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คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
CHARATERISTICS OF GOOD CITIZENSHIP IN A DEMOCRATIC SOCIETY OF
STUDENTS IN MAEJO UNIVERSITY
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Winit Pharcharuen
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาสารวจคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของ
จาแนกตามภูมหิ ลังของนักศึกษา และนาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในปี การศึกษา 2560 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสา
ศาสตร์ จานวน 351 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเรื่องคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนานา t-test และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยในภาพรวมที่
ระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีด้านคุ ณลักษณะพื้นฐาน
รองลงมาคือ ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความรูแ้ ละทักษะ
ด้านเศรษฐกิจ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีกบั ตัวแปรพืน้ ฐานจะพบว่า มีตวั แปรที่สามารถ
จาแนกความแตกต่างกันของคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 คือ เพศ
ภูมลิ าเนา ชัน้ ปี และการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยเท่านัน้
ข้อเสนอแนะต่อ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้แก่ 1) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านเวทีประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการและทากิจกรรมร่วมกัน 2)
ควรจัดให้มกี ารเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม เพื่อเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองที่ดใี นสังคมประชาธิปไตยทุกภาค
การศึกษา 3) ควรเชิญหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้างเช่น โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงาน
ต่างๆ เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับพลเมืองเพื่อ ให้เห็นว่าองค์กรเหล่านี้ เป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาพลเมือง



หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
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ABSTRACT
This research is a survey based on studying the characteristics of good citizenship in
democratic society of students in Maejo University, in order to compare their opinions on the
characteristics of good citizenship in democratic society by their background of students and presents,
guideline for developing the student characteristics to be good citizen. The samples used in this study
were; 351 students of public administration and political science who enrolled in the 2017 academic
year. The questionnaire was used as a tool for gathering data in this research study based on the
characteristics of good citizenship in democratic society. Data were analyzed using descriptive statistics,
t-test and one-way ANOVA.
The results of this study shows that: 1) Students have overall characteristics of a good citizen at
high level. Considering each aspect, it was discovered that, the students have good background in terms
of their characteristics to be good citizens. Followed by, politics and governance rule of democratic
society, social and tradition, knowledge and economical characteristics, 2) Compare the characteristics
of good citizenship with basic variables. There are variables that can distinguish different characteristics
of good citizenship with statistical significance at the level of 0.05,as gender, homeland, year and
democratic parenting only.
Suggestions for the developing characteristics of a good citizen in a democratic society of
students in Maejo University are as follows: 1) Organize some learning activities through conference,
seminar or academic activity and also encourage doing some activities together. 2) Provide learning
activities through their engagement on social services in order to enhance good citizenship in democratic
society every semester. 3) Should invite relevant agencies, such as schools, temples, communities, local
administrative organizations and agencies came to convey knowledge about citizens to see that these
organizations are part of the university for citizen development.
Keywords: Characteristics of a good citizen, Democratic society, Student

