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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ

นักศึกษาท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี(2) เพื่อศึกษาปจจัย

ท่ีสงผลตอความตองการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษาคณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 361 คน ใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา (1) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรม อยูในระดับมาก ( = 

4.08 , S.D. = 0.46) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดานความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

ดานสถานท่ีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในกิจกรรม ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัด

กิจกรรม ดานการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน ตามลําดับ (2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้น 

ลักษณะพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม ชวงเวลาท่ีนักศึกษาสนใจเขารวม

กิจกรรม ความถี่ในการเขารวมกิจกรรม แตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ัง

ภายในและภายนอก ท่ีไมแตกตางกัน  สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม ไดแก ดานการจัดกิจกรรม

การดําเนินงาน ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม ดานความสัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพื่อน ดานสถานท่ีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในกิจกรรม แตกตางกัน สงผลตอความ

ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ : อิทธิพล, กิจกรรมภายใน, กิจกรรมภายนอก  
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the level of factors 

influencing the participation of internal and external students of the Faculty of 

Accounting students. Bangkokthonburi University (2) to study the factors affecting the 

students' participation in internal and external activities of the accounting students. 

Bangkokthonburi University. The research model is quantitative research. The sample 

group was students of the Faculty of Accounting. Bangkokthonburi University, a total 

of 361 people, used a purposive sampling group using questionnaires as a tool to 

collect data. The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard 

deviation, t-test, ANOVA, and Pearson's correlation coefficient. 

 The results of the research found that (1) factors influencing participation in 

activities At a high level ( = 4.08 , S.D. = 0.46) The most influential factor is The 

relationship between students and friends in terms of location, equipment and 

facilities in activities Personnel officers involved in organizing activities in terms of 

organizing activities, respectively. (2) Personal factors such as gender, class level, 

behavioral characteristics. The person who influenced the decision to participate in 

the event The period when students are interested in participating in the activity The 

frequency of participation in different activities affects the need to participate in both 

internal and external activities. that is no different As for the factors influencing 

participation, including the management of operational activities. Personnel officers 

involved in organizing activities The relationship between students and friends The 

location, equipment and facilities in the activities were different, resulting in the 

need to participate in both internal and external activities significantly different at the 

.05. 

 

Keywords:  influence,  Internal activities, External activities 

 

บทนํา 

มนุษยสัมพันธ ชวยทําใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม ไมวาสังคมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ 

แตละคนท่ีมาอยูรวมกันนั้น ตางก็มีความแตกตางกัน ( Individual ) ความแตกตางกันในเรื่อง ความรู 

ความสามารถ ประสบการณ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวนปญญา เปนตน แตถาทุกคน

สามารถรวมใจกัน ระดมความแตกตางเหลานี้ แลวนํามาสรางสรรค ใหเกิดสิ่งท่ีดีใหม ๆ ข้ึนในสังคม ก็

จะกอใหเกิดเปนประโยชนอยางยิ่ง  
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มนุษยสัมพันธจึงสําคัญมาก ตั้งแตหนวยสังคมเล็กท่ีสุด คือ ครอบครัวไปจนถึง หนวยสังคม ท่ี

ใหญท่ีสุด คือ สมาคมโลกและการสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาไดนั้น สิ่งท่ีสําคัญคือการ

ทํากิจกรรมรวมกัน พ่ือใหการเรียนมีมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม  ในการ

จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาซ่ึงเปนการสนับสนุนและเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีแรงกระตุนใหรูจักคิด 

ซ่ึงในการจัดกิจกรรมนั้นยังสามารถท่ีจะเปนแนวใหรูจัดการสรางสรรคกิจกรรมดีๆ ท่ีเปนประโยชน

ใหกับสังคม แลวยังเปนการไดยังประสบการณท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆอีกดวย 

 ดังนั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท้ัง

กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ก็ยอมมีความสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากจะเปนตัว

ผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษากาวไปสูคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของแตละ

สถานศึกษาและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ แมกิจกรรจะ

ไมไดบังคับอยูในหลักสูตร แตสถานศึกษาก็ไดกําหนดใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม จึงสามารถทํา

เรื่องจบได อยางไรก็ตามในสถานการณชวงนี้ มีโรคติดตอระบาด จึงไมสามารถจัดกิจกรรมได แตทาง

