80 4.049 0.407       

51 - 60 ปี 19 3.807 0.173       

61 ปีขึ้นไป 45 3.580 0.403       

รวม 200 3.940 0.432       
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 76 

 จากตารางที่  11  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า คนอายุ 21-30 ปี มีบุคลิกภาพ
สูงกว่า คนอายุ 61 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 
โดยรวม (Sig = 0.000), ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่  (Sig = 0.000), ด้านความพึ่งพิงได้ (Sig = 0.006), 
ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.000), ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ (Sig = 
0.000), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.000) และด้านความต้องการและความปรารถนา (Sig = 0.000) 
แตกต่างไปตามอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่  12  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21   
  จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

อายุ Mean 

ต่ ากว่า 
20 ปี 

21 - 30 
ป ี

31 - 40 
ป ี

41 - 50 
ปี 

51 - 60 
ปี 

61 ปี 
ขึ้นไป 

3.633 3.951 3.518 3.786 3.527 3.390 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.633 - -0.317* 0.115 -0.153 0.106 0.243 

21 - 30 ปี 3.951   - 0.432* 0.165* 0.423* 0.560* 

31 - 40 ปี 3.518     - -0.268* -0.009 0.128 

41 - 50 ปี 3.786       - 0.259* 0.396* 

51 - 60 ปี 3.527         - 0.137 

61 ปีขึ้นไป 3.390           - 
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ตารางที่  12  (ต่อ) 
 

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

อายุ Mean 
ต่ ากว่า 
20 ป ี

21 - 30 
ปี 

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

51 - 60 
ปี 

61 ปี
ขึ้นไป 

4.167 3.722 3.474 3.573 2.912 3.222 
ต่ ากว่า 20 ปี 4.167 - 0.444 0.693* 0.594* 1.254* 0.944* 
21 - 30 ปี 3.722   - 0.249 0.149 0.810* 0.500* 
31 - 40 ปี 3.474     - -0.099 0.561* 0.251 
41 - 50 ปี 3.573       - 0.661* 0.351* 
51 - 60 ปี 2.912         - -0.310 
61 ปีขึ้นไป 3.222           - 

ความ
พึ่งพิงได้ 

อายุ Mean 

ต่ ากว่า 
20 ป ี

21 - 30 
ปี 

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

51 - 60 
ปี 

61 ปี
ขึ้นไป 

4.375 3.880 3.158 3.781 3.855 3.944 
ต่ ากว่า 20 ปี 4.375 - 0.495 1.217* 0.594* 0.520 0.431 
21 - 30 ปี 3.880   - 0.722* 0.098 0.024 -0.065 
31 - 40 ปี 3.158     - -0.623* -0.697* -0.787* 
41 - 50 ปี 3.781       - -0.074 -0.163 
51 - 60 ปี 3.855         - -0.089 
61 ปีขึ้นไป 3.944           - 
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ตารางที่  12  (ต่อ) 
 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

อายุ Mean 

ต่ ากว่า 
20 ป ี

21 - 30 
ป ี

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

51 - 60 
ปี 

61 ปี
ขึ้นไป 

4.000 4.071 3.496 4.156 3.768 3.843 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.000 - -0.071 0.504* -0.156 0.232 0.157 

21 - 30 ปี 4.071   - 0.575* -0.085 0.303* 0.228* 

31 - 40 ปี 3.496     - -0.661* -0.272 -0.347* 

41 - 50 ปี 4.156       - 0.389* 0.314* 

51 - 60 ปี 3.768         - -0.075 

61 ปีขึ้นไป 3.843           - 

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อ

เหตุร้าย
ต่างๆ 

อายุ Mean 

ต่ ากว่า 
20 ป ี

21 - 30 
ป ี

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

51 - 60 
ปี 

61 ปี
ขึ้นไป 

3.100 3.978 3.684 3.669 3.684 3.156 

ต่ ากว่า 20 ปี 3.100 - -0.878* -0.584* -0.569* -0.584* -0.056 

21 - 30 ปี 3.978   - 0.294 0.309* 0.294 0.822* 

31 - 40 ปี 3.684     - 0.015 0.000 0.529* 

41 - 50 ปี 3.669       - -0.015 0.513* 

51 - 60 ปี 3.684         - 0.529* 

61 ปีขึ้นไป 3.156           - 
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ตารางที่  12  (ต่อ) 
 

ความ
ก้าวร้าว 

อายุ Mean 

ต่ ากว่า 
20 ปี 

21 - 30 
ปี 

31 - 40 
ป ี

41 - 50 
ป ี

51 - 60 
ป ี

61 ปี
ขึ้นไป 

1.500 3.259 2.526 2.703 2.382 1.889 

ต่ ากว่า 20 ปี 1.500 - -1.759* -1.026* -1.203* -0.882* -0.389 

21 - 30 ปี 3.259   - 0.733* 0.556* 0.878* 1.370* 

31 - 40 ปี 2.526     - -0.177 0.145 0.637* 

41 - 50 ปี 2.703       - 0.322 0.814* 

51 - 60 ปี 2.382         - 0.493* 

61 ปีขึ้นไป 1.889           - 

ความ
ต้องการ
และ
ความ

ปรารถนา 

อายุ Mean 

ต่ ากว่า 
20 ปี 

21 - 30 
ปี 

31 - 40 
ป ี

41 - 50 
ป ี

51 - 60 
ป ี

61 ปี
ขึ้นไป 

4.000 4.251 3.994 4.049 3.807 3.580 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.000 - -0.251 0.006 -0.049 0.193 0.420* 

21 - 30 ปี 4.251   - 0.257* 0.202* 0.444* 0.671* 

31 - 40 ปี 3.994     - -0.054 0.187 0.414* 

41 - 50 ปี 4.049       - 0.242* 0.468* 

51 - 60 ปี 3.807         - 0.227* 

61 ปีขึ้นไป 3.580           - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  12  เมื่อทดสอบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 8 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
มากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี  กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปี, 51 - 60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพ
เกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 21 - 30 ปี กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่า
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กลุ่มอาย ุ31 - 40 ปี กลุ่มอายุ 51 - 60 ป ีและ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 
41 - 50 ปี 
 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบหลักแต่ละด้าน พบว่า 
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 9 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
น้อยกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี  กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุต่ า
กว่า 20 ปี  กลุ่มอายุ 51 - 60 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี , 21 - 30 ปี, 
31 - 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี  กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี, 21 - 30 ปี, และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี 
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความพึ่งพิงได้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่า
กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่า
กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี, 51 - 60 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป  มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
มากกว่ากลุ่มอายุ 31 - 40 ปี  
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 8 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
น้อยกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี, กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
มากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี, กลุ่มอายุ 51 - 60 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 21 - 30 ปี 
และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี, กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มอายุ 21 - 30 ปี, 
กลุ่มอายุ 41 - 50 ป ีและกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มอายุ 31 - 40 ป ี
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 9 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 21 - 30 ปี, 31-40 ปี, 
41-50 ปี และกลุ่มอายุ 51-60 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 
41 - 50 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ  21-30 ปี, กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพ
เกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 21 - 30 ปี, 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปี, และกลุ่มอายุ 51 - 60 ป ี
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความก้าวร้าว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 11 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 21 - 30 ปี, 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปีและกลุ่มอายุ 
51 - 60 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี,  กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปี,  
51 - 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 21-30 ปี  กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ  31 - 40 ปี,  41 - 50 ปี, และกลุ่มอายุ 51 - 60 ป ี
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 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความต้องการและความปรารถนาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 9 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปี, และกลุ่ม
อายุ 51 - 60 ปี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 21-30 ปี,  กลุ่มอายุ 51 - 60 ปี มีบุคลิกภาพ
เกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50  ปี  กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่า
กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี, 21 - 30 ปี, 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปี, และกลุ่มอายุ 51 - 60 ป ี
 สมมติฐานท่ี  3 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่างไป
ตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี  3.1  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี  3.2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้ไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี  3.3 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดบับุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
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 สมมติฐานท่ี  3.4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี  3.5  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี  3.6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความต้องการ
และความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
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ตารางที่  13  ความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามระดับ 
  การศึกษา 
 

ตัวแปร ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 163 3.575 0.382 15.817 0.000* แตกต่าง 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 4.111 0.086       

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 3.900 0.223       

ปริญญาตรี 8 4.289 0.238       

ปริญญาโท 4 3.644 0.000       

รวม 200 3.662 0.404       

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 163 3.434 0.832 0.883 0.475 ไม่แตกต่าง 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 3.778 0.215       

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 3.667 0.527       

ปริญญาตรี 8 3.500 0.356       

ปริญญาโท 4 3.333 0.000       

รวม 200 3.472 0.771       

ความ
พึ่งพิงได้ 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 163 3.686 0.871 8.383 0.000* แตกต่าง 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 4.917 0.122       

