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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ระดบัความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรม

ทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 2) ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบ

และกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเห็น 

ของประชาชน ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองกบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่รูปแบบ และกิจกรรม

ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 4) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรม 

ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาจากสุ่ม 

กลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิูตามสดัสว่นของอ�าเภอ จ�านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.911 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ยสว่นเบ่ียง

เบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

พหคุณู 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม รองลงมา คือ  

ด้านทศันคติ และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความเช่ือ 

2.  ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบ และกิจกรรมของ 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่

1นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ  รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามต ิ

และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน 

3.  ความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความคดิเหน็ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในระดบัสงูมาก 

4. ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองสามารถ

อธิบายความ ผนัแปรของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ได้ร้อยละ 73.10 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

ในรูปของคะแนนดบิ คือ Y = 1.245 + 0.241 บคุลกิภาพ + 0.267 คา่นิยม + 0.156 ทศันคติ

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมทางการเมือง รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง ประชาชน 

  จงัหวดักาญจนบรีุ

ABSTRACT

The purposes of this research were to study 1) the level of public opinion on factors 

determining political behaviours of population, 2) the level of public opinion towards the 

participation of political activities of people in Kanchanaburi Province, 3) the relationship 

between public opinion towards factors determining political behaviours and Kanbanburi 

Province people's opinions on the participation of political activities, and 4) the extent 

to which factors determining political behaviours influencing the public participation of  

political activities.  The samples used in the study were 400 people in Kanchanaburi Province.  

The data collection instrument was a questionnaire. The whole value of the conviction 

was 0.911. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation,  

Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and multiple regression analysis of multiple  

regression with significant statistical significance at .05.

The results of the study revealed that 

1.  the level of public opinion towards the factors determining political behaviours 

was at the highest level,  when analyzing each factor, value was hightest, followed by  

attitude and believe. 

2. it was that the level of opinion of people in Kanchanaburi Province on  

participation in political activities was at the high level, the highest mean score was the participation in  

decision making and decision making, followed by referendum and the representative election.   
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3.  the opinions of people in Kanchanaburi Province on political behavior were 

positively correlated with opinions on the patterns and activities of political participation at 

a  very high level.

4.   the opinions of people in Kanchanaburi Province on political behavior can be 

explained. The variation of opinions on the forms and activities of political participation 

was 73.10% at the .05 level of significance and the multiple regression analysis equation in 

the form of raw scores was Y = 1,245 + 0.241 personality + 0.267 values + 0.156 attitude

Keywords: political behaviours, political participation, Kanchanaburi Province.

บทน�า

การเมือง (politics) เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสุดในสงัคมมนุษย์เพราะเป็นเร่ืองของอ�านาจและ 

การจดัสรรประโยชน์ท่ีมีในสงัคมนัน้ ๆ การเมืองจงึเป็นตวัก�าหนดกิจกรรมท่ีส�าคญัของสงัคมแทบทกุ 

แง่มุม ตัง้แต่การท่ีจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด จะมีการศึกษาในรูปแบบใด ไปจนแม้กระทั่ง 

การสร้างเข่ือน การขดุถนนวางท่อท่ีอาจเอือ้ประโยชน์หรืออาจท�าความเดือดร้อนให้เราก็ได้ (โกวิทย์   

พวงงาม, 2546: 21) พฤตกิรรม ทางการเมืองเป็นการแสดงออก ซึง่จะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง ดงันัน้ พฤตกิรรมทางการเมืองจงึเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเมือง เชน่ การไปใช้สทิธิ

เลือกตัง้ การมีสว่นร่วมในการรณรงค์หาเสียง การเข้ารับสมคัรรับเลือกตัง้ การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ 

การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมือง เป็นต้น พฤติกรรม ทางการเมืองท่ีส�าคญัย่ิงในสงัคมประชาธิปไตย 

ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสนับสนุนและการเรียกร้องต่อผู้น�าในรัฐบาล  

เพ่ือให้สนองตอบตอ่ความต้องการ ความพยายามท่ีจะสร้างผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของรัฐบาล 

ท่ีได้ผล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางการเมือง ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เช่น  

การออกเสียง การย่ืนข้อเรียกร้อง การประท้วง การลอบบี ้ เป็นต้น เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีผ่านมา  

เห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมใน 

การแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชน จะมีผลต่อการก�าหนดทิศทางหรือ 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือคณะท�างานบริหารประเทศได้ ซึ่งรูปแบบและ 

กิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองมีรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี ้คือ การแสดงประชามต ิ(referendum)  

การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย (initiative) การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง (recall) การร่วมแสดง 

ความคิดเห็นและการตดัสินใจ (plebiscite) และการเลือกตัง้ตวัแทน (election) (เกษม อทุยานิน, 

2516: 120-121)
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จงัหวดักาญจนบรีุ มีการปกครอง 13 อ�าเภอ 98 ต�าบล และ 959 หมูบ้่าน (กรมการปกครอง, 

2559) มีจ�านวนประชาชนทัง้สิน้ 882,146 คน และมีประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ทัง้สิน้ 620,508 คน 

ท่ีผ่านมา ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยประชาชนแต่ละคนจะมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ  

ท่ีส่งเสริมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในหลายรูปแบบ และกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน ถือเป็นบริบทท่ีส�าคัญย่ิงในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเป็นการสะท้อนอ�านาจอธิปไตยท่ีเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 

จากข้อมลูสถิติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไป แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ในพืน้ท่ี 

จงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 พบวา่ ผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด จ�านวน 575,775 คน  

มีผู้มาใช้สทิธิเลือกตัง้รวมทัง้ 5 เขต จ�านวน 437,486 คน คดิเป็นร้อยละ 75.98 ของจ�านวนผู้ มีสทิธิ 

เลือกตัง้ทัง้หมด (ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดักาญจนบรีุ, 2554: ออนไลน์)  

และจากข้อมลูสถิติการเลือกตัง้ สมาชิกวฒิุสภา เป็นการทัว่ไป ในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือวนัท่ี 

30 มีนาคม 2557 พบวา่ ผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด จ�านวน 597,192 คน มีผู้มาใช้สทิธิเลือกตัง้ จ�านวน 

210,601 คน คดิเป็นร้อยละ 35.20 ของผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด (ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจ�าจงัหวดักาญจนบรีุ, 2557: ออนไลน์)  

ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนในจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤติกรรม

ทางการเมืองและรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ 

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเมืองกับรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

สว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ โดยศกึษาพฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล 

ต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือน�า 

ผลวิจยัมาให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงพฒันา และหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

จงัหวดักาญจนบรีุ 

2.  เพ่ือศกึษาระดบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ

3.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง 

กับความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ
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4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

จงัหวดักาญจนบรีุ

ขอบเขตของการวจิยั

1.  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ศกึษาเฉพาะจงัหวดักาญจนบรีุ 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้จังหวัด 

กาญจนบรีุ จ�านวน 620,508 คน 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองตามแนวคิดของ  

Allport (1973) และศกึษารูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองตามแนวคิดของเกษม  

อทุยานิน  (2516: 120-121)

4.  ขอบเขตด้านตวัแปร

  4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี  

ประกอบด้วย 4 พฤตกิรรม คือ 1) ด้านความเช่ือ 2) ด้านคา่นิยม 3) ด้านทศันคต ิและ 4) ด้านบคุลกิภาพ 

 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการแสดงประชามต ิ2) ด้านการริเร่ิม 

ให้เสนอกฎหมาย 3) ด้านการถอดถอนออกจากต�าแหน่ง 4) ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและ 

การตดัสนิใจ และ 5) ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ท�าให้ทราบระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ  ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง 

 2.  ท�าให้ทราบระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรม

ของการมีสว่นร่วมทางการเมือง

3. ท�าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบุรี  

ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง

4. น�าผลการวิจยัครัง้นีม้าเป็นข้อมลูในการพฒันาส่งเสริมความรู้รูปแบบและกิจกรรมของ 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ
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สมมตฐิานการวจิยั

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางการเมือง ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ ศึกษาได้น�ากรอบแนวคิด และงาน 

การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาก�าหนดเป็นสมมตฐิานในการศกึษา ดงันี ้

ความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง มีความสมัพนัธ์ 

ทางบวกกับ ความคิดเห็นของประชาชนจังหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

สว่นร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบัสงูมาก

นิยามศัพท์
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ก�าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในการศกึษา ดงันี ้

พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ซึง่จะมีผลก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดงันัน้พฤตกิรรมทางการเมืองจงึเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเมือง

ความเช่ือ หมายถึง การท่ีบคุคลคิดวา่การกระท�าบางอย่างหรือปรากฏการณ์บางอย่างท่ีมี 

อยู่จริงหรือเกิดขึน้จริง ๆ เป็นการยอมรับนับถือเช่ือมัน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอาจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ 

ความคิดเหตผุลท่ีสามารถพิสจูน์ได้ หรืออาจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการยอมรับศรัทธาโดยปราศจาก

เหตผุลหรือการพิสจูน์ใด ๆ จงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้เกิดพฤตกิรรม

ค่านิยม หมายถงึ สิง่ท่ีบคุคลพอใจหรือเหน็วา่เป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่ แล้วยอมรับไว้เป็นความเช่ือ 

หรือความรู้สกึนึกคิดของตนเอง ซึ่งเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บคุคลเลือกกระท�าการอนัใดอนัหนึ่ง 

ท่ีมีอยูห่ลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอนัใดอนัหนึง่จากหลาย ๆ อนัท่ีมีอยู ่คา่นิยมจะสงิอยูใ่นตวับคุคล

ในรูปของความเช่ือตลอดไปจนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซึ่งตนพอใจกว่าก็จะยอมรับไว้ ค่านิยม 

จงึเป็นเสมือนพืน้ฐานแหง่การประพฤตปิฏิบตัขิองบคุคลโดยตรง

ทศันคต ิหมายถงึ การวางแนวความคดิความรู้สกึให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบตอ่คน 

หรือต่อสิ่งของในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ และทศันคติเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าทางจิตใจ 

สามารถท่ีจะรู้หรือถกูตีความได้จากสิง่ท่ีคนพดูออกมาอยา่งไมเ่ป็นทางการ หรือจากการส�ารวจท่ีเป็น

ทางการ หรือจากพฤตกิรรมของบคุคลเหลา่นัน้ 

บุคลิกภาพ หมายถึง การรับรู้พฤติกรรมรวมทัง้หมดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทัง้ในสิ่งท่ี 

มองเห็นได้ เช่น ลกัษณะของพฤติกรรม และสิ่งท่ีมองไม่เห็น เช่น ความคิด ความสนใจ ค่านิยม 

