
บทคัดยอ 

 การวจิยัเรือ่งนีม้ ีวตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาระดบัการมสีวนรวมทางการเมอืงของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสยาม 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามและเพ่ือเสนอ

แนะแนวทางการพฒันาการมสีวนรวมทางการเมืองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสยาม วธิกีารวจิยัเปนการวจิยัเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการดำเนนิการวจิยั โดยมปีระชากรกลุม

ตวัอยางเปนนกัศกึษามหาวทิยาลยัสยามจำนวน 382 คน สถติทิีใ่ชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ

ใชสถิติคาไคสแควร (Chi-Square Test) และ คาแกมมา (Gamma) ในการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรผลการ

วิจัยในครั้งน้ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 53.4 มีอายุอยู

ระหวาง 18 -21 ป จำนวน 299 คน คดิเปนรอยละ 78.3 อาศยัอยูในกรงุเทพฯและปริมณฑล (นนทบรุ,ี นครปฐม, 

ปทมุธาน,ีสมทุรปราการ) จำนวน 332 คน คดิเปนรอยละ 86.9 สวนใหญประกอบอาชีพนกัศึกษา จำนวน 343 คน 

คิดเปนรอยละ 89.8 มีระดับการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา (กอนเขามหาวิทยาลัย) อยูในระดับปวช. หรือ 

ปวส. จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 59.7 และมีรายรับเฉลี่ยของครอบครัว/เดือนต่ำกวา 20,000 บาท จำนวน 

171 คน คิดเปนรอยละ 44.8 ตัวแปรดานเพศ อาชีพ ประเภทสถานศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา รายรับของ

ครอบครัว พฤติกรรมการรับขาวสารขอมูล และพฤติกรรมทางการเมืองของผูปกครองมีความสัมพันธในทาง

บวกกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  ขอเสนอแนะจากการ

วิจัยจากผลการศึกษา พบวาควรมีการประชาสัมพันธในดานการมีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น นักศึกษา

สวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองโดยการไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกตั้ง แตเพียงเพื่อตองการใชสิทธิ

ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ จึงควรมีการใหขอมูลหรือมีการอธิบายรายละเอียดและประโยชนของการมีสวนรวม

ทางการเมืองเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนถูกตอง ควรปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง หรือปรับปรุงแตละดานในอนาคต

ใหดีมากยิ่งกวาน้ี ซึ่งอาจมีการขยายระยะเวลาในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ใหมากขึ้น 
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Abstract 

 The objectives of this study are to study level of political participation in university students, to 

study the factors influencing in political participation and to study the guidance to develop the level of 

political participation. This study is a quantitative research using questionnaire as a tool of research, the 

population and sampling group of this research is Siam University students , 382 students. Statistics used 

in this study are Frequency, Percentile, Chi-square Test and Gamma. The findings of this study were as 

follows: Most of students were female students for 204 students or 53.40% at the age of 18-21 years for 

299 students or 78.30%, Most of students lived in Bangkok and adjacent province (Nontaburi, Nakorn 

Pathom, Pathumthani, Samutprakarn) for 332 students or 86.90% . Most of them were students with no 

part-time job for 343 students or 89.80%. Most of students graduated from general high school for 228 

students or 59.70%. Most of students had family revenue level below 20,000 Baht per month for 171 

students or 44.80% . Independent factors of sex, occupation, high school type, family revenue, news and 

communication behavior and family political behavior with confidence level of 0.05. Recommendations 

from this research are as follows. More public relation should be provided in political participation. 

Students vote just because it is the rights as per constitutional law, so more information , benefit of 

political participation should be provided. Election system should be adjusted such as more time for 

advance vote or out- of-area vote. 

Keywords : Political Participation 

1. บทนำ 

 ปญหาและความสำคัญของปญหารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 กำหนด

ใหการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผูแทนในการเลือกตั้งใด ๆเปนหนาที่ของพลเมือง ซึ่งมีโทษหากพลเมืองที่มี

คุณสมบัติครบถวนที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมิไดออกไปทำหนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ในปจจุบันภาค

ประชาชนมีความตื่นตัวเปนอันมากในการเขาไปมีสวนรวมในการเมืองการปกครองในประเทศ หรือ ในทองถิ่น

ของตน โดยมีตัวอยางจากจำนวนพรรคการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนนักการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้งมี

จำนวนมากขึ้นตามลำดับ การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสำคัญ 

และเปนประเด็นหลักที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ตามหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเก่ียวของทุกภาคสวนรับรู รวมคิด  

รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และเปนที่ยอมรับรวมกัน

ของทกุ ๆ ฝายหลกัการสรางการมสีวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูทีเ่กีย่วของ

ทกุภาคสวนของสงัคมไดเขามามสีวนรวมกบัภาคราชการนัน้ International Association for Public Participation 

ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 1.1 การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ำที่สุดแตเปนระดับที่สำคัญ

ทีส่ดุเพราะเปนกาวแรกของการทีภ่าคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมสีวนรวมในเรือ่งตาง ๆ 

วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเสื่อตาง ๆ 

การจัดนิทรรศการ จดหมายขาวการจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซตเปนตน 
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 1.2 การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง

และความคิดเหน็เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของหนวยงานภาครัฐดวยวธิตีาง ๆ เชน การรับฟงความคดิเหน็ การสำรวจ

ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

 1.3 การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะทาง

ที่นำไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชน

จะถูกนำไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา

ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน 

 1.4 ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐ

ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการที่มีฝาย

ประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 

 1.5 การเสริมอำนาจแกประชาชน เปนขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชน

เปนผูตดัสนิใจ เชน การลงประชามติในประเดน็สาธารณะตาง ๆ โครงการกองทนุหมูบานทีม่อบอำนาจใหประชาชน

เปนผูตัดสินใจทั้งหมด เปนตน 

 การสรางการมสีวนรวมของประชาชน อาจทำไดหลายระดบัและหลายวิธ ีซึง่บางวธิสีามารถทำไดอยางงาย ๆ 

แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ขึ้นอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน คาใชจายและความจำเปนในการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนา

ความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย 

 การมีสวนรวมในการดำเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนทองถ่ิน จะชวยทำใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชน   

ไดรับทราบความตองการและปญหาที่แทจริง ลดความขัดแยงและตอตาน ทั้งยังเปนการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูที่เสริมสรางใหประชาชน รวมคิด รวมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเปนบทบาทท่ีหนวยงานภาค

ราชการจะตองดำเนินการใหเกิดขึ้น 

 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ( Participatory Democracy) หมายถึง การมีสวนรวมในทางการเมือง

การปกครอง ตลอดจนการกำหนดวิถีชีวิตที่สอดคลองกับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้ไมวา

เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ หนาท่ี ตามระบอบการเมืองการปกครองที่ไมไปกาวกายหรือกอความเดือดรอน

แกผูอื่นหรือสังคมสวนรวม การมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะจำแนก

เปน 3 ระดับ คือ 

 1. การมีสวนรวมในระดับเบื้องตน เชน รวมแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง, รวมพูดคุยอภิปราย

เรื่องราวทางการเมืองและสถานการณปจจุบัน, รวมลงชื่อเพื่อเสนอเรื่องราวหรือประชาพิจารณเก่ียวกับเรื่องใด

เรื่องหนึ่งในทางการเมือง, รวมกลุมเล็ก ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง, เปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 2. การมีสวนรวมในระดับกลาง เชน รวมเดินขบวนเพื่อเรียกรองความเปนธรรม, รวมปราศัยในการ

ชุมนุมเรียกรองเรื่องราว, รวมลงช่ือเพ่ือเสนอใหฝายท่ีมีอำนาจตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง, รวมอดขาวประทวง

หรือรวมกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเรียกรอง 

¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ48   



 3. การมสีวนรวมในระดบัสงู เชน รวมลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชกิวฒุสิภา, 

รวมกอตั้งพรรคการเมือง, รวมกอตั้งรัฐบาล 

 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนเรื่องที่เก่ียวของกับวิธีการกระจายอำนาจและทรัพยากรตาง ๆ ที่ไม

เทาเทียมกันอันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและวิธีการที่ประชาเหลานั้นมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอตน 

 แคทท (Catt 1999, 39-56) ไดเสนอไววา องคประกอบและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของความเปน

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมคือ 

 1. ทุกคนสามารถยกประเด็นปญหาใดปญหาหนึ่งขึ้นมา เพื่อกำหนดเปนวาระของการประชุม 

สามารถเสนอทางเลือกและมีสวนรวมในการเลือกหรือการตัดสินใจสุดทายได 

 2. เปนการประชุมที่ทุกคนสามารถพูดคุยกันไดอยางทั่วถึง (Face-to-Face Meeting) 

 3. มีการปรึกษาหารือ หรืออภิปรายประเด็นปญหาที่หยิบยกมาพิจารณากันอยางกวางขวาง ทุกคน

ตองการมีสวนรวมในการอภิปราย และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

 4. มีแนวโนมที่พยายามจะใหเกิดความเห็นพอง (Consensus) รวมกันในประเด็นปญหาที่พิจารณา 

 การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง

ทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดัง

กลาวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปน

กระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่ง

ประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม 

ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจการลดคาใชจายและการสูญเสีย

เวลา เปนการสรางฉันทามต ิ และทำใหงายตอการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน “กรณีที่