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 4.125 0.922       

ปริญญาตรี 8 4.000 0.267       

ปริญญาโท 4 3.500 0.000       

รวม 200 3.809 0.879       
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ตารางที่  13  (ต่อ) 
 
ตัวแปร ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 163 3.917 0.492 4.083 0.003* แตกต่าง 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 4.306 0.325       

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 4.000 0.791       

ปริญญาตรี 8 4.417 0.356       

ปริญญาโท 4 3.750 0.000       

รวม 200 3.967 0.507       

ความกังวล
ใจและ
ปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้าย
ต่าง  ๆ

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 163 3.460 0.766 6.577 0.000* แตกต่าง 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 3.967 0.176       

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 4.000 0.422       

ปริญญาตรี 8 4.500 0.107       

ปริญญาโท 4 3.600 0.000       

รวม 200 3.570 0.744       

ความ
ก้าวร้าว 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 163 2.359 0.927 7.280 0.000* แตกต่าง 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 2.583 0.488       

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 3.125 1.186       

ปริญญาตรี 8 3.875 0.401       

ปริญญาโท 4 3.000 0.000       

รวม 200 2.488 0.950       
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ตารางที่  13  (ต่อ) 
 
ตัวแปร ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 163 3.834 0.364 25.307 0.000* แตกต่าง 
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 15 4.556 0.339       
อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 4.056 0.293       
ปริญญาตรี 8 4.722 0.297       
ปริญญาโท 4 4.111 0.000       
รวม 200 3.940 0.432       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  13  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่  (Sig = 0.475) ไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21โดยรวม 
(Sig = 0.000), ด้านความพึ่งพิงได้ (Sig = 0.000), ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.003), ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ (Sig = 0.000), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.000) และด้านความ
ต้องการและความปรารถนา (Sig = 0.000) แตกต่างไปตามระดับการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least Significance Difference (LSD) 
ปรากฏผลดังตารางที่ 14 
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ตารางที่  14  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21   
  จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 
 

บุคลิก 
ภาพของ
เกษตรกร
ไทย 

ระดับ
การศึกษา 

Mean 

ประถม 
ศึกษา หรือ
ต่ ากว่า 

มัธยม 
ศึกษา 

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

3.575 4.111 3.900 4.289 3.644 
ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า 

3.575 - -0.536* -0.325* -0.714* -0.069 

มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

4.111  - 0.211 -0.178 0.467* 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

3.900   - -0.389* 0.256 

ปริญญาตรี 4.289       - 0.644* 

ปริญญาโท 3.644         - 

ความ
พึ่งพิงได้ 

ระดับ
การศึกษา 

Mean 

ประถม 
ศึกษา หรือ
ต่ ากว่า 

มัธยม 
ศึกษา 

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

3.686 4.917 4.125 4.000 3.500 
ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า 

3.686 - -1.231* -0.439 -0.314 0.186 

มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

4.917  - 0.792* 0.917* 1.417* 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

4.125   - 0.125 0.625 

ปริญญาตรี 4.000       - 0.500 

ปริญญาโท 3.500         - 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 87 

ตารางที่  14  (ต่อ) 
 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

ระดับ
การศึกษา 

Mean 

ประถม 
ศึกษา หรือ
ต่ ากว่า 

มัธยม 
ศึกษา 

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

3.917 4.306 4.000 4.417 3.750 
ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า 

3.917 - -0.389* -0.083 -0.500* 0.167 

มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

4.306  - 0.306 -0.111 0.556* 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

4.000   - -0.417 0.250 

ปริญญาตรี 4.417       - 0.667* 

ปริญญาโท 3.750         - 

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อ

เหตุร้าย
ต่างๆ 

ระดับ
การศึกษา 

Mean 

ประถม 
ศึกษา หรือ
ต่ ากว่า 

มัธยม 
ศึกษา 

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

3.460 3.967 4.000 4.500 3.600 
ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า 

3.460 - -0.507* -0.540* -1.040* -0.140 

มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

3.967  - -0.033 -0.533 0.367 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

4.000   - -0.500 0.400 

ปริญญาตรี 4.500       - 0.900* 

ปริญญาโท 3.600         - 
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ตารางที่  14  (ต่อ) 
 

ความ
ก้าวร้าว 

ระดับ 
การศึกษา 

Mean 

ประถม 
ศึกษา หรือ
ต่ ากว่า 

มัธยม 
ศึกษา 
หรือ 
ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

2.359 2.583 3.125 3.875 3.000 
ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า 

2.359 - -0.224 -0.766* -1.516* -0.641 

มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

2.583  - -0.542 -1.292* -0.417 

อนุปริญญา หรือ 
ปวส. 

3.125   - -0.750 0.125 

ปริญญาตรี 3.875       - 0.875 

ปริญญาโท 3.000         - 

ความ
ต้องการ
และ
ความ

ปรารถนา 

ระดับ 
การศึกษา 

Mean 

ประถม 
ศึกษา หรือ
ต่ ากว่า 

มัธยม 
ศึกษา 
หรือ 
ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

3.834 4.556 4.056 4.722 4.111 
ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า 

3.834 - -0.722* -0.222 -0.889* -0.277 

มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

4.556  - 0.500* -0.167 0.444* 

อนุปริญญา หรือ 
ปวส. 

4.056   - -0.667* -0.056 

ปริญญาตรี 4.722       - 0.611* 

ปริญญาโท 4.111         - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่  14  เมื่อทดสอบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ า
กว่า, กลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับ
การศึกษาประถมศึกษา หรือต่ ากว่า, กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรีมีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ ากว่าและกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ 
ปวส., กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโทมีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.และกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบหลักแต่ละด้าน พบว่า 
 กลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความพึ่งพิงได้แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ 
ปวช.มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ ากว่า, กลุ่มระดับ
การศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่า
กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ ปวช. 
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ ปวช., 
ปริญญาตรี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ ากว่า , กลุ่ม
ระดับการศึกษา ปริญญาโท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. และกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี   
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้าย
ต่างๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.,อนุปริญญา หรือ ปวส., ปริญญาตรี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่ม
ระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ ากว่า , กลุ่มระดับการศึกษา ปริญญาโท มีบุคลิกภาพเกษตรกร
ไทยน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความก้าวร้าว แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. มี
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ ากว่า , กลุ่มระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา หรือต่ า
กว่า และกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ ปวช. 
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 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความต้องการและความปรารถนา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 6 คู่  ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช., ปริญญาตรี มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษา
ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า , กลุ่มระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือ ปวส. มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
น้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ ปวช. กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี มีบุคลิกภาพ
เกษตรกรไทยมากกว่า กลุ่มระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือ ปวส. กลุ่มระดับการศึกษา ปริญญาโท 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ ปวช. และกลุ่มระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  
 สมมติฐานท่ี 4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานท่ี  4.1  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานท่ี  4.2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้ไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานท่ี  4.3  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
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 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานท่ี  4.4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวลใจ
และปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานท่ี  4.5  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานท่ี 4.6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่  21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
  จ าแนกตามรายได้ตนเองต่อเดือน 
 

ตัวแปร รายได้ตนเองต่อเดือน N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

น้อยกว่า 10,000 บาท 139 3.611 0.388 9.505 0.000* แตกต่าง 

10,001 - 20,000 บาท 46 3.777 0.386       

20,001 - 30,000 บาท 11 3.503 0.302       

มากกว่า 50,000 บาท 4 4.511 0.000       

รวม 200 3.662 0.404       

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

น้อยกว่า 10,000 บาท 139 3.305 0.782 9.071 0.000* แตกต่าง  

10,001 - 20,000 บาท 46 3.938 0.614       

20,001 - 30,000 บาท 11 3.500 0.500       

มากกว่า 50,000 บาท 4 3.833 0.000       
รวม 200 3.472 0.771       

ความ
พึ่งพิงได้ 

น้อยกว่า 10,000 บาท 139 3.815 0.898 3.550 0.015* แตกต่าง   

10,001 - 20,000 บาท 46 3.935 0.867       

20,001 - 30,000 บาท 11 3.045 0.292       

มากกว่า 50,000 บาท 4 4.250 0.000       

รวม 200 3.809 0.879       

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

น้อยกว่า 10,000 บาท 139 3.939 0.483 11.666 0.000* แตกต่าง   

10,001 - 20,000 บาท 46 4.127 0.485       
20,001 - 30,000 บาท 11 3.364 0.242       

มากกว่า 50,000 บาท 4 4.750 0.000       

รวม 200 3.967 0.507       
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ตารางที่  15  (ต่อ) 
 
ตัวแปร รายได้ตนเองต่อเดือน N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อ

เหตุร้าย
ต่างๆ 

น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 
รวม 

139 3.574 
3.430 
3.791 
4.400 
3.570 

0.780 
0.620 
0.693 
0.000 
0.744 

2.583 0.055 ไม่
แตกต่าง   

  
46 
11 
4 

200 

    