บทนา
ในช่วงเวลา 80 ปี ท่ผี ่านมา ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่
เรียกได้ว่ายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เพราะมีเหตุการณ์ ทงั ้ รัฐประหาร 13 ครัง้ และจนถึงปั จจุบนั เรามี
รัฐธรรมนูญทีใ่ ช้จานวน 20 ฉบับ จึงทาให้เกิดคาถามทีว่ า่ ทาไมประชาธิปไตยทีป่ ระสบความสาเร็จในต่างประเทศ
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จึงได้ลม้ เหลวในประเทศไทย แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว ประเทศทีม่ รี ะบอบประชาธิปไตยทีม่ นคงในปั
ั่
จจุบนั และได้ช่อื ว่าเป็ น
ประเทศต้นแบบประชาธิปไตย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรังเศส
่
และเยอรมนี ต่างเคยประสบปั ญหา
หรือความล้มเหลวมาก่อนแล้ว สาหรับปั จจัยความสาเร็จของประชาธิปไตยในประเทศเหล่านัน้ คือ “ระบบ” และ
“คน” แต่สงิ่ สาคัญทีส่ ดุ คือ “คน” กล่าวคือในสังคมประชาธิปไตย หากมีรฐั ธรรมนูญทีด่ ี แต่คนใช้รฐั ธรรมนูญไม่เป็ น
หรือไม่เคารพก็จะทาให้มปี ั ญหาในทีส่ ดุ 1
ในประเทศที่ป ระสบความส าเร็จ ในการปกครองด้ว ยระบอบประชาธิป ไตยเหล่ า นัน้ มีก ารจัด ให้ม ี
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง (Civic Education) ขึน้ มาและประสบความสาเร็จในการสร้างพลเมือง จน
เป็ น ตัว อย่ า งให้ก ับ ประเทศต่ า งๆ และในปั จ จุ บ ัน การศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็ น พลเมือ งได้ก ลายเป็ น ปั จ จัย
ความสาเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่ 2
ส่วนสาเหตุปัญหาประชาธิปไตยของไทยทีเ่ กิดจากการทีป่ ระชาชนไม่มคี วามเป็ น “พลเมือง” เห็นได้จาก
การทีป่ ระชาชนไม่มจี ติ สานึกความเป็ นพลเมือง เช่น ประชาชนไม่ยอมรับความแตกต่างและไม่เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของกันและกัน ความเห็นที่ต่างกันจึงนาไปสู่ความแตกแยก พรรคการเมืองและการเลือกตัง้ กลายเป็ นสิง่ ที่ทาให้
สังคม ชุมชนหรือครอบครัวแตกแยกกัน นอกจากนี้คอื แต่ละคนใช้สทิ ธิเสรีภาพตามใจชอบ โดยมิได้คานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ พลเมืองที่แท้จริงในสังคมประชาธิปไตยต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะที่จะนาประเทศไปสู่
สัน ติสุข ด้ว ยวิถีป ระชาธิป ไตย ซึ่ง รวมการมีอิส รภาพ การพึ่ง ตนเองได้ การมีส ิท ธิ การเคารพสิท ธิ มีค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพกติกาบ้านเมือง ไม่ใช่ความรุนแรง มีจติ สาธารณะ เป็ นต้น การทีป่ ระเทศใดจะพัฒนา
ประชาธิปไตยให้กา้ วหน้าไปได้ดว้ ยดี จึงขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ รวมทัง้ การทีป่ ระชาชนมีความเป็ นพลเมือง
สูงด้วย
ดังนัน้ สถาบันศึกษาจึงเป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อ การพัฒนาความเป็ นพลเมือง เพราะความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการมีผ ลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึง มีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาคนไทยให้มคี วามรู้ มี
คุ ณธรรมจริยธรรมและค่านิ ยมที่พึงประสงค์ต ามวิถีป ระชาธิป ไตยซึ่งเป็ นการปกครองไทยในปั จจุ บนั สังคม
ประชาธิปไตยจะดารงอยูไ่ ด้ ถ้าทุกคนมีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอาศัย
สถานศึกษา เพราะสถานศึกษาเป็ นสถาบันทางสังคมที่จะช่วยพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ และสอนให้ทุกคนเป็ นพลเมือง มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจต้องการหาคาตอบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็ น
สถาบันการศึกษาที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสานึกในบทบาทหน้าที่ของตน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การมีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตยเป็ นอย่างไร และเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีจาแนกตามภูมหิ ลังของนักศึกษา
รวมถึงเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ ช่วยให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศมีลกั ษณะของความเป็ นพลเมืองทีด่ ตี ามความต้องการสังคมต่อไป
1

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, Civic Education. (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชันส์
่ . 2555).
สถาบันพระปกเกล้า, การพัฒนาความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในการประชุมวิ ชาการของสถาบัน
พระปกเกล้า ครัง้ ที่ 13, ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, หน้า 5
2
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมือ งดี ใ นสัง คมประชาธิป ไตยของนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอบเขตการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีใ นสังคมประชาธิป ไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการศึกษาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีทงั ้ จากผูร้ ทู้ งั ้ ในและต่างประเทศ รวมถึงจากที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทาให้ผวู้ จิ ยั นามากาหนดเป็ นกรอบในการศึกษา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในการศึกษาครัง้ นี้ได้ 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านทักษะพืน้ ฐาน ด้านความรูแ้ ละ
ทักษะวิชาการ ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ
2. ขอบเขตตัวแปร
ได้แบ่งตัวแปรทีศ่ กึ ษาออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ เพศ ภูมลิ าเนา ผลการเรียน ชัน้ ปี รายได้ของ
ผูป้ กครอง และการอบรมเลีย้ งดู
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ คุณลักษณะ 5 ประการ 1) ด้านทักษะพืน้ ฐาน 2)
ด้านความรูแ้ ละทักษะวิชาการ 3) ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย 4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 5)
ด้านเศรษฐกิจ
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ทล่ี งทะเบียนเรียนในของภาคการเรียนที่ 2/2560 จานวนทัง้ หมด 1,089 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ทล่ี งทะเบียนเรียนในของภาคการเรียนที่ 2/2560 จานวน 351 คน ได้มาโดยใช้ตารางกาหนดขนาด
ตัวอย่างของเครซีแ่ ละมอร์แกน3
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
3