รายแรงท่ีสุด” ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรมและชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชน

และคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของของสาธารณชน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 

 2.2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 

 2.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  

 การศึกษาในเรื่องระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย

สยาม ผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย (Human Behavior Theory) 

  พฤติกรรมเปนกิจกรรมตางๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผูอื่นอาจเห็นได เชน การยิ้ม การเดิน หรือผูอื่น

อาจเห็นไดยากตองใชเครื่องมือชวย เชน การเตนของหัวใจ พฤติกรรมทุกอยางที่บุคคลแสดงออกมาน้ัน มีผลมา

จากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดตามสถานการณนั้นๆ แนนอนวาพฤติกรรม หรือกระทำ
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ใดๆจะมีพื้นฐานมาจากความรู และทัศนคติที่คอยผลักดันใหเกิดพฤติกรรม แตละคนจะมีพฤติกรรมแตกตางกัน

ออกไป เนื่องจากไดรับความรูจากแหลงตางๆไมเทากัน มีการตีความสารท่ีรับมาไปคนละทิศคนละทาง ทำให

เกิดการเรียนรู และการสั่งสมประสบการณในเรื่องความรูที่ไมเทากัน  

 3.1 ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 

 Maslow เช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการ

คนหาเปาหมายที่จะทำใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง 

เปนความจริงที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อวา

มนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” และเปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ใน

ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรับ

ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษย 

ซึ่งเปนผูที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆ อยูเสมอ  

 ลำดับความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของ Maslow แสดงไดดังภาพที่ 1 ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แสดงลำดับขั้นความตองการของ Maslow (Hierarchy of Need Theor) 

ที่มา : สุรัชต มหัทธนทวี 2538 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 

7-9) ไดสรุปไวดังนี้ 

 (1.) ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน  

 (MassPersuation) Maslow (อางถงึใน อคนิ รพพีฒัน, 2527, หนา 7-8) กลาววา การเกลีย้กลอม หมายถงึ 

การใชคำพูดหรือการเขียน เพื่อมุงใหเกิดความเชื่อถือและการกระทำ ซึ่งการ เกลี้ยกลอมมีประโยชนในการ

แกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงานและถาจะ ให เกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความ

สนใจในเรื่องที่จะเกล้ียกลอม โดยเฉพาะในเรื่อง ความตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวา 

ลำดับขั้น ความตองการ (Hierarchy of Needs) คือ ความตองการของคนจะเปนไปตามสำดับจากนอยไปมาก  

ความตองการ 

 ความสำเร็จในชีวิต 

ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 

ความตองการความรักหรือสังคม 

ความตองการม่ันคงปลอดภัย 

ความตองการทางกายภาพ 
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 (2.) ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ(National Morale) 

 คนเรามีความตองการทางกายและใจถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทำงานจะสูง ตามไปดวย แดถาขวัญ
ไมดีผลงานก็ตํ่าไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทาง จิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมดาง ๆ 
นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสราง ทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ การใหขอ
เท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน (ยุพาพร รูปงาม ,2548:8) 

 (3.) ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม(Nationalism) 

 ปจจัยประการหนึ่งที่นำสูการมีสวนรวมคือการสราความรูสึกชาตินิยมใหเกิดขึ้นหมายถึงความรูสึกเปน
ตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชน สวนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง 
พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันตอ ทองถิ่น (ยุพาพรรูปงาม,545:8) 

 (4.) ทฤษฎีการสรางผูนำ (Leadership)   

 การสรางผูนำจะชวยจูงใจใหประชาชนทำงานควยความเต็มใจเพื่อบรรล ุ เปาหมายหรือวัตถุประสงค
รวมกันทั้งนี้เพราะผูนำเปนปจจัยสำคัญของการรวมกลุมคนจูงใจไปยังเปาประสงคโดยทั่วไปแลวผูนำอาจจะมีทั้ง
ผูนำที่ดีเรียกวา ผูนำปฎิฐาน (Positive leader) ผูนำพลวัต คือ เคลื่อนไหวทำงานอยูเสมอ (Dynamic leader) 
และผูนำไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรค  ที่เรียกวา ผูนำนิเสธ (Negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสราง
ผูนำ จึงทำใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญกำลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และรวมรับผิดชอบ ตังนั้น การสรางผูนำที่ดี ยอมจะนำไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆดวยดีนั่นเอง(ยุพาพร
รูปงาม,2545:8) 

 (5.) ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร(Administration and Method)  

 การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
เปนเครื่องมือในการดำเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่ชุดในเรื่องการใช
บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทำงานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็จะทำงานดวยความรัก 
แตถาไม ควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจำเปนของรัฐ เพราะการใชระบบบริหาร เปนการให
ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวังผล ประโยชน (ยุพาพร รูปงาม, 2545: 8-9) 