      

      

      

ความ
ก้าวร้าว 

น้อยกว่า 10,000 บาท 139 2.405 0.918 9.544 0.000* แตกต่าง   

10,001 - 20,000 บาท 46 2.370 0.821       

20,001 - 30,000 บาท 11 3.386 1.008       

มากกว่า 50,000 บาท 4 4.250 0.000       

รวม 200 2.488 0.950       

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

น้อยกว่า 10,000 บาท 139 3.867 0.409 18.722 0.000* แตกต่าง   

10,001 - 20,000 บาท 46 4.145 0.349       

20,001 - 30,000 บาท 11 3.626 0.174       

มากกว่า 50,000 บาท 4 5.000 0.000       

รวม 200 3.940 0.432       
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 15  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ (Sig = 0.055) ไม่แตกต่างไป
ตามรายได้ตนเองต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21โดยรวม (Sig = 0.000),ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ (Sig = 0.000), ด้านความ
พึ่งพิงได้ (Sig = 0.015), ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.000), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.000) 
และด้านความต้องการและความปรารถนา (Sig = 0.000) แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือนอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least 
Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่  16  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21   
  จ าแนกตามรายได้ตนเองต่อเดือนเป็นรายคู่ 
 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

รายได้ตนเองต่อเดือน Mean 

น้อยกว่า 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

3.611 3.777 3.503 4.511 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.611 - -0.166* 0.108 -0.900* 

10,001 - 20,000 บาท 3.777   - 0.274* -0.734* 

20,001 - 30,000 บาท 3.503     - -1.008* 

มากกว่า 50,000 บาท 4.511       - 

ทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่ 

รายได้ตนเองต่อเดือน Mean 

น้อยกว่า 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

3.305 3.938 3.500 3.833 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.305 - -0.634* -0.195 -0.529 

10,001 - 20,000 บาท 3.938   - 0.438 0.105 

20,001 - 30,000 บาท 3.500     - -0.333 

มากกว่า 50,000 บาท 3.833       - 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 95 

ตารางที่  16  (ต่อ) 
 

ความพึ่งพิง
ได้ 

รายได้ตนเองต่อเดือน Mean 

น้อยกว่า 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

3.815 3.935 3.045 4.250 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.815 - -0.120 0.769* -0.435 

10,001 - 20,000 บาท 3.935   - 0.889* -0.315 

20,001 - 30,000 บาท 3.045     - -1.205* 

มากกว่า 50,000 บาท 4.250       - 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

รายได้ตนเองต่อเดือน Mean 

น้อยกว่า 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

3.939 4.127 3.364 4.750 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.939 - -0.188* 0.575* -0.811* 

10,001 - 20,000 บาท 4.127   - 0.763* -0.623* 

20,001 - 30,000 บาท 3.364     - -1.386* 

มากกว่า 50,000 บาท 4.750       - 

ความ
ก้าวร้าว 

รายได้ตนเองต่อเดือน Mean 

น้อยกว่า 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

2.405 2.370 3.386 4.250 

น้อยกว่า 10,000 บาท 2.405 - 0.035 -0.982* -1.845* 

10,001 - 20,000 บาท 2.370   - -1.017* -1.880* 

20,001 - 30,000 บาท 3.386     - -0.864 

มากกว่า 50,000 บาท 4.250       - 
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ตารางที่  16  (ต่อ) 
 

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

รายได้ตนเองต่อเดือน Mean 

น้อยกว่า 
10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

3.867 4.145 3.626 5.000 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.867 - -0.278* 0.240* -1.133* 

10,001 - 20,000 บาท 4.145   - 0.519* -0.855* 

20,001 - 30,000 บาท 3.626     - -1.374* 

มากกว่า 50,000 บาท 5.000       - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  16  เมื่อทดสอบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
จ าแนกตามรายได้ตนเองต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายได้ตนเองต่อเดือนต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ 10,001 - 
20,000 บาท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่ม 10,001 - 20,000 บาท, กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาท มี
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท, กลุ่ม10,001 - 20,000 บาท และ กลุ่ม 
20,001 - 30,000 บาท 
 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบหลักแต่ละด้าน พบว่า 
 กลุ่มรายได้ตนเองต่อเดือนต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ 10,001 - 20,000 บาท 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท 
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความพึ่งพิงได้แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มีบุคลิกภาพ
เกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท และ กลุ่ม 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มรายได้ 
มากกว่า 50,000 บาท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่า กลุ่มรายได้ 20,001 - 30,000 บาท  
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 6 คู่ กลุ่มรายได้ 10,001 - 20,000 บาท มีบุคลิกภาพเกษตรกร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 97 

ไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
น้อยกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่ม 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท, กลุ่ม10,001 - 20,000 บาท และ กลุ่ม 
20,001 - 30,000 บาท 
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความก้าวร้าว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
มากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่ม 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท, และกลุ่ม10,001 - 20,000 บาท  
 กลุ่มอายุต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความต้องการและความปรารถนา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ 10,001 - 20,000 บาท 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มี
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่ม 10,001 - 20,000 บาท กลุ่ม
รายได้มากกว่า 50,000 บาท มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท, กลุ่ม
10,001 - 20,000 บาท , และกลุ่ม 20,001 - 30,000 บาท 
 สมมติฐานท่ี 5 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  5.1 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  5.2 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้ไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
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 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  5.3  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  5.4 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความกังวลใจ
และปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  5.5 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  5.6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความต้องการ
และความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
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ตารางที่  17  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
  จ าแนกตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
 

ตัวแปร จ านวนสมาชิก 
ในครอบครัว 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

1 คน 5 3.356 0.000 0.946 0.438 ไม่แตกต่าง 

2 คน 20 3.739 0.405       

3 คน 63 3.657 0.406       

4 - 6 คน 97 3.670 0.439       

7 - 10 คน 15 3.622 0.068       

รวม 200 3.662 0.404       

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

1 คน 5 3.333 0.000 3.947 0.004* แตกต่าง 

2 คน 20 3.917 0.948       

3 คน 63 3.270 0.807       

4 - 6 คน 97 3.565 0.718       

7 - 10 คน 15 3.167 0.423       

รวม 200 3.472 0.771       

ความ
พึ่งพิงได้ 

1 คน 5 3.000 0.000 7.092 0.000* แตกต่าง 

2 คน 20 3.625 1.111       

3 คน 63 3.694 0.759       

4 - 6 คน 97 4.075 0.868       

7 - 10 คน 15 3.083 0.440       

รวม 200 3.809 0.879       
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ตารางที่  17  (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวนสมาชิก 
ในครอบครัว 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

1 คน 5 4.083 0.000 0.843 0.499 ไม่แตกต่าง 

2 คน 20 3.792 0.542       

3 คน 63 3.964 0.432       

4 - 6 คน 97 4.006 0.556       

7 - 10 คน 15 3.917 0.493       

รวม 200 3.967 0.507       

ความกังวล
ใจและ
ปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้าย
ต่างๆ 

1 คน 5 2.600 0.000 2.971 0.021* แตกต่าง 

2 คน 20 3.825 0.919       

3 คน 63 3.625 0.709       

4 - 6 คน 97 3.536 0.728       

7 - 10 คน 15 3.533 0.640       

รวม 200 3.570 0.744       

ความ
ก้าวร้าว 

1 คน 5 3.000 0.000 22.239 0.000* แตกต่าง 

2 คน 20 2.688 0.663       

3 คน 63 2.679 0.670       

4 - 6 คน 97 2.062 0.879       

7 - 10 คน 15 4.000 0.968       

รวม 200 2.488 0.950       
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ตารางที่  17  (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวนสมาชิก 
ในครอบครัว 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

1 คน 5 3.556 0.000 2.416 0.050* แตกต่าง 

2 คน 20 3.972 0.284       

3 คน 63 3.961 0.491       

4 - 6 คน 97 3.976 0.441       

7 - 10 คน 15 3.704 0.108       

รวม 200 3.940 0.432       
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  17  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม (Sig = 0.438) และด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.499) ไม่
แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ (Sig = 0.004), ด้านความพึ่งพิงได้ (Sig = 0.000), ด้านความกังวลใจและ
ปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ (Sig = 0.021), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.000) และด้านความต้องการและ
ความปรารถนา (Sig = 0.050) แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางที่ 18 
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ตารางที่  18  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
  จ าแนกตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวเป็นรายคู่ 
 