ซึง่จะท�าให้คนอ่ืนสามารถจะเข้าใจและแยกได้วา่บคุคลนัน้แตกตา่งจากคนทัว่ไปได้ 

รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมหรือลกัษณะ 

ของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะมี 5 รูปแบบ คือ การลงประชามต ิ 

การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง และการร่วมแสดงความคิดเห็นและ 

การตดัสนิใจและการเลือกตัง้ตวัแทน
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การแสดงประชามติ หมายถึง เป็นการให้ประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาและตดัสินใจ

ท่ีจะรับหรือไม่รับกฎหมายท่ีจะออกมีผลบงัคบัใช้แก่ตน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาในขัน้ต้น 

มาแล้ว ประชามตินีอ้าจจะมีทัง้แบบบงัคบัให้ประชาชนต้องแสดงประชามติ และไม่บงัคบัให้ต้อง 

แสดงประชามตก็ิได้ ขึน้อยูก่บัวา่จะมีความจ�าเป็นหรือไมม่ากน้อยเพียงใด

การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย หมายถึง การก�าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอร่าง 

กฎหมายท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเก่ียวข้องกับกลุ่มตนเอง เป็นการให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามหลกัการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอนัจะช่วยอดุช่องว่างหรือเป็นส่วนเสริม 

ให้ประชาธิปไตยมีผู้แทนนัน้สมบรูณ์ย่ิงขึน้

การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอ�านาจในการปลด

เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็ได้ เม่ือเหน็วา่ผู้นัน้ไมด่�าเนินการตามความต้องการของประชาชน 

หรือปฏิบตัิตนไมส่มควร แตจ่ะต้องเป็นต�าแหนง่ท่ีมาจากการเลือกตัง้

การร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม 

แสดงความคดิเหน็ และร่วมตดัสนิใจในปัญหาท่ีส�าคญั เม่ือรัฐบาลไมส่ามารถตดัสนิปัญหานัน้ ๆ ได้

การเลือกตัง้ตวัแทน หมายถงึ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลอืกตวัแทนเพ่ือไปท�าหน้าท่ี

บริหารงานของประชาชน

ประชาชน หมายถงึ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 

วธีิด�าเนินการ
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีด�าเนินการวิจยัดงันี ้

ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้จงัหวดักาญจนบรีุ จ�านวนทัง้สิน้ 620,508 คน  

โดยแบง่ออกเป็น 13 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองกาญจนบรีุ 129,015 คน อ�าเภอทา่มะกา 104,705 คน 

อ�าเภอทา่มว่ง 84,309 คน อ�าเภอเลาขวญั 43,849 คน อ�าเภอบอ่พลอย 43,452 คน อ�าเภอพนมทวน 

42,055 คน อ�าเภอไทรโยค 35,787 คน อ�าเภอทองผาภมิู 29,915 คน อ�าเภอห้วยกระเจา 25,989 คน 

อ�าเภอด่านมะขามเตีย้  25,202 คน อ�าเภอหนองปรือ 23,643 คน อ�าเภอศรีสวสัดิ์ 17,872 คน  

อ�าเภอสงัขละบรีุ 14,715 คน   

กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ วิจยัท�าการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามวิธีของ Yamane (1973: 125) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยขนาดของกลุม่ตวัอยา่งอยูท่ี่ระดบัความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ± 5% 

ขัน้ท่ี 1 ในการก�าหนดขนาดของกุล่มตวัอย่างจากประชาชน ผู้ วิจยัด�าเนินการโดยใช้สตูร

ค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ของ Yamane ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 400 ตวัอยา่ง

ขัน้ท่ี 2 ท�าการหาตัวอย่างประชาชน ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ จังหวัดกาญจนบุรี จากจ�านวน 

ขนาดตวัอยา่งทัง้หมดท่ีค�านวณได้ในขัน้ท่ี 1 คือ 400 ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมิู 
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ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) ของอ�าเภอ จากนัน้จงึน�ามาหาตวัอยา่ง 

โดยในแตล่ะชัน้ภมิูได้ท�าการสุม่ตวัอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสดัสว่นของ

ประชาชนในแตล่ะชัน้ภมิู โดยใช้สตูรในการค�านวณ ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวจิยั ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  จ�านวนประชาชนและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั

8 

 ขัน้ท่ี 1 ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชาชน ผู้วิจยัดําเนินการโดยใช้สตูรคํานวณ
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง ของ Yamane ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 ขัน้ท่ี 2 ทําการหาตวัอย่างประชาชน ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ จงัหวดักาญจนบุรี จากจํานวนขนาดตวัอย่าง
ทัง้หมดท่ีคํานวณได้ในขัน้ท่ี 1 คือ 400 ตัวอย่าง ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิตามสัดส่วน 
(proportional stratified random sampling) ของอําเภอ จากนัน้จึงนํามาหาตวัอย่างโดยในแตล่ะชัน้ภมูิได้ทํา
การสุม่ตวัอย่าง  แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสดัสว่นของประชาชนในแตล่ะชัน้ภมูิ โดยใช้สตูร
ในการคํานวณ     ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1  จํานวนประชาชนและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 อาํเภอ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ กลุ่มตวัอย่าง 