 3.3 ทฤษฎีภาวะผูนำ (Theory of Leadership) 

 ความหมายของผูนำ  

 โรเดอริค เบลล (Bell , 1969 : 112) ใหความหมายวา ผูนำ คือ ผูที่อยูในอำนาจหรอื ตำแหนงที่ถูก
กำหนดใหเปนผูนำ เปนผูสามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการตอส่ิงที่มีคุณคาตางๆ มากกวาคนอื่นๆ ใน
ชุมชนน้ัน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จตามความมุงหมายที่ปรารถนาทั้งของตนเองและ สมาชิกของชุมชน 

 ที. เอ็น. ไวทเฮ็ด (Whitehead , 1963 : 68) กลาววา ผูนำ คือ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก บุคคล
อื่นๆในกลุม และเปนผูที่มีความสามารถชวยเหลือผูอื่นในสิ่งที่ผูอื่นรองขอ สามารถชี้นำหนทาง ใหผูอื่นทำตาม 
โดยผูตามใหความเชื่อฟง 

 เรมอนด เจ. เบอรบี้ (Berby , 1972 : 43) กลาววา ผูนำ คือ บุคคลที่สามารถจูงใจ ใหคนอื่นปฏิบัติตาม
ดวยความเตม็ใจ ทำใหผูตามมคีวามเชือ่ม่ันในตวัเอง สามารถชวยคลีค่ลายความ ตงึเครยีดตางๆ ลงได และนำกลุม
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว 
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 ในการเปรียบเทียบกับลักษณะความเปนผูนำ เมอรเรย จี. รอสส และชารล อี. เฮนดรี่ (Ross & 

Hendry, 1958 : 100 - 107) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูนำไว 3 ประการคือ 

 (1.) ภาวะผูนำเปนคุณสมบัติที่อยูภายในของแตละบุคคล (Leadership as Trait Within Individual 

Leader) สมัยกอนมีความเชื่อกันวา ความเปนผูนำมาจากพันธุกรรม และสิ่งติดตัวมา แตกำเนิด (Leader were 

born not made) ซึ่งทำใหบุคคลกลายเปนผูนำนั้น เปนคุณสมบัติที่มีอยูภายในตัวของแตละบุคคล 

 (2.) ภาวะผูนำขึ้นอยูกับกลุม (Leadership as a Function of the Group) ลักษณะความเปนผูนำขึ้นกับ 

โครงสรางของกลุมมากกวาแตละบุคคล ความเปนผูนำในกลุมถูกกำหนดโดยผลรวมของทัศนคติความตองการ

ของกลุม ซึ่งกลุมและผูนำจะแยกออกจากกันไมได ถาไมมีกลุมก็ไมมีผูนำ หากกลุมขาดผูนำกลุมนั้นก็ ยากที่จะ

เจริญได การเปนผูนำเปนกระบวนการที่จำเปนตองทำหนาที่ทั้งการนำและการบริการ 

 (3.) ภาวะผูนำขึ้นอยูกับสถานการณ (Leadership as a Function of Situation) สถานการณ มีบทบาท

ตอการกำหนดความเปนผูนำจำนวนมาก สถานการณที่กลุมกำลังเผชิญหนา กอใหเกิดผูนำได ความเปนผูนำจึง

ขึ้นอยูกับสถานการณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมหรือ องคการนั้นๆ 

 ราลฟ สต็อกดิลล (Stogdill อางใน จุมพล หนิมพานิช 2529 : 98 – 99) ไดรวบรวมคุณลักษณะของ

ความเปนผูนำจากการคนควาไว 6 ประการ คือ 

 (1.) คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ไดแก อายุ ลักษณะ ทาทาง สวนสูง และน้ำหนัก 

 (2.) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ไดแก ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผูนำเชน  

การศึกษา สถานภาพทางสังคม และการเลื่อนฐานะทางสังคม เปนตน 

 (3.) สตปิญญา ความรู ความสามารถ (Intelligence) ไดแก สตปิญญา ความรู ความสามารถทีผู่นำมอียู 

 (4.) บคุลกิภาพ (Personality) ไดแก คณุลกัษณะของบคุลกิภาพของผูนำ เชน มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองเปนตน 

 (5.) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (Task - Related Characteristics) ไดแก คุณลักษณะที่มีความตองการ 

ความสำเร็จ และความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน 

 (6.) ลักษณะตางๆ ทางสังคม (Social Characteristics) ไดแก คุณลักษณะของการเปนผูที่ตองการ    

มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน เปนผูที่ชอบการติดตอ พบปะสังสรรคกับบุคคลอื่น และ     