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

จ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใน
ครอบครัว 

Mean 
1 คน 2 คน 3 คน 4 - 6 คน 7 - 10 คน 

3.333 3.917 3.270 3.565 3.167 

1 คน 3.333 - -0.583 0.063 -0.232 0.167 

2 คน 3.917   - 0.647* 0.351 0.750* 

3 คน 3.270     - -0.295* 0.103 

4 - 6 คน 3.565       - 0.399 

7 - 10 คน 3.167         - 

ความ
พึ่งพิงได้ 

จ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใน
ครอบครัว 

Mean 
1 คน 2 คน 3 คน 4 - 6 คน 7 - 10 คน 

3.000 3.625 3.694 4.075 3.083 

1 คน 3.000 - -0.625 -0.694 -1.075* -0.083 

2 คน 3.625   - -0.069 -0.450* 0.542 

3 คน 3.694     - -0.380* 0.611* 

4 - 6 คน 4.075       - 0.991* 

7 - 10 คน 3.083         - 

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อ

เหตุร้าย
ต่างๆ 

จ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใน
ครอบครัว 

Mean 
1 คน 2 คน 3 คน 4 - 6 คน 7 - 10 คน 

2.600 3.825 3.625 3.536 3.533 

1 คน 2.600 - -1.225* -1.025* -0.936* -0.933* 

2 คน 3.825   - 0.200 0.289 0.292 

3 คน 3.625     - 0.089 0.092 

4 - 6 คน 3.536       - 0.003 

7 - 10 คน 3.533         - 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 

ความ
ก้าวร้าว 

จ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใน
ครอบครัว 

Mean 
1 คน 2 คน 3 คน 4 - 6 คน 7 - 10 คน 

3.000 2.688 2.679 2.062 4.000 

1 คน 3.000 - 0.313 0.321 0.938* -1.000* 

2 คน 2.688   - 0.009 0.626* -1.313* 

3 คน 2.679     - 0.617* -1.321* 

4 - 6 คน 2.062       - -1.938* 

7 - 10 คน 4.000         - 

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

จ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใน
ครอบครัว 

Mean 
1 คน 2 คน 3 คน 4 - 6 คน 7 - 10 คน 

3.556 3.972 3.961 3.976 3.704 

1 คน 3.556 - -0.417 -0.406* -0.420* -0.148 

2 คน 3.972   - 0.011 -0.004 0.269 

3 คน 3.961     - -0.015 0.257* 

4 - 6 คน 3.976       - 0.272* 

7 - 10 คน 3.704         - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  18  เมื่อทดสอบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
จ าแนกตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวเป็นรายคู่  พบว่า จ านวนสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัวต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คนมี
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 2 คน, กลุ่มจ านวน
สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-5 คน มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ในครอบครัว 3 คน และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 7-10 คน มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
น้อยกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 2 กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-5 คน มี
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน 
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 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความพึ่งพิง
ได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดในครอบครัว 4-5 คนมีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 1 คน, กลุ่มสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 2 คน, และกลุ่มสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน  
กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 7-10 คน มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มจ านวน
สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-6 คน  
 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 2 คน, กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน, 
กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-6 คน, และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 7-10 คน 
มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 1 คน 
 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย ด้านความก้าวร้าว
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 7 คู่ ได้แก่ กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ในครอบครัว 4-6 คน มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 1 คน,  
กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 2 คน และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน,  
กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 7-10 คน มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มจ านวน
สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 1 คน,  กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 2 คน,  กลุ่มจ านวน
สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน,  และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-6 คน  
 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวต่าง ๆ มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-6 คน มี
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยมากกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 1 คน กลุ่มจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดในครอบครัว 7-10 คน มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทยน้อยกว่ากลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 3 คน และกลุ่มจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 4-6 คน  
 สมมติฐานท่ี  6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามสถานภาพในครอบครัว 
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 สมมติฐานท่ี  6.1  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  6.2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้ไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  6.3  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึกต่อ
บุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  6.4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานท่ี  6.5  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
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 สมมติฐานท่ี 6.6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว 
 
ตารางที่  19  ความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามสถานภาพ 
  ในครอบครัว 
 

ตัวแปร สถานภาพใน
ครอบครัว 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

หัวหน้าครอบครัว 114 3.617 0.441 3.235 0.074 ไม่
แตกต่าง ตัวแทนหัวหน้า

ครอบครัว 
86 3.720 0.343 

    

รวม 200 3.662 0.404     

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าครอบครัว 114 3.563 0.785 3.758 0.054 ไม่
แตกต่าง ตัวแทนหัวหน้า

ครอบครัว 
86 3.351 0.741 

    

รวม 200 3.472 0.771     

ความ
พึ่งพิงได้ 

หัวหน้าครอบครัว 114 3.855 0.931 0.7414 0.390 ไม่
แตกต่าง ตัวแทนหัวหน้า

ครอบครัว 
86 3.747 0.807 

    

รวม 200 3.809 0.879     

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

หัวหน้าครอบครัว 114 3.976 0.510 0.087 0.768 ไม่
แตกต่าง ตัวแทนหัวหน้า

ครอบครัว 
86 3.954 0.505 

    

รวม 200 3.967 0.507     
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ตารางที่  19  (ต่อ) 
 
ตัวแปร สถานภาพใน

ครอบครัว 
N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อ

เหตุร้าย
ต่างๆ 

หัวหน้าครอบครัว 114 3.452 0.838 6.832 0.010* แตกต่าง 
ตัวแทนหัวหน้า
ครอบครัว 

86 3.726 0.565 
      

รวม 200 3.570 0.744 

      

ความ
ก้าวร้าว 

หัวหน้าครอบครัว 114 2.261 0.836 16.217 0.000* แตกต่าง 
ตัวแทนหัวหน้า
ครอบครัว 

86 2.788 1.012 
      

รวม 200 2.488 0.950       

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

หัวหน้าครอบครัว 114 3.856 0.484 10.585 0.001* แตกต่าง 
ตัวแทนหัวหน้า
ครอบครัว 

86 4.052 0.321 
      

รวม 200 3.940 0.432       
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  19  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21  โดยรวม (Sig = 0.074), ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่  (Sig = 0.054), ด้านความ
พึ่งพิงได้ (Sig = 0.390), ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.768) ไม่แตกต่างไปตามสถานภาพใน
ครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 
(Sig = 0.010), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.000) และด้านความต้องการและความปรารถนา (Sig = 0.001) 
แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี  7  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตกต่าง
ไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมแตก 
ต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานท่ี  7.1  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานท่ี  7.2  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความพึ่งพิง
ได้แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้ไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
พึ่งพิงได้แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานท่ี  7.3  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืนแตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานท่ี  7.4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวล
ใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
กังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
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 สมมติฐานท่ี  7.5  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความก้าวร้าวไม่
แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ก้าวร้าวแตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานท่ี  7.6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ความความต้องการ
และความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาไม่แตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 สมมติฐานรอง (H1) : ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  ด้านความ
ต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามอาชีพหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 110 

ตารางที่  20  ความแตกต่างของบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามอาชีพหลัก 
 

ตัวแปร อาชีพหลัก N Mean S.D F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

ท านา 56 3.727 0.381 6.749 0.000* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 3.725 0.361     

ท าสวน 70 3.677 0.429     

ค้าขาย 14 3.876 0.265     

รับจ้าง 34 3.360 0.299     

อ่ืนๆ 1 4.511 .     

รวม 200 3.662 0.404     

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

ท านา 56 3.729 0.814 3.535 0.004* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 3.693 0.715     

ท าสวน 70 3.274 0.720     

ค้าขาย 14 3.583 0.283     

รับจ้าง 34 3.235 0.835     

อ่ืนๆ 1 3.833 .     

รวม 200 3.472 0.771     

ความ
พึ่งพิงได้ 

ท านา 56 4.094 0.990 4.000 0.002* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 3.320 0.571     

ท าสวน 70 3.661 0.896     

ค้าขาย 14 4.196 0.622     

รับจ้าง 34 3.831 0.722     

อ่ืนๆ 1 4.250 .     

รวม 200 3.809 0.879     
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ตารางที่  20  (ต่อ) 
 

ตัวแปร อาชีพหลัก N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

ท านา 56 4.021 0.381 5.531 0.000* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 3.597 0.390     

ท าสวน 70 3.989 0.611     

ค้าขาย 14 4.351 0.207     

รับจ้าง 34 3.922 0.453     

อ่ืนๆ 1 4.750 .     

รวม 200 3.967 0.507     

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้าย
ต่างๆ 

ท านา 56 3.704 0.621 17.162 0.000* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 3.976 0.650     

ท าสวน 70 3.706 0.586     

ค้าขาย 14 3.707 0.818     

รับจ้าง 34 2.688 0.619     

อ่ืนๆ 1 4.400 .     

รวม 200 3.570 0.744     

ความ
ก้าวร้าว 

ท านา 56 2.241 0.772 5.945 0.000* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 3.090 1.159     

ท าสวน 70 2.671 0.915     

ค้าขาย 14 2.339 0.830     

รับจ้าง 34 2.081 0.854     

อ่ืนๆ 1 4.250 .     