คณะบัญชียังใหความสนใจท่ีจะศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของอาจารยฝายกิจการนักศึกษา 

ดังนั้นแลวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรม

ท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษา และเพ่ือเปนขอมูลแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการดาน

กิจกรรมของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของนักศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

ของนักศึกษาคณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความตองการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมท้ังภายในและ

ภายนอก ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

สมมติฐาน 

1.ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรม

ท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตางกัน 

2.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมแตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมของ

นักศึกษาในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

แตกตางกัน 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล  

 สัมพันธภาพระหวางบุคคล เปนผลรวมของการปฏิบัติและการกระทําระหวางบุคคลซ่ึง เกิด

จากการท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ไดมีสวนรวมในการติดตอสื่อสารหรือทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใชความอดทนความรักไข ความเขาใจอันดี และการใหความชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเกิดการยอมรับในการเปนสวนหนึ่งของสังคมโดย อิวานส (อมรพรรณ ประจันต- 

วนิชย.2550:28; อางอิงจาก Evans.1996: Online) อธิบายทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล ของ 

ซุลลิแวน ผูซ่ึงศึกษาพฤติกรรมในการอยูรวมกันของบุคคลวาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยเปน

ผลมาจากสัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลไมสามารถแยกความสัมพันธของตนกับบุคคลอ่ืนไดเลย

ตั้งแตเกิดจนตาย ซ่ึง ซุลลิแวน เชื่อวาทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของเขาเกิดจากความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษย 2ประการคือ 1) ความตองการความพึงพอใจ(Satisfaction) เปนความตองการทาง

สรีรวิทยา เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ เปนตน และ 2) ความตองการความ

ม่ันคง (Security) เปนความตองการดานจิตสังคมรวมถึงความสุขสบายใจ การมีความคิด มีคานิยมอยู

ในกรอบท่ีสังคมยอมรับสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนได อยูท่ีสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยท่ีบุคคลจะไดรับ

ความอุนใจเพราะมีเพ่ือน 

 

ประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

สุชาญ โกศิน (2546: 40 - 41) ไดสรุป ประเภทกิจกรรม พัฒนานักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามี

ความคิดริเริ่มและความคิดสรางสรรค 

1. กิจกรรมดานพัฒนาความคิดและการระดมสมอง เพ่ือทําใหนักศึกษารูจัก 

2. กิจกรรมดานภาษา การเขาคายภาษาอังกฤษนับวาสําคัญมาก เพราะปจจุบันนี้

ภาษาอังกฤษมีความจําเปนมากในการดําเนินธุรกิจ ท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือนักศึกษาทุก

คนนาจะตองมีภาษาท่ีสองในชีวิต ซ่ึงอาจจะเปนภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ก็ได 

3. กิจกรรมดานการฝกการแกปญหาและตัดสินใจ เพราะในฐานะท่ีจะตองเปนผูนํากลุมใน

อนาคตหรือแมแตจะเปนหัวหนาหรือผูบริหารความรูพ้ืนฐานในเรื่องนี้นับวาจําเปนมาก เพราะจะตอง

สามารถนําไปปฏิบัติไดในการทํางาน 

4. กิจกรรมดานการสงเสริมคุณภาพ รายการแขงขันกับตลาดโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรม

นั้น ปจจุบันนี้มีการพูดถึงเรื่องของ ISO 9000 กันมาก นั่นก็คือ ระบบคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงนักศึกษา

รุนใหมจะตองเรียนรูและมีความเขาใจ เพราะเปนคุณภาพมาตรฐานท่ีท่ัวโลกยอมรับ องคกร/ หรือ

สถานประกอบการใดไมมีใบรับอนุญาตมาตรฐาน (ISO 9000 Certificate) ก็จะถูกกีดกันทางการคา 

ไมสามารถท่ีจะสงออกไปขายในตลาดโลกได และยังรวมถึงคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการดวย 

5. กิจกรรมดานการทํางานเปนทีม ปจจุบันหลายองคกร/ สถานประกอบการนิยมจัดกิจกรรม

อยางหนึ่งท่ีเรียกวากิจกรรมกลุมสัมพันธจุดประสงค คือ ตองการใหรูจักการทํางานเปนทีม ใหรูจักการ
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รวมมือและการประสานงานท่ีดี มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกันมีความสัมพันธกัน โดยมี

จุดประสงคหรือความคาดหวังรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ 

6. กิจกรรมดานเกมการจัดการ เปนการทํากิจกรรมกลุมในลักษณะหลายรูปแบบ เชน มีการ

ฝกเรื่องของการอภิปรายแบบกลุม กิจกรรม 5 ส. การแสดงบทบาทสมมุติ ซ่ึงลวนแลวแตชวยสราง

ประสบการณและพ้ืนฐานความรูใหมีทักษะทางการจัดการไดเปนอยางดี 

7. กิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกในความปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ ได

มีอนุกรมมาตรฐานความปลอดภัย คลื่นท่ีเรียกวา ISO 9000 มาบังคับใชท่ัวโลก ถานักศึกษาไมมีความ

เขาใจหรือเคยรวมกิจกรรมประเภทนี้เลย เวลาเขาไปทํางานในองคกร/ สถานประกอบการท่ีทันสมัย 

ก็อาจจะเกิดปญหาได จึงควรมีการจัดกิจกรรมดานนี้ดวย 

8. กิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะยังมีอนุกรมระบบมาตรฐานโลกอีกตัวหนึ่ง คือ 

ISO 14000 ท่ีเนนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่อง ฝุนละออง การใชสารเคมี ความ

รอน เสียง แสง การสั่นสะเทือน การควบคุม และขจัดมลพิษตางๆฯลฯ ไมใชเนนเฉพาะเรื่องการ

อนุรักษธรรมชาติ และการอนุรักษสัตวปาเทานั้น จึงนับวาเปนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายกวางขวาง

มาก 

9. กิจกรรมดานการพัฒนาจิตใจหรือสุขภาพจิต โดยการจัดกิจกรรมประเภทนี้ อาจจัดใน

รูปแบบโครงการ เชน บวชบัณฑิตเพ่ือความเปนบัณฑิต ซ่ึงผลท่ีไดรับจากการจัดโครงการนี้ทําใหผูท่ี

ผานกิจกรรมนี้มีคุณธรรม และมีความรูกวางขวางข้ึน สามารถเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

ได 

 10. กิจกรรมดานมนุษยสัมพันธ เปนกิจกรรมท่ีชวยใหคนรูจักการอยูรวมกันอยางสันติ หลัก

ของการทํางานรวมกับผูอ่ืน หลักของการปรับตัวใหเขากับหมูคณะหรือสังคมได รวมท้ังเม่ือออกไป

ทํางานแลวยังสามารถไปชวยจัดกิจกรรมสงเสริมแรงงานสัมพันธใหกับองคกร สถานประกอบการ

ตางๆ ไดอีกดวย 

 แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 ธิดารัตน บุญนุช (2543) กลาวถึงกิจกรรมนักศึกษาท่ีกอใหเกิดประโยชนตอนักศึกษา ดังนี้ 

 1. ดานวิชาการและสติปญญา ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนจะชวยใหผูเรียนเกิดความคิด

ริเริ่มสรางสรรค จนสามารถนําประสบการณในการทํากิจกรรม ไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน 

 2. ดานสังคม ซ่ึงในการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาถือไดวาเปนการชวยสอน และเปนการฝก

ทักษะพิเศษใหเกิดข้ึน เพราะจะตองติดตอกันในสังคม ซ่ึงในการติดตอสื่อสารกับคนอ่ืนจะชวยให

นักศึกษามีความเขาใจถึงอิทธิพลและแรงผลักดันของสังคมและวัฒนธรรม ก็จะเปนการทําใหนักศึกษา

เม่ือไดติดตอสื่อสารกับคนอ่ืนแลว ก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีในการเขาสังคมไดดียิ่งข้ึน ดังนั้นกิจกรรมจึงเปน

สิ่งสําคัญถือไดวาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน 

 3. ดานการอยูรวมกัน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกันเอง ชวยใหนักศึกษาสามารถท่ีจะ

ทํางานรวมกันกับเพ่ือนคนอ่ืนได อยูรวมกันได มีการปรึกษาหารือสามารถประชุมรวมกันกับเพ่ือนได 
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เพ่ือใหเกิดการประสานงานและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพ่ือนได เปนการฝกใหเกิด

ความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน 

 4. ดานพัฒนาการในตัวนักศึกษา หลังจากการท่ีทราบลักษณะและภูมิหลังของนักศึกษา

เก่ียวกับในเรื่อง สุขภาพรางกาย และไปถึงความสนใจของนักศึกษาแตละคนแลว จึงนํามามาแผนใน

การจัดกรรม เพ่ือเปนการตอบสนองหรือเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความสนใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพราะถือ

ไดวาเปนวิธีการสอนอีกแบบ เพ่ือใหเกิดประสบการณจริง จะไดนําไปใชในอนาคตได 

 5. ฝกการเปนผูนําและการใชชีวิตในระบบประชาธิปไตย กิจกรรมเปนการเสริมสรางเพ่ือให

เกิดความสัมพันธท่ีดีตอสังคม ซ่ึงในการทํากิจกรรมรวมกันนั้น จะตองยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน

เพ่ือใหการทํากิจกรรมประสบความสําเร็จ 

 6. เกิดความรักสถาบันและรักการใหบริการชุมชนในสังคม ในการทํากิจกรรมรวมกันนั้น ถือ

ไดวาเปนการรวมตัวเพ่ือกระทํากิจกรรมรวมกันในการสรางสรรคเพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน เกิด

ความรัก ความเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

7. ระบบพลังของนักศึกษา การทํากิจกรรมเปนการรวมตัวกันเพ่ือใหเกิดสรางสรรคกิจกรรม

นั้นๆ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม 

1.ดานการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน 

2.ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัด

กิจกรรม 

3.ดานความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

4.ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกใน

กิจกรรม 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.ระดับชั้น 

3.ลักษณะพฤติกรรม 

4.บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม 

5.ชวงเวลาท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเขา 

รวมกิจกรรมท้ังภายในและ 
ภายนอกของนักศึกษา 

คณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 361 คน ใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 

361 ราย ใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เนื่องจากทราบจํานวนประชากรท่ี

แนนอน   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของนักศึกษาท้ังภายในและภายนอก ของนักศึกษาคณะบัญชี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง เดือน 

กุมภาพันธ 2565 โดยแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลเก่ียวกับ เพศ 

ระดับชั้น ลักษณะพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม ชวงเวลาท่ีนักศึกษา

สนใจเขารวมกิจกรรม ความถ่ีในการเขารวมกิจกรรม  

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กรุงเทธนบุรี ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัด

กิจกรรม ดานความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในกิจกรรม 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมใน

กิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2. การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชวิเคราะห  ไดแก 

    2.1  สถิติทดสอบแบบ t-test 

    2.2 การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance or ANOVA) 

    2.3 วธิีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

อธิบายถึงสิ่งท่ีไดจากการศึกษาหรือวิจัย ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล และการแสดงผล

การทดสอบสมมติฐาน และการวิจารณผลการวิจัย ซ่ึงการรายงานผลการวิจัยและการวิจารณนั้น ควร
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ยึดวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพ่ือชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงค

อยางไรบางและสอดคลองกับสมมติฐานท่ีวางไวหรือไมอยางไร โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปน

ระเบียบและเขาใจงาย 

 

 

1.ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก 

เพศ ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 361 คน พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 

87.53เปนเพศชาย รอยละ 12.47 

ระดับชั้น ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 361 คน พบวาสวนใหญอยู ชั้นป 2 รอยละ 

31.03 ชั้นป 1 รอยละ 27.42 ชั้นป 3 รอยละ 26.59 ชั้นป 4 รอยละ  14.96 ตามลําดับ 

บุคลิกภาพ ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 361 คน พบวาสวนใหญเปนประเภทสาย

กลาง รอยละ 65.93 ประเภทเก็บตัว รอยละ 20.78 ประเภทแสดงตัว รอยละ 13.29 ตามลําดับ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 361 