ใหความรวมมือกับบุคคลตางๆ ดวยดี 

 3.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation Theory) 

 คำวา “แรงจูงใจ” มาจากคำกริยาในภาษาละตินวา “Movere” (Kidd, 1973:101) ซึ่งมีความหมายตรง

กับคำในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งที่โนมนาว หรือชักนำใหบุคคลเกิดการกระทำ 

หรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมากในทุกๆ 

วงการ 

 โลเวลล(Lovell, 1980:109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “เปนกระบวนการที่ชักนำโนมนาวใหบุคคล

เกิดความมานะพยายาม เพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสำเร็จ” 

 แรงจงูใจทางสังคมเปนตวักระตุนใหบคุคลมีพฤตกิรรมใหแสดงออกตามสถานการณและสภาวะทางสงัคม

ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อปรับตัวใหเขากับสังคมตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง    
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ในการอยูในสังคมตวัอยางของแรงจงูใจทางสงัคมเชนความตองการชือ่เสยีงมสีมาคมพวกพองตองการความผูกพนั

การยอมรับความตองการมีอำนาจความสำเร็จในงานที่ทำ เมอรเรยไดแบงประเภทของแรงจูงใจไดดังนี้ 

 (1.) แรงจูงใจใฝอำนาจ แรงจูงใจใฝอำนาจหมายถึงความตองการที่จะโนมนาวควบคุมมีอิทธิพลอำนาจ

เหนือคนอื่นเพ่ือความพอใจสวนตัวดังนั้นบุคคลลักษณะนี้ความพึงพอใจสูงสุดจึงมาจากการไดมีพฤตติกรรม

ครอบงำเหนือบุคคลอื่นๆและสิ่งแวดลอมคนที่ไดคะแนนแรงจูงใจใฝอำนาจสูง 

 จากการวิจัยของแมคคลีแลนดพบวาผูที่มีแรงจูงใจใฝอำนาจจะชางพูดชอบการถกเถียงมักมีคำถามและ

คำแนะนำทำงานน้ันๆมีผูนำหลายคนและไมพอใจมากขึ้นที่ตนเองถูกคนอื่นแนะนำในเรื่องความใฝอำนาจออก

เปนสองลักษณะดังนี้ 

 1.1 รูปแบบอำนาจสวนบุคคลหมายถึงความอยากเดนอยากดังในทามกลางหมูคนที่ตนเองปรารถนาจะ

เดนที่สุด 

 1.2 รูปแบบอำนาจทางสังคมหมายถึงความตองการที่สูงขึ้นโดยเนนองครวมที่เปนกลุมองคกรในสถาน

ที่ทำงาน ตองการสัมฤทธิผลของกลุม  

 (2.) แรงจงูใจใฝสมัพนัธ มนษุยเปนสตัวสงัคม ทีม่คีวามตองการอยูรวมกบัผูอืน่ ตองการการพ่ึงพาอาศยั

ชวยเหลือการเอาใจใสดแูล ตองการความรัก เอาใจใส หวงใย จะรูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้นบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ

สัมพันธจะแสวงหาโอกาสที่จะไดทำงานรวมมือกับผูอื่น ตองการไดรับความชวยเหลือ เปนที่รักใคร เปนที่

ชอบพอของเพื่อนฝูง พยายามหลีกเลี่ยงการโตแยงที่จะทำใหอีกฝายไมพอใจใฝสันติ มักมีพฤติกรรมคลอยตาม 

ยิ่งในบุคคลที่มีความกลัว ความวิตกกังวลก็จะยิ่งมีแนวโนมการเขากลุมพึ่งพาอาศัยยิ่งสูง เพราะตองการที่      

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตองการสมัครพรรคพวก 

 (3.) แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิเปนจติลกัษณะทีส่ำคญัทีบ่คุคลทีเ่ก่ียวของจะควรชวยสรางเสรมิ

ใหมีในมนุษยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ เพราะบุคคลใดท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ยอมมีความมานะพยายามท่ีจะ

ทำใหดีที่สุด บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนคุณสมบัติสวนตัวยอมอำนวยแกสังคมนั้นใหมีการชวยสงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกาวหนาอยางรวดเรว็ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  ประสิทธิ์ สันติกาญจน (2542) การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองใน

ระดับชาติโดยเฉพาะ พบวา เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองนั้นปรากฏวา เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ

สัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสำคัญ สวนตัวแปรภูมิลำเนาเดิมจำนวนบุคคลที่อาศัยอยูในครัว

เรือน ไมปรากฏวามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการช้ีใหเห็นวาความผูกพันกับองคกรมีผลกระทบใน

ทางตรง และเปนผลกระทบในเชิงบวกตอการมีสวนรวมทางการเมืองสูงสุด สวนความรูสึกในหนาที่ความเปน