รวม 200 2.488 0.950     
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ตารางที่  20  (ต่อ) 
 

ตัวแปร อาชีพหลัก N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ต้องการ
และความ
ปรารถนา 

ท านา 56 3.859 0.547 4.096 0.001* แตกต่าง 

ท าไร่ 25 4.102 0.414     

ท าสวน 70 3.954 0.365     

ค้าขาย 14 4.167 0.189     
รับจ้าง 34 3.801 0.318     
อ่ืนๆ 1 5.000 .     

รวม 200 3.940 0.432     
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  20  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับว่า ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกร
ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม (Sig = 0.000), ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ (Sig = 0.004), ด้านความ
พึ่งพิงได้ (Sig = 0.002), ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน (Sig = 0.000), ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยา
ต่อเหตุร้ายต่างๆ (Sig = 0.000), ด้านความก้าวร้าว (Sig = 0.000) และด้านความต้องการและความ
ปรารถนา (Sig = 0.001) แตกต่างไปตามอาชีพหลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 21 
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ตารางที่  21  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
  จ าแนกตามอาชีพหลักเป็นรายคู่ 
 

บุคลิกภาพ
ของ

เกษตรกร
ไทย 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

3.727 3.725 3.677 3.876 3.360 4.511 

ท านา 3.727 - 0.002 0.050 -0.149 0.367 -0.784 

ท าไร่ 3.725   - 0.048 -0.151 0.365 -0.786 

ท าสวน 3.677     - -0.199 0.317 -0.834 

ค้าขาย 3.876       - 0.516 -0.635 

รับจ้าง 3.360         - -1.151 

อ่ืนๆ 4.511           - 

ทัศนคติ
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

3.729 3.693 3.274 3.583 3.235 3.833 

ท านา 3.729 - 0.036 0.455 0.146 0.494 -0.104 

ท าไร่ 3.693   - 0.420 0.110 0.458 -0.140 

ท าสวน 3.274     - -0.310 0.039 -0.560 

ค้าขาย 3.583       - 0.348 -0.250 

รับจ้าง 3.235         - -0.598 

อ่ืนๆ 3.833           - 

ความ
พึ่งพิงได้ 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

4.094 3.320 3.661 4.196 3.831 4.250 

ท านา 4.094 - 0.774 0.433 -0.103 0.263 -0.156 

ท าไร่ 3.320   - -0.341 -0.876 -0.511 -0.930 

ท าสวน 3.661     - -0.536 -0.170 -0.589 

ค้าขาย 4.196       - 0.366 -0.054 

รับจ้าง 3.831         - -0.419 

อ่ืนๆ 4.250           - 
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ตารางที่  21  (ต่อ) 
 

ความรู้สึก
ต่อบุคคล

อ่ืน 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

4.021 3.597 3.989 4.351 3.922 4.750 

ท านา 4.021 - 0.424 0.032 -0.330 0.099 -0.729 

ท าไร่ 3.597   - -0.393 -0.755 -0.325 -1.153 

ท าสวน 3.989     - -0.362 0.068 -0.761 

ค้าขาย 4.351       - 0.430 -0.399 

รับจ้าง 3.922         - -0.828 

อ่ืนๆ 4.750           - 

ความ
กังวลใจ
และ

ปฏิกิริยา
ต่อ

เหตุร้าย
ต่างๆ 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

3.704 3.976 3.706 3.707 2.688 4.400 

ท านา 3.704 - -0.272 -0.002 -0.004 1.015 -0.696 

ท าไร่ 3.976   - 0.270 0.269 1.288 -0.424 

ท าสวน 3.706     - -0.001 1.017 -0.694 

ค้าขาย 3.707       - 1.019 -0.693 

รับจ้าง 2.688         - -1.712 

อ่ืนๆ 4.400           - 

ความ
ก้าวร้าว 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

2.241 3.090 2.671 2.339 2.081 4.250 

ท านา 2.241 - -0.849 -0.430 -0.098 0.160 -2.009 

ท าไร่ 3.090   - 0.419 0.751 1.009 -1.160 

ท าสวน 2.671     - 0.332 0.591 -1.579 

ค้าขาย 2.339       - 0.258 -1.911 

รับจ้าง 2.081         - -2.169 

อ่ืนๆ 4.250           - 
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ตารางที่  21  (ต่อ) 
 

ความ
ต้องการ
และ
ความ

ปรารถนา 

อาชีพหลัก Mean 
ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย รับจ้าง อ่ืนๆ 

3.859 4.102 3.954 4.167 3.801 5.000 

ท านา 3.859 - -0.243 -0.095 -0.308 0.058 -1.141 

ท าไร่ 4.102   - 0.148 -0.064 0.302 -0.898 

ท าสวน 3.954     - -0.213 0.153 -1.046 

ค้าขาย 4.167       - 0.366 -0.833 

รับจ้าง 3.801         - -1.199 

อ่ืนๆ 5.000           - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  21  เมื่อทดสอบความแตกต่างของบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
จ าแนกตามอาชีพหลักเป็นรายคู่ พบว่า อาชีพหลักต่าง ๆ  ไม่มีรายคู่ใดที่มีบุคลิกภาพเกษตรกรไทย
ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ส่วนที่  4  การสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
   การสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยน าตัวแปร
อิสระที่ทดสอบสมมติฐานยอมรับว่า บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  โดยรวมแตกต่างไป
ตามตัวแปรอิสระมาสร้างเป็นตัวแบบของความสัมพันธ์ 
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ตารางที่  22  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  โดยรวม 
 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t Sig. 

(ค่าคงที่) 3.714 0.113   32.979 0.000 

อายุ 0.063 0.020 0.225 3.221 0.001* 

ระดับการศึกษา 0.108 0.034 0.243 3.166 0.002* 

รายได้ตนเองต่อเดือน 0.036 0.035 0.078 1.037 0.301 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  22  พบว่า ตัวแปรอิสระ ซึ่งได้แก่ อายุ (Sig = 0.001), ระดับการศึกษา (Sig = 
0.002) เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21  
ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสามารถสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 จากสมการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ  ŷ = α + ß1X1 + ß2X2+.......... ßnXn 
 ŷ = 3.714 + 0.225X1 + 0.243X2  
 เมื่อ 
 ŷ = ค่าท านายบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21   
 X1= อายุ 
 X2= ระดับการศึกษา 
  
  