 เมืองกาญจนบรีุ 129,015 84 
 ท่ามะกา 104,705 68 
 ท่ามว่ง 84,309 54 
 เลาขวญั 43,849 28 
 บอ่พลอย 43,452 28 
 พนมทวน 42,055 27 
 ไทรโยค 35,787 23 
 ทองผาภมู ิ 29,915 19 
 ห้วยกระเจา 25,989 16 
 ดา่นมะขามเตีย้ 25,202 16 
 หนองปรือ 23,643 15 
 ศรีสวสัดิ ์ 17,872 11 
 สงัขละบรีุ 14,715 11 
 รวม 620,508 400 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ เพ่ือให้
เลือกตอบ  (Check List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัพฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล
ต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรี 1) ด้านค่านิยม 2) 
ด้านความเช่ือ 3) ด้านทศันคต ิ4) ด้านบคุลกิภาพ มาตรวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ตามวิธีการของลิเคิท

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจ

รายการ เพ่ือให้เลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบัพฤตกิรรม 

ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

จังหวัดกาญจนบุรี 1) ด้านค่านิยม 2) ด้านความเช่ือ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านบุคลิกภาพ  

มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของลิเคิทสเกล (Likert’s scale) มี 5 ระดบั คือ  

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบัรูปแบบ
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และกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 1) การแสดงประชามต ิ

(referendum) 2) การริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย (initiative) 3) การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง (recall)  

4) การร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ (plebiscite) 5) การเลือกตัง้ตวัแทน (election)  

มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ผู้ วิจยัได้เก็บรวมรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยย่ืนค�าร้องถึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

เพ่ือท�าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัจงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือได้จ�านวนกลุ่ม

ตวัอย่างแต่ละอ�าเภอเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจึงท�าการจับสลากจากบญัชีรายช่ือของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 

ของแต่ละอ�าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือให้ได้จ�านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัดงัตารางท่ี 1  

หลงัจากนัน้ด�าเนินการสง่แบบสอบถามโดยวธีิไปพบกบัผู้น�าชมุชน ได้แก่ ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก

สภาท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ เพ่ือไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง และโดยวธีิสง่ไปรษณีย์ให้กบั

กลุม่ตวัอยา่งตามรายช่ือ ท่ีอยูท่ี่ได้ท�าการจบัสลากไว้ โดยให้ผู้น�าชมุชนเป็นผู้ด�าเนินการเก็บให้ และสง่

กลบัคืนมาทางไปรษณีย์แบบสอบถามท่ีสง่กลบัคืนมาทัง้สิน้ มีจ�านวน 400 ฉบบั คดิเป็น ร้อยละ 100 

เม่ือได้ข้อมลู ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งแล้ว ผู้วจิยัน�ามาตรวจสอบความสมบรูณ์

ของข้อมลูอีกครัง้หนึง่เพ่ือให้ได้ครบตามจ�านวนท่ีต้องการ

การวเิคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ีและ 

ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมลูระดบัพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน รูปแบบและกิจกรรมของ

การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยการคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและรูปแบบและกิจกรรมของ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน โดยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

และการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

ผลการวจิยั
ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุม่ตวัอยา่ง เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงโดย เป็นเพศชาย จ�านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.00 และเพศหญิง จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ 51-60 ปี จ�านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมา 

คือ อาย ุ 41-50 ปี จ�านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยท่ีสดุท่ี มีอาย ุ 31-40 ปี จ�านวน  

13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.30 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นจ�านวน 146 คน คดิเป็น ร้อยละ 36.50 

รองลงมาคือ รับจ้างทัว่ไป จ�านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และน้อยท่ีสดุ คือ ข้าราชการ/ 

รัฐวิสาหากิจ จ�านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จ�านวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 59.30  

รองลงมา  คือ รายได้ 10,001-15,000 บาท จ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 และน้อยท่ีสดุคือ 

รายได้ 15,001-20,000 บาท จ�านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00

ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ด้านพฤตกิรรมทางการเมืองของประชาชน  

จงัหวัดกาญจนบุรี 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ      

(   = 4.34, S.D. = 0.40) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้าน 

ท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม (   = 4.37, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านทศันคต ิ (   = 

4.34, S.D. = 0.39) ด้านบคุลกิภาพ (   =  4.33, S.D. = 0.46) และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ  

ด้านความเช่ือ (    =  4.31, S.D. = 0.43) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ  

  ท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวม 

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
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สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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 กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย เป็นเพศชาย จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.00 และเพศหญิง จํานวน 148 คน คดิเป็นร้อยละ 37.00  
 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ51-60 ปี จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52. รองลงมาคือ อาย ุ41-
50 ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยท่ีสดุท่ี มีอาย ุ31-40 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.30  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นจํานวน 146 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.50 
รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และน้อยท่ีสุด คือ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหากิจ จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 59.30 
รองลงมา  คือ รายได้ 10,001-15,000 บาท จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 และน้อยท่ีสดุคือ รายได้ 
15,001-20,000 บาท จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 
จังหวัดกาญจนบุรี  
 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด      
( X = 4.34, S.D. = 0.40) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านท่ีมี
คา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม ( X = 4.37, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านทศันคติ ( X = 4.34, S.D. 
= 0.39) ด้านบคุลิกภาพ (X =  4.33, S.D. = 0.46) และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ ด้านความเช่ือ (X =  
4.31, S.D. = 0.43) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่ 
 พฤตกิรรมทางการเมืองในภาพรวม  
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบและกิจกรรมของการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวัดกาญจนบุรี

รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (     = 4.13, 

S.D. = 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 4 ด้าน และระดบัปานกลาง 

1 ด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ (    = 4.44, 

S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามติ (  = 4.41, S.D. = 0.33) ด้านการถอดถอน 