พลเมือง ความรูสึกในความไววางใจทางการเมือง ความรูสึกในความสามารถทางการเมือง และสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม ตางก็มีผลกระทบตอการมีสวนรวมทางการเมือง รองลงมาเปนลำดับ สำหรับสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม มีผลกระทบในเชิงลบ 
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 สวนผลกระทบในทางออมที่มีตอการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นปรากฏวา ความรูสึกในหนาที่ความ

เปนพลเมืองมีผลกระทบสูงสุด สวนความผูกพันกับองคกร สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความรูสึก

ในความไววางใจทางการเมือง ลวนแลวแตมีผลกระทบในทางออม และเปนผลกระทบในเชิงบวกทั้งสิ้น ยกเวน

แตความรูสึกในความสามารถทางการเมือง ที่ไมไดมีผลกระทบในทางออมตอ การมีสวนรวมทางการเมือง    

ซึ่งโดยสรุปแลวตัวแบบความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผลที่ประกอบไปดวย ตัวแปรสาเหตุทั้งสิ้น 5 ตัวแปรนั้น 

มีความสามารถท่ีจะอธิบายความแปรผันของการมีสวนรวมทางการเมือง  

  สมบัติ ธำรงธัญวงศ( 2553) การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยภูมิหลัง วัฒนธรรมทางการเมือง และการมี

สวนรวมทางการเมืองของผูนำเยาวชนไทย” มีวัตถุประสงคสำคัญคือการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความ

รูความเขาใจตอระบอบประชาธิปไตย ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และพฤติกรรมทางการ

เมืองของผูนำเยาวชนไทยและการศึกษาปจจัยภูมิหลังและวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีผลตอการมีสวนรวม

ทางการเมืองของผูนำเยาวชนไทย โดยศึกษาจากกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติจาก 76 จังหวัดทั่ว

ประเทศ จำนวน 1,064 คน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ผูนำเยาวชนไทยสวนใหญมีความรูความเขาใจตอระบอบ

ประชาธิปไตยและมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง มีพฤติกรรมทางการเมืองและ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง และผูนำเยาวชนไทยสวนใหญสนใจที่จะมี

บทบาททางการเมืองในอนาคตในระดับสูง 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 5.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัย 

  กรอบแนวคิดในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจเชิงปริมาณโดยมุงศึกษาความสัมพันธระหวาง 

รายละเอียดดานประชากรศาสตร , พฤติกรรมการรับรูขาวสารและการใชสารสนเทศ และระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษา รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา  

ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 

1. พฤติกรรมการไปเลือกต้ังของ
นักศึกษา 

ดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาชีพ 
3. ประกอบสถาบันระดับเตรียม

อุดมศึกษา 
4. รายรับของครอบครัว 

ดานสังคมศาสตร 
5. พฤติกรรมการบริโภคขาวสารขอมูล 
6. พฤติกรรมทางการเมืองของผูปกครอง 

ตัวแปรตามในการวิจัย  ตัวแปรตนในการวิจัย 
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 ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศกึษาเรือ่ง “ระดบัการมสีวนรวมทางการเมอืงของนกัศกึษา : กรณศีกึษา นกัศกึษามหาวทิยาลยัสยาม” 

เปนการศึกษาโดยใชการใชระเบียบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 5.2 สมมติฐานการวิจัย  

 สมมุติฐานท่ี 1  นักศึกษาเพศชายมีระดับสวนรวมทางการเมืองสูงกวานักศึกษาเพศหญิง 
 สมมุติฐานที่ 2 นักศึกษาที่ไมไดทำงานมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวานักศึกษาที่ทำงาน

ควบคูไปกับการเรียน 

 สมมุติฐานท่ี 3 นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาประเภทสายสามัญมีระดับการมีสวน

รวมทางการเมืองสูงกวานักศึกษาที่จบสายอาชีพ 

 สมมุติฐานท่ี 4 นกัศกึษาทีม่รีายรับของครอบครัวสงูมรีะดบัการมสีวนรวมทางการเมืองสูงกวานกัศกึษา

ที่มีรายรับของครอบครัวต่ำ 

 สมมุติฐานที่ 5 นักศึกษาท่ีมีความถ่ีในการบริโภคขาวสารขอมูลสูงมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง

สูงกวานักศึกษาท่ีมีความถี่ในการบริโภคขาวสารของมูลต่ำ 

 สมมุติฐานท่ี 6 นักศึกษาที่ครอบครัวมีพฤติกรรมทางการเมืองสูงมีระดับการมีสวนรวทางการเมืองสูง

