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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์โคราช ต่อการเมืองภาคพลเมือง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา และ
เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
รัชต์ภาคย์ ศูนย์โคราช ต่อการเมืองภาคพลเมือง ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
คุณธรรมและจริ ยธรรมของนักการเมือง สิ ทธิมนุษยชน นโยบายรัฐบาล การมีส่วนร่ วมในฐานะที่
เป็ นพลเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักศึกษาระดับชั้นปริ ญญาโท ของสถาบันรัชต์
ภาคย์ศูนย์โคราช สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เก็บ ตัวอย่างทั้งหมด จานวน 56 คน ระยะเวลาที่เก็บ
ข้อมูล เดือน ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จาแนกตามเพศ อายุ
สื่ อหรื อสิ่ งพิมพ์ที่นกั ศึกษาใช้ในชีวติ ประจาวัน รายได้ต่อเดือน อาชีพ โดยเป็ นเพศ หญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 32.14 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 67.86 ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
46.43 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.22 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.79 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอ ยูร่ ะหว่าง 30,001 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.21 ส่ วนใหญ่มีอาชีพรับข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 33.93 รองลงมา
เป็ นพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริ ญญาโท สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ศูนย์โคราช ต่อการเมืองภาคพลเมือง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุดสาหรับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนต่อการเมืองภาคพลเมืองมากกว่าด้านอื่น ๆโดยเฉพาะเรื่ องการเรี ยนรู้ “สิ ทธิมนุษยชน”
ช่วยเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ รองลงมาคือด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
นักการเมือง โดยเฉพาะเรื่ องโดยนักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับคากล่าวที่วา่ “นักการเมืองจะโกงบ้างก็

ข
ไม่เป็ นไร แต่ขอให้ประเทศมีการพัฒนา” และน้อยที่สุดคือ ด้านนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่ องการ
บริ หารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องร่ วมคิดและร่ วมรับผลประโยชน์
สาหรับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การเมืองภาคพลเมือง แตกต่างกันอย่าง มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และสิ ทธิ มนุษยชน ส่ วนด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักการเมือง ด้าน
นโยบายรัฐบาล ด้านการมีส่วนร่ วมในฐานะที่เป็ นพลเมืองเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเมือง
ภาคพลเมืองไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ สื่ อหรื อสิ่ งพิมพ์ที่นกั ศึกษาใช้ในชีวติ ประจาวัน
รายได้ต่อเดือนและอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเมืองภาคพลเมือง ในทุก ๆ ด้าน คือ การเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักการเมือง สิ ทธิมนุษยชน
ด้านนโยบายรัฐบาล และด้านการมีส่วนร่ วมในฐานะที่เป็ นพลเมืองไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ จากการศึกษา 1) การเมืองการปกค รองระบอบประชาธิปไตย สถาบัน
รัชต์ภาค ย์ ควรให้นกั ศึกษาทุกคนได้ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญการเมืองและการปกครอง และ
รัฐบาลควรเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิ ปไตยอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาธิปไตยจะ
ยัง่ ยืนได้ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและเต็มที่ 2) คุณธรรมและ
จริ ยธรรมของนักการเมือง นักการเมืองต้องมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และผูเ้ กี่ยวข้องต้องทาความ
เข้าใจกับนักศึกษาในประเด็น นักการเมืองจะโกงบ้างก็ไม่เป็ นไร แต่ขอให้ประเทศมีการพัฒนา ซึ่ง
ส่ วนใหญ่เห็นด้วย 3) สิ ทธิมนุษยชน สถาบันรัชต์ภาคย์ตอ้ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู้เรื่ อง “สิ ทธิมนุษยชน”
เพราะช่วยเสริ มสร้างความเ ชื่อมัน่ และศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์สิทธิ ที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน มีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเส มอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
ทั้งความคิดและการกระทาที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดย ได้รับการ คุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 4) นโยบายรัฐบาล เนื่องจากการตัดสิ นใจต่าง ๆ ของรัฐบาลควรมาจากความ
คิดเห็นของประชาชนการบริ หารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องร่ วมคิดและร่ วม
รับผลประโยชน์ เพื่อให้นโยบายที่รัฐบาลดาเนินการเป็ นนโยบายเพื่อประชา ชนอย่างแท้จริ งดังนั้น
รัฐบาลต้องมีการกาหนดนโยบายโดยฟังความเห็นและความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก 5) การ
มีส่วนร่ วมในฐานะที่เป็ นพลเมือง นักศึกษาควร เป็ นตัวอย่างในการปกป้ องสิ ทธิ ของตนไม่ให้ถูก
ละเมิด มีส่วนร่ วมคัดค้านนโยบายที่ ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ส่วนรวม เป็ นมัน สมองของประเทศ
เป็ นแกนนาในการต่อต้านนักการเมืองที่ไม่ดี