จากต�าแหนง่ (     = 4.37, S.D. = 0.41) ด้านการริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย (     = 4.32, S.D. = 0.47) และ 

ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน (    = 3.13, S.D. = 0.80) ตามล�าดบั ดงัปรากฏ

ในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 

 ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง ในภาพรวม 
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  รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13,  
S.D. = 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 4 ด้าน และระดบัปานกลาง 1 
ด้าน โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ ( X = 4.44, S.D. 
= 0.36) รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามติ ( X = 4.41, S.D. = 0.33) ด้านการถอดถอนจากตําแหน่ง 
( X = 4.37, S.D. = 0.41) ด้านการริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย ( X = 4.32, S.D. = 0.47) และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ย
น้อยท่ีสดุคือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน ( X = 3.13, S.D. = 0.80) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ  
 ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง ในภาพรวม  

(n = 400) 
รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง 
X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ด้านการแสดงประชามติ 4.41 0.33 มากท่ีสดุ 2 
2. ด้านการริเร่ิมให้เสนอกฎหมาย 4.32 0.47 มากท่ีสดุ 4 
3. ด้านการถอดถอนจากตําแหนง่ 4.37 0.41 มากท่ีสดุ 3 
4. ด้านการร่วมแสดงความคดิเห็นและการตดัสนิใจ 4.44 0.36 มากท่ีสดุ 1 
5. ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน 3.13 0.80 ปานกลาง 5 

รวม 4.13 0.32 มาก  
 
  ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของประชาชน จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมืองกับความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีที่มี
ต่อรูปแบบ  และกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระคือ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ
ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรี (X) กบัตวัแปรตาม ระดบัความคิดเห็น     
ของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวม (Y) 
ผู้วิจยัได้นําตวัแปรอิสระทัง้ 4 ตวั มาหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
สรุปได้ว่า การทดสอบตัวแปรอิสระ X1- X4  มีความสัมพันธ์กับตวัแปรตาม (Ytotal) ในทิศทางเดียวกัน              
และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก ได้แก่ ด้านคา่นิยม (r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลิกภาพ (r = 0.845, 
p<0.05) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 
0.718, p<0.05) และด้านทศันคติ (r = 0.767, p<0.05) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถนําตวั
แปรดงักล่าวทุกตวัไปใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนและสามารถสรุปค่าสมัประสิทธ์ิ

ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคดิเหน็ของประชาชน จังหวัด

กาญจนบุรี ที่มีต่อพฤตกิรรมทางการเมืองกับความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวัดกาญจนบุรี

ที่มีต่อรูปแบบ และกจิกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การทดสอบความสมัพันธ์ของตัวแปรอิสระคือ ระดับความคิดเห็นของประชาชนจังหวัด

กาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ (X) กบัตวัแปรตาม ระดบั

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในภาพรวม (Y) ผู้ วิจยัได้น�าตวัแปรอิสระทัง้ 4 ตวั มาหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่าง

ง่ายระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม สรุปได้วา่ การทดสอบตวัแปรอิสระ X
1
- X

4
 มีความสมัพนัธ์

กบัตวัแปรตาม (Y
total

) ในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก ได้แก่ ด้านค่านิยม  
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(r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลกิภาพ (r = 0.845, p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 0.718, p<0.05) และด้านทศันคต ิ(r = 0.767, 
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  ประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง
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  จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

(n = 400) 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X total Ytotal 

X1 1.000 0.668** 0.940** 0.865** 0.923** 0.718** 
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ตอนที่ 5  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อ

พฤตกิรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเหน็ของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีที่

มีต่อรูปแบบและกจิกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง ด้านคา่นิยม 

(X
2
) บคุลิกภาพ (X

4
) และทศันคติ (X

3
) เป็นตวัท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการและสามารถอธิบาย 

ความผนัแปรของรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 

ได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าประสิทธิภาพในการท�านาย R2 มีค่าเท่ากบั 0.731  

ซึ่งแสดงว่า พฤติกรรมทางการเมือง ด้านค่านิยม บุคลิกภาพ และทศันคติ ส่งผลต่อรูปแบบและ 

กิจกรรมของการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ได้ร้อยละ 73.10 และ 

ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุได้ดีท่ีสดุ ซึง่ได้แก่ 1. ด้านบคุลิกภาพ (β = 0.241)  

2. ด้านค่านิยม (β = 0.267) 3. ด้านทศัคติ (β = 0.156) อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดงัปรากฏในตารางท่ี 5

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)  

  รูปแบบสมการพยากรณ์ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบ 

  และกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในภาพรวม
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 ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ มีต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อ
รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมือง ด้านคา่นิยม (X2) 
บคุลิกภาพ (X4) และทศันคติ (X3) เป็นตวัท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการและสามารถอธิบายความผนัแปร
ของรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าประสิทธิภาพในการทํานาย R2 มีค่าเท่ากับ 0.731 ซึ่งแสดงว่า 
พฤติกรรมทางการเมือง ด้านคา่นิยม บคุลิกภาพ และทศันคติ ส่งผลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วน
ร่วมทาง การเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ได้ร้อยละ 73.10 และระดบัความคิดเห็นของประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จังหวัด
กาญจนบรีุได้ดีท่ีสดุ ซึง่ได้แก่ 1. ด้านบุคลิกภาพ (β = 0.241) 2. ด้านคา่นิยม (β = 0.267) 3. ด้านทศั
คติ    (β = 0.156) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงัปรากฏในตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)  
  รูปแบบสมการพยากรณ์ระดบัความคดิเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบและ 
  กิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองในภาพรวม 

(n = 400) 
แหล่งของความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

    3 
396 
399 

30.396 
11.123 
41.419 

10.099 
  0.028 

359.539* .00 

ตวัแปรที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าสมการ

ตามลาํดบั 
b SE.b Beta t Sig. 