กวานักศึกษาที่ครอบครัวมีพฤติกรรมทางการเมืองต่ำ 

 5.3 หนวยในการวิเคราะห 

 ประชากรท่ีใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จำนวน 8,594 คน  

 ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 โดยมีวิธีคำนวณจำนวนกลุมตัวอยางในกรณีที่ประชากรมีจำนวนแนนอน (Finite Population) Yamane ,1973 

โดยมีคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 

 

 

 

 จำนวนกลุมตัวอยาง เทากับ 382.21 หรือ 382 คน 

 วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method) 

 5.4 เครื่องมือในการวิจัย 

 1. การศึกษาจากเอกสาร ไดแก ขอมูลที่ไดจากการคนควาจากหนังสือ วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ 

รายงาน การวิจัย ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกำหนดขอบเขตการศึกษาและการ

ประกอบการสรางแบบสอบถาม 

n  =  N 

         

N  =  8594 

e  =  0.05 

1+Ne2 
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 2. การศึกษาภาคสนาม โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการศึกษา จำนวน 

1 ชุด เปนแบบสอบถามแบบผสม คือ แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-ended Questionnaires) โครงสราง

ของแบบสอบถามประกอบดวยคำถาม 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน6 ขอ  

 สวนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่ เ ก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมือง อาทิเชน 

พฤติกรรมการรับรูขาวสาร ความถี่ในการรับขาวสาร พฤติกรรมทางการเมืองของตนเอง และครอบครัวโดยเปน

คำถามปลายปด โดยประยุกตจากมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็น

ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ เห็นดวยนอยท่ีสุด จำนวน 20 ขอ  

 สวนท่ี 3 เปนแบบคำแนะนำ ซึ่งเปนคำถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความเห็น

อยางเสรี 

 3. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และการหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนำ

แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวตามคำแนะนำ และนำแบบสอบถามดังกลาวไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมที่มี

ลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จำนวน 30 ชุด ณ ระดับคานัย

สำคัญทางสถิติที่ 0.05 และนำมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Statistics) โดยหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach,1990:204)  

 5.5 วิธีการรวบรวมขอมูล 

 1. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการเก็บขอมูล โดยผูวิจัย ออกไปแจก แบบสอบถามและเก็บแบบ

ถามดวยตัวเอง ณ มหาวิทยาลัยสยาม ในการแจกและขอรับคืนแบบสอบถาม  

 2. นำขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลที่ไดจากการตอบ

แบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปตามประเด็นคำถามและคำตอบที่ไดจาก

แบบสอบถาม 

 5.5.1 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนำมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นำเสนอผลการศึกษา

ดวยสถิติตอไปนี้ คาความถี่ (Frequency) คือ จำนวนคาที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และ คารอยละ 

(Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล คาไคสแควร (Chi-Square Test) ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อ

หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกัน ไดแก ความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม การแปล

ความหมาย โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสำคัญ .05)  

6. ผลวิจัย 

 6.1. ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 53.4 

มีอายุอยูระหวาง 18 -21 ป จำนวน 299 คน คิดเปนรอยละ 78.3 อาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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(นนทบรุ,ีนครปฐม,ปทมุธาน,ีสมทุรปราการ) จำนวน 332 คน คดิเปนรอยละ 86.9 สวนใหญประกอบอาชีพนกัศึกษา 

จำนวน 343 คน คิดเปนรอยละ 89.8 มีระดับการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา(กอนเขามหาวิทยาลัย) อยูใน

ระดับปวช. หรือ ปวส. จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 59.7 และมีรายรับเฉลี่ยของครอบครัว/เดือนต่ำกวา 

20,000 บาท จำนวน 171 คน คิดเปนรอยละ 44.8  

 6.2 ผลการวิเคราะห สมมุติฐานในการวิจัย 

  6.2.1 สมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาเพศชายจะมีระดับสวนรวมทางการเมืองสูงกวานักศึกษาเพศหญิง  

   ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางเพศกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยามไดคา Chi-Square เทากับ 7.821 และคา Significance เทากับ .009 ซึ่งนอยกวาระดับนัย

สำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยามจึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1  

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรเพศกับระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามไดคาสมัพันธ เทากับ .318 และคา Significance เทากับ .007 ซึ่ง

นอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ตัวแปรเพศกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม มีความสัมพันธกันจริง  

  6.2.2 สมมุติฐานที่2 นักศึกษาที่ทำงานควบคูไปกับการเรียนจะมีระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองสูงกวานักศึกษาท่ีไมไดทำงานอาชีพ  

 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางอาชีพที่แตกตางกันกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยามไดคา Chi-Square เทากับ 51.278 และคา Significance เทากับ .004 ซึ่งนอยกวาระดับนัย

สำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยามจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2  

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Gamma ไดคาสัมพันธ เทากับ .228 และคา 

Significance เทากับ .002 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ .05 แสดงวา ตัวแปรอาชีพกับระดับการมีสวน

รวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มีความสัมพันธกัน 

  6.2.3 นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาประเภทสายสามัญมีระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองสูงกวานักศึกษาท่ีจบสายอาชีพ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวาง ประเภทสถานศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาที่แตกตางกันกับระดับ

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามไดคา Chi-Square เทากับ 5.798 และคา 

Significance เทากับ .016 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยประเภทสถานศึกษาในระดับ

เตรียมอุดมศึกษามีความสัมพันธกับ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจึงยอมรับ

สมมติฐานที่ 3  

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรประเภทสถานศึกษาในระดับ

เตรียมอุดมศึกษามีความสัมพันธกับ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ไดคา

สัมพันธ เทากับ .336 และคา Significance เทากับ .014 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา 
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ตัวแปรประเภทสถานศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษามีความสัมพันธกับ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามมีความสัมพันธกันจริง  

   6.2.4 นักศึกษาท่ีมีรายรับของครอบครัวสูงมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวานัก

ศึกษาที่มีรายรับของครอบครัวต่ำ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรายรับของครอบครัวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนัก

ศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ไดคา Chi-Square เทากับ 8.628 และคา Significance เทากับ .003 ซึ่งนอยกวาระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานรายรับของครอบครัวมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4  

จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางรายรับของครอบครัวกับระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ไดคาสัมพันธ เทากับ .570 และคา Significance เทากับ .003 ซึ่ง

นอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ตัวแปรรายรับของครอบครัวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มีความสัมพันธกันจริง  

  6.2.5 นักศึกษาที่มีความถี่ในการบริโภคขาวสารขอมูลสูงมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูง

กวานักศึกษาที่มีความถี่ในการบริโภคขอมูลต่ำ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางความถ่ีในการบริโภคขาวสารขอมูลกับระดับในการมีสวนรวม

ทางการเมืองไดคา Chi-Square เทากับ 48.479 และคา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานความถี่ในการบริโภคขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5  

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางความถ่ีในการบริโภคขาวสารขอมูล

กับระดับในการมีสวนรวมทางการเมืองไดคาสัมพันธ เทากับ .910 และคา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอย

กวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ความถี่ในการบริโภคขาวสารขอมูลกับระดับในการมีสวนรวม

ทางการเมืองมีความสัมพันธกันจริง 

  6.2.6 นักศึกษาที่มีครอบครัวมีพฤติกรรมทางการเมืองสูงมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูง

กวานักศึกษาที่ครอบครัวมีพฤติกรรมทางการเมืองต่ำ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางพฤติกรรมทางการเมืองของครอบครัวกับระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ไดคา Chi-Square เทากับ 85.446 และคา Significance เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานพฤติกรรมทางทางการเมืองของครอบครัวมีความ

สัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6  

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางพฤติกรรมทางการเมืองของ

ครอบครัวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามไดคาสัมพันธ เทากับ .987 และ

คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ตัวแปร พฤติกรรมทางการเมือง

ของครอบครัวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามมีความสัมพันธกันจริง  
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7. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 สำหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

 7.1 การศึกษาในครั้งตอไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใชแบบสอบถาม 

เชน การสมัภาษณ และการสงัเกตแบบมสีวนรวม รวมท้ังควรมกีารเพิม่ระยะเวลาในการรวบรวมขอมลูใหสงูข้ึน 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมและมีความแมนยำมากยิ่งขึ้น 

 7.2 การทำศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากไมสามารถเก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามไดทั้งหมด จึง

ตองใชวิธีเก็บเพียงบางสวนจากกลุมตัวอยาง ดังนั้นหากจะมีการทำศึกษาในเรื่องที่เก่ียวของกันนี้ก็ขอใหเพิ่ม

จำนวนของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น เพื่อที่จะไดขอมูลที่ชัดเจนและจะไดนำมาวิเคราะหผลไดอยางละเอียด 

 7.3 การศกึษาในคร้ังตอไป ควรเกบ็ขอมลูจากกลุมตวัอยางอืน่ เชน ทำการเกบ็กลุมตวัอยางจากนกัศกึษา

จากมหาวิทยาลัยอื่น นักเรียน ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือ ประชาชนทั่วไป เพราะเนื่องจาก การมีสวนรวม

ทางการเมืองเกี่ยวของกับประชาชนทุกคนไมเพียงแตนักศึกษาเพียงกลุมเดียวเทานั้น 

 7.4 เนือ่งจากการมีสวนรวมทางการเมอืงเปนสิง่ทีม่ปีระโยชนแกประเทศ และประชาชน จงึควรมกีารศึกษา

ในเรื่องความตองการหรือความคาดหวังเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองการศึกษาในครั้งตอไป 
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