คน พบวาสวนใหญเปนเพ่ือน รอยละ 60.39 อาจารยผูดูแลกิจกรรม รอยละ 30.75 และผูปกครอง 

รอยละ8.86 ตามลําดับ 

ชวงเวลาท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 361 คน 

พบวาสวนใหญเปนชวงเวลา 16.00น. - 19.00น. รอยละ 51.80 ชวงเวลา 13.00น. - 16.00น. รอย

ละ 26.04 และชวงเวลา 09.00น.-12.00น. รอยละ 22.16 ตามลําดับ 

ความถ่ีในการเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 361 คน พบวาสวนใหญ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/เดือน รอยละ 42.38 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง/เดือน รอยละ 32.41 จัดกิจกรรม 1 

ครั้ง/สัปดาห รอยละ 25.21 ตามลําดับ 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษาคณะ

บัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทธนบุรี พบวาอยูในระดับมาก ( = 4.08 , S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดานความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.53 , S.D. = 0.46) ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 

อยูในระดับมาก ( = 4.27 , S.D. = 0.29) ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม อยู

ในระดับมาก ( = 4.05 , S.D. = 0.74) ดานการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง    

( = 3.47 , S.D. = 0.38) ตามลําดับ  

3.ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมของนักศึกษา

ในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตางกัน 

ใชวิธีการทดสอบดวยการแจกแจงแบบ t-test และใชการวิเคราะหแบบ ANOVA  
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ผลการทดสอบพบวา ปจจัยสวนตัว เพศของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

แตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ท่ีไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐาน สวนระดับชั้น ลักษณะพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวม

กิจกรรม ชวงเวลาท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรม ความถ่ีในการเขารวมกิจกรรม ของนักศึกษาคณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายใน

และภายนอก ท่ีไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมแตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวน

รวมของนักศึกษาในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี แตกตางกัน พบวา 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวน

รวม 

คา 

สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ 

(r) 

คา

นัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

(Sig.) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม

ท่ีแตกตางกัน สงผลตอความ

ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ัง

ภายในและภายนอก แตกตางกัน 

   ยอมรับ ปฏิเสธ 

ดานการจัดกิจกรรมการ

ดําเนินงาน 

.379 .000 ✓  

ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม 

.543 .000 ✓ 
 

 

ดานความสัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพ่ือน 

.326 .000 ✓ 
 

 

ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่ง

อํานวยความสะดวกในกิจกรรม 

.588 .000 ✓ 
 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทุกดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรม

การดําเนินงาน ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม ดานความสัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพ่ือน ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในกิจกรรม สงผลตอความตองการ

มีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

 

อภิปรายผล 
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1.ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกของนักศึกษา

คณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทธนบุรี  อยูในระดับมาก ( = 4.08 , S.D. = 0.46) ดานท่ีมากท่ีสุด คือ 

ดานความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เพ่ือนมักจะชักชวน

ใหเขารวมกิจกรรมเสมอ มีความสนิทสนมกัน เขากับเพ่ือนไดทุกคน ไดรับการยอมรับจากเพ่ือน 

ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย  

3.ปจจัยสวนตัว เพศ ระดับชั้น ลักษณะพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวม

กิจกรรม ชวงเวลาท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรม ความถ่ีในการเขารวมกิจกรรม ของนักศึกษาคณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตางกัน สงผลตอความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายใน

และภายนอก ท่ีไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ โชติมา  แกวกอง (2561) ปจจัยท่ีมีผล

ตอการมีสวนรวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน นิสิตมีสวนรวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวม ระดับปานกลาง ( = 

1.68 , S.D. =.53) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศมีผลตอการมีสวนรวมกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัย อยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทุกดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน 

ดานบุคลากรเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม ดานความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ

เพ่ือน ดานสถานท่ีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในกิจกรรม สงผลตอความตองการมีสวนรวมใน

กิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

จากผลการวิจัยทําใหไดทราบถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมภายในและ

ภายนอก ครั้งนี้จะนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางการวางแผนบริหารจัดการดานกิจกรรมของคณะบัญชี 

และนําเสนอตอสํานักกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนและนโยบายตางๆเก่ียวกับการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีกวางข้ึน ควรศึกษากลุมประชากรทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

และควรศึกษาในดานกิจกรรมท่ีนักศึกษาสนใจ และเหตุผลในท่ีตองการเขารวมกิจกรรมท้ังกิจกรรม

ภายในและภายนอก 
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