   ส
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที ่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่  21 กับปัจจัยด้านส่วน
บุคคลและเสนอแนะในการปรับปรุงบุคลิกภาพเกษตรกรไทยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คน 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีการศึกษา ระดับประถมศึกษา หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 81.50 มีรายได้ น้อยกว่า 
10,000  คิดเป็นร้อยละ 69.50  มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 สถานภาพใน
ครอบครัว เป็นหัวหน้าครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.00 และมีอาชีพท าสวน คิดเป็นร้อยละ 35.00  
 1.2 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ของชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.54, S.D. = 0.404) เมื่อพิจารณาระดับความรู้
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ในแต่ละด้านพบว่า มีค่าอยู่ในระดับ มาก 4 ข้อได้แก่ ความรู้สึก
ต่อบุคคลอ่ืน (Mean = 3.97, S.D. = 0.507), ความต้องการและความปรารถนา (Mean = 3.94, S.D. = 
0.432), ความพึ่งพิงได้ (Mean = 3.81, S.D. = 0.879), ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 
(Mean = 3.57, S.D. = 0.744) มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อคือ ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ (Mean = 3.47, 
S.D. = 0.771) และมีค่าอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อคือ  ความก้าวร้าว (Mean = 2.49, S.D. = 0.950) โดยมี
รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
  ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.47, S.D. = 
0.771) เมื่อ  เปรียบเทียบ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ท่านมีความ
เคารพต่อเจ้าหน้าที่รัฐ (Mean = 3.98, S.D. = 1.103) มากที่สุด รองลงมาคือ มีการปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเหมาะสม (Mean = 3.84, S.D. = 1.020)  เจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมเสมอภาคและเท่าเทียม
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กันกับบุคคลอ่ืนๆ (Mean = 3.64, S.D. = 1.200) ท่านได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(Mean = 3.36, S.D. = 1.219)  ท่านมีความเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ (Mean = 3.17, S.D. = 1.392) และ
น้อยที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Mean = 2.86, S.D. = 1.548)  ตามล าดับ 
  ด้านความพึ่งพิงได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.81, S.D. = 0.879) เมื่อ 
เปรียบเทียบ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถ
พึ่งพิงผู้อ่ืนได้ (Mean = 4.07, S.D. = 1.154) มากที่สุด รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วย
ท่านท างาน (Mean = 4.02, S.D. = 1.234) ท่านมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม (Mean = 3.64, S.D. = 
1.319) และน้อยที่สุดคือ ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อ่ืน (Mean = 3.52, S.D. = 1.484) 
ตามล าดับ 
  ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.97, S.D. = 0.507)  
เมื่อ  เปรียบเทียบ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ อาชีพของท่านไม่ขัด
ต่อขนบธรรมเนียมประเพฯีและความเชื่อต่าง ๆ  ของชุมชน (Mean = 4.84, S.D .= 0.372) มากที่สุด รองลงมา
คือ อาชีพของท่านสามารถท าได้ในท้องถิ่นของตนเอง (Mean = 4.65, S.D. = 0.694)  ท่านมีความภูมิใจ
ในอาชีพเกษตรกรรม  (Mean = 4.63, S.D. = 0.661) อาชีพของท่านสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในชุมชน (Mean = 4.53, S.D. = 0.763)  ชุมชนให้การยอมรับอาชีพของท่านเป็นอย่างดี  (Mean = 4.19, 
S.D. = 0.932)  บุคคลทั่วไปให้เกียรติท่านและปฏิบัติต่อท่านไม่แตกต่างจากผู้อ่ืน (Mean = 4.19, S.D. = 1.049)  
อาชีพของท่านได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป (Mean = 4.18, S.D. = 1.171)  เพื่อนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน าเมื่อท่านขอร้องด้วยความเต็มใจ  (Mean = 4.08, S.D. = 1.027)  เพื่อนร่วมงานยอมรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านเป็นอย่างดี (Mean = 3.77, S.D. = 1.173) ท่านเป็นที่ยอมรับ
นับถือของผู้อ่ืนเป็นอย่างดี (Mean = 3.35, S.D. = 1.163) ท่านรู้สึกว่าคนอ่ืนประสบความส าเร็จในชีวิต
มากกว่าตัวท่าน (Mean = 3.33, S.D. = 1.224)  และน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
(Mean = 1.90, S.D. = 1.091)  ตามล าดับ 
  ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.57, S.D. = 0.744)  เมื่อเปรียบเทียบ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญ ท่านมีความกังวลใจต่อดินฟ้าอากาศ (Mean = 4.47, S.D. = 0.945) มากที่สุด รองลงมา
คือ ท่านมีความกังวลใจทางด้านสุขภาพอนามัย (Mean = 4.36, S.D .= 1.089)  ท่านมีความกังวลใจต่อราคา
ขายผลผลิต  (Mean = 4.19, S.D. = 1.072) ท่านมีความกังวลใจต่อราคาปุ๋ย (Mean = 3.99, S.D. = 1.495)  
ท่านมีความกังวลใจเร่ืองเงินที่ได้รับในปัจจุบันว่าเพียงพอต่อการยังชีพและเลี้ยงครอบครัว  (Mean = 3.86, 
S.D. = 1.323)  ท่านมีความกังวลใจต่อปัญหาพ่อค้าคนกลาง (Mean = 3.45, S.D. = 1.355)   ท่านมีความ
กังวลใจต่อการจัดหาวัตถุดิบราคาถูก (Mean = 3.29, S.D. = 1.462)  ท่านมีความกังวลใจต่อที่ดินท ากิน  
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(Mean = 3.11, S.D. = 1.653)  ท่านมีความกังวลใจต่อการเมืองการปกครอง (Mean = 2.85, S.D. = 1.489)  
และน้อยที่สุดคือ ท่านมีความกังวลใจต่อการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (Mean = 2.14, S.D. = 1.272)  
ตามล าดับ 
  ด้านความก้าวร้าว โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (Mean = 2.49, S.D. = 0.950) เมื่อ
เปรียบเทียบ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ท่านมีความไม่พอใจต่อพ่อค้า
คนกลาง (Mean = 2.74, S.D. = 1.368) มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ (Mean = 2.73, S.D. = 1.155) ท่านมีความไม่พอใจต่อการเมืองการปกครอง (Mean = 2.62, 
S.D. = 1.271) และน้อยที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึกชอบการประท้วง (Mean = 1.87, S.D. = 1.210) ตามล าดับ 
  ด้านความต้องการและความปรารถนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.94, 
S.D. = 0.432)  เมื่อเปรียบเทียบ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ท่าน
ต้องการที่จะร่ ารวย (Mean = 4.66, S.D. = 0.726) มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านต้องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น (Mean = 4.63, S.D. = 0.712)  ท่านต้องการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน (Mean = 
4.63, S.D. = 0.697) ท่านต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาสูงๆ (Mean = 4.49, S.D. = 1.084)  อาชีพ
ของท่านที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้า  (Mean = 4.36, S.D. = 0.941)  ท่านต้องการมี
โอกาสในการเรียนรู้งานและได้ความรู้เพิ่มเติม  (Mean = 3.49, S.D. = 1.477)  ท่านต้องการสืบทอดอาชีพ
ของท่านหรือครอบครัว  (Mean = 3.41, S.D. = 1.233)  อาชีพของท่านให้ผลตอบแทนสูง (Mean = 2.98, 
S.D. = 1.075)  และน้อยที่สุดคือ ท่านต้องการให้บุตรหลานมาสืบทอดกิจการของตนเอง (Mean = 2.82, 
S.D. = 1.439)  ตามล าดับ 
 1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.3.1 สมมติฐานที่ 1  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามเพศ จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม, ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน, ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อ
เหตุร้ายต่างๆ, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความปรารถนา ไม่แตกต่างไปตามเพศ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  1.3.2 สมมติฐานที่ 2 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามอายุ จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม, ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่, ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน, ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อ
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เหตุร้ายต่างๆ, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามอายุอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  1.3.3 สมมติฐานที่  3 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามระดับการศึกษา จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่  21 ด้านทัศนคติต่อ
เจ้าหน้าที่ ไม่แตกต่างไปตามระดับการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนระดับ
บุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21โดยรวม, ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน, 
ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความ
ปรารถนา ตกต่างไปตามระดับการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  1.3.4 สมมติฐานที่  4  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านความกังวลใจและ
ปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ ไม่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21โดยรวม, ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่, 
ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความ
ปรารถนาแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  1.3.5  สมมติฐานที่  5 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมและด้าน
ความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ , ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความกังวลใจและ
ปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความปรารถนา แตกต่างไป
ตามจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  1.3.6 สมมติฐานที่  6  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามสถานภาพในครอบครัว จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม, ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่, ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างไปตามสถานภาพใน
ครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้าย
ต่างๆ, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามสถานภาพใน
ครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  1.3.7  สมมติฐานที่  7  ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างไปตามอาชีพหลัก จ าแนกตามบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยดังนี ้
   ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรวม, ด้านทัศนคติ
ต่อเจ้าหน้าที่, ด้านความพึ่งพิงได้, ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืน, ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อ
เหตุร้ายต่างๆ, ด้านความก้าวร้าวและด้านความต้องการและความปรารถนาแตกต่างไปตามอาชีพ
หลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.4  ผลการสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า ตัว
แปรอิสระ ซึ่งได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์
บุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึง
สามารถสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  จากสมการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ  ŷ = α + ß1X1 + ß2X2+.......... ßnXn 
  ŷ  =  3.714 + 0.225X1 + 0.243X2 
  เมื่อ 
  ŷ = ค่าท านายบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21   
  X1= อายุ 
  X2= ระดับการศึกษา 
 
2. อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จากชาวบ้าน ต าบล
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้
  ระดับความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทย ชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม จ านวน 200 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.54, S.D. = 0.404) เมื่อพิจารณา
บุคลิกภาพในแต่ละด้านพบว่า  
  ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าท่ี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าชาวบ้าน 
ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  มีความเคารพต่อเจ้าหน้าที่รัฐ มากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
ปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเหมาะสม , เจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
กับบุคคลอ่ืนๆ, ท่านได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง , ท่านมีความเกรงกลัวต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ, และน้อยที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ด้านความพึ่งพิงได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าชาวบ้าน ต าบล
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถพึ่งพิงผู้อ่ืนได้ มากที่สุด รองลงมาคือ 
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สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยท่านท างาน , ท่านมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม และน้อย
ที่สุดคือ ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อื่น  
  ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอื่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าชาวบ้าน 
ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อาชีพของท่านไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและความ
เชื่อต่าง ๆ ของชุมชน มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพของท่านสามารถท าได้ในท้องถิ่นของตนเอง , 
ท่านมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม, อาชีพของท่านสอดคล้องและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน ชุมชนให้การยอมรับอาชีพของท่านเป็นอย่างดี,  บุคคลทั่วไปให้เกียรติท่านและปฏิบัติต่อท่าน
ไม่แตกต่างจากผู้ อ่ืน,   อาชีพของท่านได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป,  เพื่อนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน าเมื่อท่านขอร้องด้วยความเต็มใจ,  เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของท่านเป็นอย่างดี , ท่านเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ อ่ืนเป็นอย่างดี , ท่านรู้สึกว่าคนอ่ืนประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมากกว่าตัวท่าน,  และน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน  
  ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สามารถ
อธิบายได้ว่าชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  มีความกังวลใจต่อดินฟ้าอากาศ  มากที่สุด 
รองลงมาคือ ท่านมีความกังวลใจทางด้านสุขภาพอนามัย, ท่านมีความกังวลใจต่อราคาขายผลผลิต, 
ท่านมีความกังวลใจต่อราคาปุ๋ย, ท่านมีความกังวลใจเร่ืองเงินที่ได้รับในปัจจุบันว่าเพียงพอต่อการยังชีพ
และเลี้ยงครอบครัว,  ท่านมีความกังวลใจต่อปัญหาพ่อค้าคนกลาง,  ท่านมีความกังวลใจต่อการจัดหา
วัตถุดิบราคาถูก,  ท่านมีความกังวลใจต่อที่ดินท ากิน,  ท่านมีความกังวลใจต่อการเมืองการปกครอง,    
และน้อยที่สุดคือ ท่านมีความกังวลใจต่อการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ า  
  ด้านความก้าวร้าว โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่าชาวบ้าน ต าบล
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  มีความไม่พอใจต่อพ่อค้าคนกลาง มากที่สุด รองลงมาคือ มีความไม่
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ, ท่านมีความไม่พอใจต่อการเมืองการปกครอง และน้อย
ที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึกชอบการประท้วง 
  ด้านความต้องการและความปรารถนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้
ว่าชาวบ้าน ต าบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ต้องการที่จะร่ ารวย มากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น, ต้องการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนต้องการให้บุตรหลานได้รับ
การศึกษาสูงๆ, อาชีพของท่านที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้า, ต้องการมีโอกาสในการ
เรียนรู้งานและได้ความรู้เพิ่มเติม, ท่านต้องการสืบทอดอาชีพของท่านหรือครอบครัว, อาชีพของท่านให้
ผลตอบแทนสูง และน้อยที่สุดคือ ต้องการให้บุตรหลานมาสืบทอดกิจการของตนเอง  
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3. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 จากชาวบ้าน ต าบล
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพเกษตรกรไทยแต่
ละด้านดังนี ้
  ด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า 
การได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ความเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ความรู้สึกผูกพัน
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นควรปรับปรุงในเร่ืองการให้การส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มากกว่าในปัจจุบัน เช่น การให้บริการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติ ทัศนคติที่นิยมชมชอบ นิสัยที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, การให้ข่าวสารข้อมูลและการบริการสนับสนุนที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ
ผลิตด้านเกษตรในด้านวิชาการเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป ด้านแหล่งสินเชื่อ เงินทุน โรค 
แมลงศัตรูพืช และด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น ดังนั้นหากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมมากขึ้นจะท าให้เกษตรกรเกิดความผูกพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน 
  ด้านความพึ่งพิงได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ความ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อ่ืน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก าไรสุทธิด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน หน่วยงานของรัฐควร
ให้การส่งเสริมในเร่ืองการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตแก่เกษตรกรให้ทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อลดบทบาท
ของเงินกู้นอกระบบ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้บริการสินเชื่อที่
หลากหลาย 
  ด้านความรู้สึกต่อบุคคลอ่ืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ 
พบว่า ความรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นควรปรับปรุงพัฒนา
มาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันคือกรมส่งเสริมการเกษตร
อาจจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเข้ามาพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกร ทั้ง
ในด้าน อาหาร ที่อยู่อาศัย รายได้ ความสัมพันธ์ในครัวเรือนและประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตร 
  ด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มีความกังวลใจต่อการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรมีการ
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พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานให้รวดเร็วและเข้าถึงเกษตรกรยิ่งขึ้น เพื่อลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบที่มี
ดอกเบี้ยสูง และควรมีการขยายการให้บริการเกษตรให้ทั่งถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
  ด้านความก้าวร้าว โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความไม่พอใจต่อพ่อค้าคนกลางและมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ในระดับ
มากที่สุด  ดังนั้นควรต้องปรับปรุงในเร่ืองระบบการขายสินค้าเกษตร ต้องแก้ไขปัญหาพ่อค้านกลาง
กลางกดราคา เพื่อเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรองของเกษตรกร ควรมีระบบสหกรณ์โดยให้เกษตรกรเป็น
สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ท าหน้าที่ช่วยเหลือให้ค าแนะน า ช่วยส่งเสริมการขายและให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
  ด้านความต้องการและความปรารถนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็น
รายข้อ พบว่า เกษตรต้องการให้อาชีพเกษตรกรให้ผลตอบแทนสูงและต้องการให้บุตรหลานมาสืบทอด
กิจการของตนเองมากที่สุด ดังนั้นหากน าระบบสหกรณ์มาใช้และมีการรวบรวมข้อมูลจ านวนสินค้า
เกษตรที่จะผลิตออกมาในแต่ละปีอย่างจริงจังและรวดเร็ว เพื่อควบคุมอุปทานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ไม่ควรเพาะปลูกพืชการเกษตรตามความนิยมมากเกินไปจนท าให้ผลิตผลล้นตลาด จนท าให้ราคาตกต่ า 
และควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในระดับต าบล ถึงระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว แม่นย า เพื่อให้วางแผน
การเพาะปลูกในอนาคตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น
และควรปลูกจิตส านึกให้กับคนในครอบครัวให้มีความรักและสนใจอาชีพเกษตรกรที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเจริญก้าวหน้าทั้งรายได้และอนาคตที่ดีของอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็น
ส่วนสนับสนุนให้บุตรหลานหรือคนในครอบครัวสนใจอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น 
 
4. ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไป  
  4.1 ควรศึกษาในการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนอาชีพเกษตรกร เพื่อให้ชาวบ้าน
และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และเป็นการพัฒนาความรู้ในเร่ืองการ เพาะปลูกเพื่อ
สามารถแข่งขันได้กับตลาด 
  4.2 ควรศึกษาระบบสหกรณ์เพื่อการเกษตร ของต าบลสนามจันทร์ เพื่อน าผลงานวิจัยไป
ปรับปรุงในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
  4.3 ควรศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพเกษตรกรรม ของต าบลสนาม
จันทร์ เพื่อทราบแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพเกษตรกรรม ของต าบลสนามจันทร์ให้
สืบทอดด ารงอยู่ในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
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เลขที่……………. 
แบบสอบถาม 

เร่ือง บุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษท่ี 21: 
กรณีศึกษา ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

                   
บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ..................ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
วัตถุประสงค์ 

1.     เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 เขตต าบลสนามจันทร์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

   ตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ 21 ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอ 
        เมือง จังหวัดนครปฐม 
             ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง         หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
3. ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามในคร้ังนี้เพื่อน าไปประกอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา     
       ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ 
       เอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
                         นายวรุตม์ จารุศิริพิพัฒน์ 
                                                                    นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                       สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง      หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1. เพศ     
       ชาย หญิง 

       2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี  41 - 50 ปี 
 21 - 30 ปี  51 - 60 ปี 
 31 - 40 ปี  61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
       ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า ปริญญาโท 
       มัธยมศึกษา หรือ ปวช. ปริญญาเอก 
       อนุปริญญา หรือ ปวส.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................. 

                    ปริญญาตรี 
4. รายได้ตนเองต่อเดือน 
 น้อยกว่า 10,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท 
 10,001 - 20,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 
 20,001 - 30,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท (ขึ้นไป) 

5. จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
1 คน 4 – 6 คน 
2 คน 7 - 10 คน 
3 คน อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................. 

6. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 หัวหน้าครอบครัว 
 ตัวแทนหัวหน้าครอบครัว 

       7. อาชีพหลัก (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
ท านา ค้าขาย 
ท าไร่ รับจ้าง 
ท าสวน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 
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ตอนท่ี 2 ระดับบุคลิกภาพของเกษตรกรไทยในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าท่ี ความพึ่งพิงได้ ความรู้สึกต่อบุคคลอื่น ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้าย
ต่างๆ ความก้าวร้าว และความต้องการและความปรารถนา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด   4 = เห็นด้วยมาก   3 = เห็นด้วยปานกลาง   2 =เห็นด้วยน้อย   1 = ไม่เห็นด้วย 
 

 
บุคลิกภาพของเกษตรกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

     5      4      3      2     1 

ทัศนคติต่อเจ้าหน้าท่ี 
1. ท่านมีความเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 

     

2. ท่านมีความเคารพต่อเจ้าหน้าที่รัฐ      

3. ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ      

4. มีการปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง 
เหมาะสม 

     

5. ท่านได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมเสมอภาคและเท่า 
เทียมกันกับบุคคลอ่ืนๆ 

     

ความพึ่งพิงได ้
7. เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถพึ่งพิงผู้อื่นได้ 

     

8. ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อ่ืน      

9. สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยท่านท างาน 
ได้ 

     

10. ท่านมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม      
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บุคลิกภาพของเกษตรกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