คา่คงท่ี 
บคุลกิภาพ (X4)      
คา่นิยม (X2) 
ทศันคต ิ(X3) 

1.245 
0.241 
0.267 
0.156 

0.108 
0.074 
0.055 
0.050 

 
0.345 
0.359 
0.190 

11.497 
3.265 
4.826 
3.110 

.00 

.00 

.00 

.00 
*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855 R2 = 0.731 SE.E. = 0.167 
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แหล่งของความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

    3 
396 
399 

30.396 
11.123 
41.419 

10.099 
  0.028 

359.539* .00 

ตวัแปรที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าสมการ

ตามลาํดบั 
b SE.b Beta t Sig. 

คา่คงท่ี 
บคุลกิภาพ (X4)      
คา่นิยม (X2) 
ทศันคต ิ(X3) 

1.245 
0.241 
0.267 
0.156 

0.108 
0.074 
0.055 
0.050 

 
0.345 
0.359 
0.190 

11.497 
3.265 
4.826 
3.110 

.00 

.00 

.00 

.00 
*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855 R2 = 0.731 SE.E. = 0.167 
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อภปิรายผล

ผลการวจิยัเร่ือง พฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมืองของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้ ดงันี ้

1.  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จังหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านคา่นิยม 

รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านความเช่ือ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Myron (1971) ท่ีว่าพฤติกรรมทางการเมืองเป็นการแสดงออกทางการเมือง ซึง่จะมีผล 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนัน้ พฤติกรรมทางการเมืองจึงเก่ียวข้องกับกิจกรรม 

ทางการเมือง เช่น การเลือกตัง้ ได้แก่ การไปใช้สิทธิเลือกตัง้ การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง 

การเข้ารับสมคัรรับเลือกตัง้ เป็นต้น การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมือง และ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชปภาดา ธนวโรดม (2557) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง 

ของผู้ มีสทิธิเลือกตัง้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ผลการวจิยั พบวา่ ความคดิเหน็ 

ของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  

จงัหวดันครสวรรค์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.78 เม่ือพิจารณา เป็นรายด้านสรุปได้ ดงันี ้ 

1) ด้านการใช้สิทธิเลือกตัง้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 2) ด้านการลงคะแนนเลือกตัง้ อยู่ใน 

ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 และ 3) ด้านระยะเวลาการตดัสินใจเลือกตัง้อยู่ในระดบั ปานกลาง  

มีค่าเฉล่ีย 3.46 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพศและรายได้ไม่พบความแตกต่างกนั ซึง่เป็น 

การปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนอายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ พบความแตกต่างกัน 

เป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้

2. รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวดักาญจนบุรี  

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย 

มากท่ีสดุ คือ ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ รองลงมา คือ ด้านการแสดงประชามต ิ

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน ซึ่งสอดคล้องกับ Easton & Dennis  

(1969: 112-117) ได้อธิบายทัศนะคติเก่ียวกับ ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า  

การมีสว่นร่วมทางการเมืองเป็นเคร่ืองสนบัสนนุความชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) 

ในการเข้ามาครองอ�านาจรัฐ และการรักษาอ�านาจรัฐ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยั 

ในการน�าเสนอความต้องการ (demand) และการสนบัสนนุ (support) ต่อระบบการเมือง และจะ

เป็นสิง่ท่ีแสดงออกซึง่การด�ารงอยูข่องระบบการเมือง หรือท�าให้การเมืองอยูใ่นภาวะดลุยภาพได้และ

ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของสจิุต บญุบงการ และสขุมุ นวลสกลุ (2540) ได้อธิบายทศันคติเก่ียวกบั

ลกัษณะการมีสว่นร่วมทางการเมืองอยา่งกว้าง ๆ สรุปได้ดงันี ้1) ควรมีความต่ืนตวัไปลงคะแนนเสียง

เป็นจ�านวนมาก ถ้ามีคนท่ีนอนหลบัทบัสทิธิเป็นจ�านวนมากแล้ว ประชาธิปไตยยอ่มจะด�าเนินไปด้วย
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ความยากล�าบาก 2) การลงคะแนนเสียงจะต้องไปด้วยความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ใช่ไปเพราะถูก 

จ้างวานหรือถูกเกณฑ์ให้ไปและการไปลงคะแนนต้องไปด้วยความต่ืนตวัทางการเมือง 3) การไป

ลงคะแนนเสียงผู้ลงคะแนนจะได้ศึกษาอย่างท่องแท้ถึงความส�าคญัของการเลือกตัง้ว่าเป็นอย่างไร  

รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในตวัของผู้สมคัร นโยบายของผู้สมคัรและพรรคท่ีผู้สมคัรสงักดัพอสมควร 

และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของกรกช กาวิล (2554) ได้ศกึษารูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชน

ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตัง้ 

ท้องถ่ิน ได้แก่ หอกระจายขา่วประจ�าหมูบ้่านและเสียงตามสายเป็นชอ่งทางท่ีมีความส�าคญัอยา่งมาก 

ท่ีช่วยในการสื่อสารและกระจายข่าวสารให้กับชุมชนผ่านเสียงตามสายเกือบทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็น 