     5      4      3      2     1 

ความรู้สึกต่อบุคคลอื่น 

11. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
     

12. ท่านรู้สึกว่าคนอ่ืนประสบความส าเร็จใน 
ชีวิตมากกว่าตัวท่าน 

     

13. ท่านเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อ่ืนเปน็อย่างดี      

14. เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่านเป็นอย่างดี 

     

15. ท่านมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม      

16. บุคคลทั่วไปให้เกียรติท่านและปฏิบัติต่อท่าน 
ไม่แตกต่างจากผู้อ่ืน 

     

17. เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน า  
เมื่อท่านขอร้องด้วยความเต็มใจ 

     

18. ชุมชนให้การยอมรับอาชีพของท่านเป็นอย่างดี      

19. อาชีพของท่านสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมในชุมชน 

     

20. อาชีพของท่านได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป      

21. อาชีพของท่านสามารถท าได้ในท้องถิ่นของ 
ตนเอง 

     

22. อาชีพของท่านไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและความเชื่อต่างๆของชุมชน 

     

ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 
23. ท่านมีความกังวลใจต่อดินฟ้าอากาศ 

     

24. ท่านมีความกังวลใจต่อราคาขายผลผลิต      
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บุคลิกภาพของเกษตรกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

     5      4      3      2     1 
25. ท่านมีความกังวลใจต่อปัญหาพ่อค้าคนกลาง      

26. ท่านมีความกังวลใจต่อราคาปุ๋ย      

27. ท่านมีความกังวลใจต่อที่ดินท ากิน      

28. ท่านมีความกังวลใจทางด้านสุขภาพอนามัย      

29. ท่านมีความกังวลใจต่อการเมืองการปกครอง      

30. ท่านมีความกังวลใจต่อการหาแหล่งเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ า 

     

31.ท่านมีความกังวลใจเร่ืองเงินที่ได้รับในปัจจุบัน 
ว่าเพียงพอต่อการยังชีพและเลี้ยงครอบครัว 

     

32. ท่านมีความกังวลใจต่อการจัดหาวัตถุดิบราคาถูก      

ความก้าวร้าว 
33. ท่านมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

     

34. ท่านมีความไม่พอใจต่อพ่อค้าคนกลาง      

35. ท่านมีความไม่พอใจต่อการเมืองการปกครอง      

36. ท่านมีความรู้สึกชอบการประท้วง      

ความต้องการและความปรารถนา 
37. ท่านต้องการที่จะร่ ารวย 

     

38. ท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น      
39.ท่านต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาสูงๆ      
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บุคลิกภาพของเกษตรกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

     5      4      3      2     1 

40. ท่านต้องการสืบทอดอาชีพของท่านหรือ 
ครอบครัว 

     

41. ท่านต้องการให้บุตรหลานมาสืบทอดกิจการ 
ของตนเอง 

     

42. ท่านต้องการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน      

43. อาชีพของท่านที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของ 
ตลาดและลูกค้า 

     

44. อาชีพของท่านให้ผลตอบแทนสูง      

45. ท่านต้องการมีโอกาสในการเรียนรู้งานและได้ 
ความรู้เพิ่มเติม 

     

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

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

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

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

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

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

 

ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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ความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 
 

23.  เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
24.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
25.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
26.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
27.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
28.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
29.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
30.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
31.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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32.  เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

ความก้าวร้าว 
 
33.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
34.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
35.  เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านทัศนคติต่อเจ้าหน้าท่ี 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
A1            21.2000        12.2345        .6991           .9130 
A2            21.1667        12.0747        .8473           .8903 
A3            21.1667        11.0402        .9084           .8800 
A4            21.0000        12.3448        .8046           .8964 
A5            20.6333        14.9989        .6183           .9240 
A6            21.0000        12.0000        .7763           .9006 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 
Alpha =    .9169 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความพึ่งพิงได้ 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
B7            12.5667         3.4264        .5538           .8393 
B8            12.6667         3.6092        .6598           .7768 
B9            12.3000         3.8724        .6473           .7854 
B10           12.4667         3.4299        .7871           .7208 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
Alpha =    .8260 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความรู้สึกต่อบุคคลอื่น 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
C11           46.5667        38.0471        .1758           .8320 
C12           45.3667        40.4471        .0198           .8441 
C13           45.0000        31.0345        .7948           .7654 
C14           44.9333        32.8230        .5376           .7945 
C15           43.9667        39.4816        .2775           .8137 
C16           44.2333        35.0126        .5812           .7907 
C17           44.3333        31.8161        .7895           .7681 
C18           44.3667        33.7575        .7004           .7800 
C19           44.0333        36.8609        .5674           .7959 
C20           44.4000        33.6966        .5109           .7968 
C21           43.9333        36.9609        .7252           .7917 
C22           43.8333        40.3506        .2802           .8143 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 12 
Alpha =    .8142 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความกังวลใจและปฏิกิริยาต่อเหตุร้ายต่างๆ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
D23           32.6000        46.1793        .3220           .7829 
D24           32.8000        40.9241        .7016           .7450 
D25           33.6333        41.1368        .5301           .7597 
D26           33.1667        36.4195        .6820           .7351 
D27           33.8000        39.4069        .4357           .7757 
D28           32.7000        43.8724        .4197           .7733 
D29           33.7667        44.2540        .3479           .7810 
D30           34.7000        46.9069        .1533           .8027 
D31           32.8000        42.0276        .5345           .7605 
D32           33.6333        39.1368        .5182           .7609 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 
Alpha =    .7870 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความก้าวร้าว 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
E33            7.1000        10.9897        .6485           .7512 
E34            6.9000         9.9552        .7015           .7232 
E35            7.2000         9.8207        .7777           .6847 
E36            7.9000        12.9897        .4022           .8569 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
Alpha =    .8096 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความต้องการและความปรารถนา 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
F37           34.1667        19.4540        .8632           .8773 
F38           33.8000        23.4759        .2358           .9213 
F39           33.7333        23.7885        .1754           .9264 
F40           34.2000        19.4759        .8759           .8766 
F41           34.5667        19.3575        .7312           .8874 
F42           34.4000        19.1448        .8820           .8753 
F43           34.3667        19.4816        .7482           .8857 
F44           34.0000        20.8276        .7724           .8863 
F45           34.2333        19.4954        .8921           .8757 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  9 
Alpha =    .9026 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
A1           171.7000       277.1138        .1168           .8635 
A2           171.6667       278.9885        .0690           .8639 
A3           171.6667       277.4713        .1023           .8638 
A4           171.5000       275.6379        .1944           .8619 
A5           171.1333       277.0851        .2561           .8612 
A6           171.5000       275.5690        .1747           .8624 
B7           171.6333       272.1023        .2979           .8602 
B8           171.7333       272.3402        .3545           .8595 
B9           171.3667       272.6540        .3840           .8593 
B10          171.5333       268.3264        .5446           .8569 
C11          173.6667       264.8506        .4024           .8581 
C12          172.4667       275.7747        .1237           .8641 
C13          172.1000       261.4034        .5343           .8552 
C14          172.0333       264.6540        .3830           .8585 
C15          171.0667       275.7885        .2693           .8609 
C16          171.3333       279.1264        .0554           .8644 
C17          171.4333       264.8057        .4729           .8568 
C18          171.4667       268.9471        .3970           .8585 
C19          171.1333       279.5678        .0691           .8634 
C20          171.5000       270.1897        .2620           .8613 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ (ต่อ) 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
C21          171.0333       272.7920        .4812           .8588 
C22          170.9333       279.2368        .1603           .8621 
D23          171.2667       265.3057        .5543           .8559 
D24          171.4667       263.2230        .5470           .8554 
D25          172.3000       270.7000        .2406           .8618 
D26          171.8333       258.0747        .4518           .8569 
D27          172.4667       268.5333        .2008           .8648 
D28          171.3667       264.9989        .4612           .8570 
D29          172.4333       273.5644        .1828           .8629 
D30          173.3667       284.1023       -.0989           .8691 
D31          171.4667       262.8782        .5004           .8560 
D32          172.3000       258.4241        .4499           .8569 
E33          173.1333       263.6368        .3841           .8586 
E34          172.9333       253.4437        .5759           .8533 
E35          173.2333       259.9092        .4527           .8568 
E36          173.9333       272.2713        .1836           .8635 
F37          171.4667       266.8782        .5858           .8561 
F38          171.1000       273.8862        .3019           .8603 
F39          171.0333       275.0678        .2393           .8612 
F40          171.5000       268.1207        .5424           .8569 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ (ต่อ) 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale            Scale       Corrected 
                 Mean          Variance       Item-            Alpha 
                 if Item          if Item         Total            if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 
 
F41          171.8667       269.6368        .3965           .8586 
F42          171.7000       269.8724        .4426           .8581 
F43          171.6667       266.0920        .5483           .8562 
F44          171.3000       270.7690        .5058           .8580 
F45          171.5333       268.3264        .5446           .8569 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 45 
Alpha =    .8624 
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