ช่องทางการสื่อสารท่ีรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงชุมชนได้มากท่ีสุด 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมใน 

การเลือกตัง้ แยกเป็นชว่งก่อนการเลือกตัง้ ได้แก่ การตรวจสอบรายช่ือของตนเองและคนในครอบครัว 

ท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ ช่วงวนัเลือกตัง้ ได้แก่ การตดัสินใจว่าจะเลือกผู้สมคัรผู้ ใด 

ไว้แล้วก่อนเดนิทางไปเลือกตัง้ ชว่งหลงัเลือกตัง้ ได้แก่ การทราบผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ 3) ฐานะ 

ทางสงัคม (การเป็นอาสาสมคัรปฏิบตัิงาน) การเห็นคณุค่าของการเลือกตัง้ การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบัการเลือกตัง้ มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน 

4) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน ได้แก่  

ควรพฒันาการน�าเสนอสื่อประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ควรประชาสมัพนัธ์เพ่ือ

ขอความ ร่วมมือไปยงัเจ้าบ้านแจ้งผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้ ท่ีอยูท่ี่อ่ืนให้เดนิทางกลบัมาลงคะแนนเลอืกตัง้ และ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้น�าชมุชนและประชาชนผา่นหอกระจายขา่ว 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ อาทิ การจดัประชมุสญัจร 

เพ่ือให้ได้มีโอกาสซกัถามและร่วมแสดงความคิดเห็น อนัจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตวัเก่ียวกบั

การเลือกตัง้

3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรม

ทางการเมืองกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของ 

การมีสว่นร่วมทางการเมือง พบวา่ ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรม

ทางการเมือง ด้านบคุลกิภาพมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.845, p<0.05) รองลงมาคือ ระดบัความคิดเห็นของ

ประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง ด้านคา่นิยม มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและ

กิจกรรมของการมี  สว่นร่วมทางการเมือง โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงูมาก (r = 0.821, p<0.05) 

ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจังหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมือง ด้านทศันคติมี 

ความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงู 
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(r = 0.767, p<0.05) และด้านความเช่ือมีความความสมัพนัธ์กบั รูปแบบและกิจกรรมของการมี 

สว่นร่วมทางการเมืองสงูท่ีสดุ โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู (r = 0.718, p<0.05) ตามล�าดบั  

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลปรากฏได้ ดงัตารางท่ี 6

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมทางการเมืองแยกรายด้านมีความสมัพนัธ์กับ 

  รูปแบบและกิจกรรมการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ

                                                                                                 

4. ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล

ต่อระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วม

ทางการเมือง พบวา่ ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมือง

ในภาพรวม มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัความคิดเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ

ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก  

(r = 0.841, p<0.05) แสดงว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมือง 

ในภาพรวมเพ่ิมขึน้ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจะเพ่ิมขึน้ แตถ้่าระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองในภาพ

รวมลดลง ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

จะลดลง อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสมัพนัธ์กับ 

ตัวแปรตาม (Y
total

) ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก ได้แก่ ด้านค่านิยม  

(r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลกิภาพ (r = 0.845, p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

16 

ตารางที่ 6  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมทางการเมืองแยกรายด้านมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบและ 
 กิจกรรมการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ 
 
                                                                                                                                        (n = 400) 

พฤตกิรรมทางการเมือง R P-value ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
เป็นไปตาม 
สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

ด้านความเช่ือ 
0.718** 

(สงู) 
.000 

   

ด้านคา่นิยม 0.821** 
(สงูมาก) 

.000   

ด้านทศันคติ 
0.767** 

(สงู) .000   

ด้านบคุลิกภาพ 
0.845** 
(สงูมาก) .000   

(r) คือ ระดบัความสมัพนัธ์ 
 
 4. ความคดิเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤตกิรรมทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวม                  
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดบัความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อรูปแบบและ
กิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก (r = 0.841, p<0.05) แสดงว่า
ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมเพิ่มขึน้ ระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเพิ่มขึน้ แต่ถ้าระดบัความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมลดลง ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะลดลง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสมัพนัธ์กับตวัแปรตาม (Ytotal) ในทิศทางเดียวกันและมีความสมัพนัธ์        
ในระดบัสงูมาก ได้แก่ ด้านคา่นิยม (r = 0.821, p<0.05) และด้านบคุลิกภาพ (r = 0.845, p<0.05) อย่างมี
นยัสําคญั   ทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 0.718, p<0.05) 
และด้านทศันคติ (r = 0.767, p<0.05) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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และมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ได้แก่ ด้านความเช่ือ (r = 0.718, p<0.05) และด้านทศันคต ิ(r = 0.767, 

p<0.05) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ตามล�าดบั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

1.  ควรสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความส�าคญัของการเมืองให้มากขึน้ 

โดยเฉพาะความส�าคัญและผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ และควรปรับปรุงให้ประชาชนเกิด 

ความเช่ือมัน่วา่การเมืองนัน้มีความส�าคญักบัประเทศ

2.  ควรสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของการเมืองท่ีมีผลตอ่การด�าเนินชีวติของประชาชน     

ให้มากขึน้ และควรปรับปรุงโดยการให้ความรู้กบัประชาชนให้รู้วา่การเมืองนัน้มีความส�าคญักบัประเทศ

อยา่งไร

3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองประโยชน์และความส�าคญัของ 

การร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจทางการเมืองให้มากขึน้ และควรปรับปรุงให้ประชาชนนัน้ 

มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความส�าคญักบัการเลือกตัง้มากขึน้

4. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อดีของการติดต่อกบัหน่วยงาน

ราชการ  เพ่ือเสนอกฏหมายให้มากขึน้ และควรปรับปรุงให้ประชาชนมีความรู้ มีความสนใจ และให้

ความส�าคญักบัการตรวจสอบการด�าเนินงานของหนว่ยงานในท้องถ่ินเพ่ือเสนอกฎหมายมากขึน้

5. ควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และให้ความส�าคญักับการมีส่วนร่วมใน 

การแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ปัญหาทางสงัคมในชุมชนให้มากขึน้ และควรปรับปรุงให้ประชาชน 

มีการท�างาน ร่วมกบักลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมตดัสนิใจปัญหาท่ีเกิดขึน้จากรัฐบาล

6.  ควรสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนกั และให้ความส�าคญั

กับเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ตัวแทน เลือกคนดี เพ่ือเข้าไปท�าหน้าท่ีแทนประชาชน  

ท�าเพ่ือส่วนรวม ท�าประโยชน์ให้กบัประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึน้  

และควรปรับปรุงโดยการให้ความรู้กบัประชาชน ในการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ตวัแทน

มากย่ิงขึน้

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป

1.  ควรมีการศกึษาเพ่ิมเติมประชาชน ในกลุม่ท่ีไมมี่สทิธิเลือกตัง้ เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปปรับปรุง

ประสทิธิภาพรูปแบบและกิจกรรมการมีสว่นร่วมทางการเมืองตอ่ไป  

2.  ควรศกึษาถงึปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนในการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

ท่ียงัไมมี่การปรากฏในการวิจยัครัง้นี ้เชน่ การร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง เป็นต้น 
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สรุป

ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อพฤติกรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากท่ีสดุ (   = 4.34, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ 

ด้านคา่นิยม (    = 4.37, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านทศันคติ (    = 4.34, S.D. = 0.39) และด้าน 

ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ด้านความเช่ือ (    = 4.31, S.D. = 0.43) 2) ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน

จังหวดักาญจนบุรี ท่ีมีต่อรูปแบบและกิจกรรม ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.13, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ 

ด้านการร่วมแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจ (     = 4.44, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ด้านการแสดง

ประชามต ิ(      = 4.41, S.D. = 0.33) และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ ด้านการเลือกตัง้ตวัแทน (     = 3.13,  

S.D. = 0.80) 3) ระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางการเมือง 

ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีต่อ 

รูปแบบและกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบั สงูมาก (r = .0841, p<0.05) 4) ระดบั

ความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมทางการเมืองสามารถอธิบาย

ความผนัแปรของกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชนจงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบและกิจกรรม 

ของการมีสว่นร่วมทางการเมืองได้ร้อยละ 73.10 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (R2 = 0.731) 

และมีคา่ R2 ท่ีปรับคา่แล้ว  ร้อยละ 72.90 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เทา่กบั 

0.167 (Std.Eror = 0.167) และสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูในรูปของคะแนนดิบ คือ  

Y = 1.245 + 0.241 บคุลิกภาพ + 0.267 คา่นิยม + 0.156 ทศันคติ และพฤติกรรมทางการเมือง 

ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของระดบัความคิดเหน็ของประชาชน จงัหวดักาญจนบรีุ ท่ีมีตอ่รูปแบบ

และกิจกรรมของการมีสว่นร่วมทางการเมืองได้ดีท่ีสดุ ซึง่ได้แก่ ด้านบคุลกิภาพ (β = 0.345) ด้านคา่นิยม 

(β = 0.359) ด้านทศัคติ (β = 0.190) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
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มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 165

โกวิทย์  พวงงาม. (2546). การปกครองท้องถิ่นไทย (พิมพ์ครัง้ท่ี 4).  กรุงเทพฯ: วิญญชูน.

นชุปภาดา ธนวโรดม. (2557). พฤตกิรรมทางการเมืองของผู้มีสทิธิเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลนคร 

 นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 รัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.

สจิุต  บญุบงการ และสขุมุ  นวลสกลุ.  (2540).  แนวโน้มในอนาคตของพฒันาการทางการเมือง  

 เอกสารการสอบชุมวชิาปัญหาพฒันาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 8 - 15 มหาวทิยาลัย 

 สุโขทยัธรรมธิราช (พิมพ์ครัง้ท่ี 10). นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช.

ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดักาญจนบรีุ. (2554). สถิติการเลือกตัง้สมาชิก 

 สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2554.  ค้นเม่ือ 29 ธนัวาคม 2559,  

 จากhttps://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=14&filename=index

 .  (2557).  สถติกิารเลือกตัง้สมาชกิวุฒสิภาเป็นการทั่วไป เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2557. 

 ค้นเม่ือ 29 ธันวาคม 2559, จาก https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid 

 =15&filename=index

Allport, G. (1973). Personality: A psychological interpretation. New York: Henry Holt and  

 Company.

Easton, D. & Dennis, J. (1969). Children in the political system: Origin of political legitimacy.   

 New York: McGraw Hill.  

Miller, S. R. (1995). Children’s fears: A review of the literature with implications. Boston:  

 Houghton Mifflin.

Myron, W.  (1971).  Politcal participation: Crisis of political process. in Leonard Binder (ed.).  

 Crisis and Sequences in Political Princeton: Princeton University Press.

Yamane, T.  (1973).  Statistics: An introductory analysis (3rd ed.).  New York: Harper and Row.