ธีระวุฒ ิ เอกะกุล.ระเบียบวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี,
2543). หน้า 21
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ระยะเวลาในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์
2561 รวมระยะเวลา 4 เดือน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลการศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยปรับปรุงและพัฒนาให้
มีความเหมาะสมตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดทัง้ สารวจข้อมูลเบือ้ งต้นจากประชากร ขอบเขต
เนื้อหา ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาและครอบคลุมถึงขอบเขตเนื้อหา ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยได้รบั คาแนะนา
ปรับปรุงแก่ไขจากผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงในส่วนทีบ่ กพร่องให้มคี วามสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ ไป แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัวไปของนั
่
กศึกษา ได้แก่ เพศ
ภูมลิ าเนา ผลการเรียน ชัน้ ปี รายได้ของผูป้ กครอง และการอบรมเลีย้ งดู
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดี ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้านทักษะ
พืน้ ฐาน 2)ด้านความรูแ้ ละทักษะวิชาการ 3) ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย 4) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดี (แบบสอบถามปลายปิ ด)

การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลแต่ละส่วนของแบบสอบถามมาวิเคราะห์และแปลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC (TheStatistical Package for the Social
Science Personal Computer Plus) และใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดี ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้าน
ทักษะพืน้ ฐาน 2) ด้านความรูแ้ ละทักษะวิชาการ 3) ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย 4) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานแล้วนาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคาบรรยาย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉลีย่ ดังนี้
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
อยูใ่ นระดับมาก
อยูใ่ นระดับปานกลาง
อยูใ่ นระดับน้อย
อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษาใช้ค่า (t-test)
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นการวิเคราะห์ตวั แปรระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และใช้ค่า (f-test) หาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีค วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ
Scheffe test
4. ส่วนข้อเสนอแนะ จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอโดยการบรรยายเพื่อ
เสริมความสมบูรณ์ ของการศึกษา และนาข้อมูลจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒ นานักศึกษาให้ม ีคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีค วรใช้กิจกรรม หรือรู ป แบบในลักษณะใด และ
มหาวิทยาลัยควรดาเนินกิจกรรมด้านใดเพิม่ ขึน้ จากนัน้ จะนาเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะ
ดังกล่าวและสรุปข้อค้นพบ อภิปรายผล และนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาตามกรอบแนวคิดทีก่ าหนดไว้

ผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั สรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ข้อมูลเกีย่ วกับภูมหิ ลังนักศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 351 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.31
ภูมลิ าเนา คิดเป็ นร้อยละ 31.6 ส่วนใหญ่มผี ลการเรียนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา 2.00-2.49 (คิดเป็ นร้อยละ
58.2) กาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปี ท่ี 3 (คิดเป็ นร้อยละ 43.3) มีรายได้ของผูป้ กครองต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,000-20,000
(คิดเป็ นร้อยละ 31.1) และได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย (คิดเป็ นร้อยละ 59.8)
2. คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษา
นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.34) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือด้านทักษะพืน้ ฐาน (  =3.80) รองลงมา คือ ด้าน
ความรู้แ ละทัก ษะวิช าการ และด้า นการเมือ งการปกครองในสัง คมประชาธิป ไตย (  =3.54 และ  =3.45
ตามลาดับ) ในขณะทีด่ า้ นเศรษฐกิจมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
1) ด้านทักษะพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ มีความขยัน รักความเป็ นไทย มีความ
อดทน มีวนิ ยั มีความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดมันความกตั
่
ญญู และความกล้าทางจริยธรรม
2) ด้านความรูแ้ ละทักษะวิชาการ พบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ุด จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะทางอาชีพและทักษะชีวติ มีจติ สานึกในการใฝ่ เรียนรู้อยูเ่ สมอ
สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุ ผ ล มี การคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถนาองค์ความรู้ม าประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน ได้ ด ารงชีวิต บนพื้น ฐานแห่ ง คุ ณ ธรรม มีโ ลกทัศ น์ ก ว้า งและจิต ใจสาธารณะ รู้ แ ละมีท ัก ษะ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจ สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้
ภาษาและเครือ่ งมือสือ่ สารได้อย่างเป็ นดี
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3) ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตย พบว่า อยูใ่ นระดับมาก จาแนกเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ รูแ้ ละเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาพของตน
และผู้อ่ืน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎกติกาของสังคม การเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพในความ
แตกต่าง มีเหตุผลและรับฟั งความคิดของผู้อ่ืน มีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเลือกตัง้ ส.ส. การออกเสียง
ประชามติ เรียกร้องหรือต่อสูด้ ว้ ยความเป็ นธรรม ยึดถือหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี การส่วนรวมในกิจการสาธารณะ เช่น การออกเสียงเลือกตัง้ การวิพากษ์วจิ ารณ์
4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก จาแนกเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์ มีน้ าใจเอื้อ
อาทร ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจติ สานึกต่อสาธารณะ เช่นไม่ทง้ิ ขยะตามทีส่ าธารณะ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม เช่น บริจาคสิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ มีสว่ นร่วมในการจัดการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เช่น การไม่ทาลายป่ าไม้ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย การคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าประโยชน์สว่ นตัว มีจติ สานึกในความเป็ นไทย การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
5) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า อยู่ในระดับมาก จาแนกเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก และอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ รูจ้ กั การประหยัดอดออม นิยมใช้ของไทย มีความซื่อสัตย์
สุจริตต่ออาชีพที่ทา การดาเนินชีวติ ตามเศรษฐกิจพอเพียง การอุดหนุ นสินค้าภายในประเทศ การส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วภายในประเทศ เป็ นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีด่ ี รูแ้ ละเข้าใจในพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รู้
และเข้าใจปั ญหาเศรษฐกิจและหาแนวทางแก้ไข การสร้างงานและสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ใหม่
3. เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษาทีม่ เี พศ ภูมลิ าเนา ชัน้ ปี และการอบรมเลีย้ ง
ดูแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพลเมืองทีด่ ี
1) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านเวทีประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการและทากิจกรรมร่วมกัน
2) ควรจัดให้มกี ารเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคม เพื่อเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองทีด่ ใี นสังคมประชาธิปไตยทุกภาค
การศึกษา 3) ควรเชิญหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้างเช่น โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงาน
ต่างๆ เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับพลเมืองเพื่อให้เห็ นว่าองค์กรเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาพลเมือง

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั แบ่งหัวข้อการอภิปรายผลการศึกษามีประเด็นทีน่ ่าสนใจควรนามาอภิปราย ดังนี้
1) จากผลการวิจยั ที่พบว่า คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการเมืองการปกครองในสังคมประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด มีความสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ทีผ่ ่านมา ถวิลวดี บุรกี ุล และคณะอ้างอิงธัญธัช วิภตั ภิ ูมปิ ระเทศ4 ซึง่ พบว่า คนไทยมีคุณสมบัตคิ วามเป็ น
พลเมืองเรือ่ งการเสียสละเวลาทางานเพือ่ ส่วนรวมหรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในระดับต่า
ข้อค้นพบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาจาเป็ นต้องตระหนักถึงความสาคัญ ด้านการเมืองการ
ปกครองในสังคมประชาธิปไตยควบคู่ไปกับประเด็นเคารพสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาพของตนและผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎกติกาของสังคม การเคารพและให้เกียรติซ่งึ กันและกัน เคารพในความแตกต่าง มีเหตุผลและรับ
ฟั งความคิดของผูอ้ ่นื จึงจะทาให้เกิดความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั
ธัญธัช วิภตั ภิ มู ปิ ระเทศ อ้างอิงจากปริญญา เทวนฤมิตรกุล5 ทีว่ า่ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องตระหนัก
ว่าตนเองเป็ น “สมาชิกคนหนึ่งของสังคม” และต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตน “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนทีใ่ ช้สทิ ธิ
เสรีภาพตามอาเภอใจแล้วทาให้สงั คมเสื่อมหรือเลวร้ ายลงไป หากจะต้องเป็ นผูท้ ่ใี ช้สทิ ธิเสรีภาพโดยตระหนักอยู่
เสมอว่า การกระทาใดๆ ของตนย่อมส่งผลต่อสังคมและส่วนรวม ดังนัน้ พลเมืองจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคม มอง
ตนเองเชื่อมโยงกับสังคม และมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาด้วย
2) จากผลการวิจยั ที่พบว่า คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ เป็ นรายข้อ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่ามีขอ้ ที่มคี ่าเฉลีย่ ทีม่ าก มีการ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีน้ าใจเอือ้ อาทร ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจติ สานึกต่อ
สาธารณะ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีความตระหนักในบทบาทของตนเองทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื และสังคมและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเป็ นผู้ให้ ร่วมทัง้ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านบาเพ็ญ
ประโยชน์ ต่อสังคมในรูป แบบชมรมค่ายอาสาและกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้ จึงเป็ นเหมือนการปลูกฝั งให้
นักศึกษามีลกั ษณะจิตใจทีเ่ อื้อเฟื้ อและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดพลเมืองดีของประเทศ
และสังคมโลก6 ได้ให้หมายถึงพลเมืองดีว่า มีร่างกายจิตใจดี คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ไขปั ญหาได้ มีประสิทธิภาพเป็ น
กาลังสาคัญในการพัฒ นาความเจริญก้าวหน้ า ความมันคงให้
่
กบั ประเทศชาติและการเป็ นพลเมืองดีนัน้ ย่อ ม
ต้องการปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ
อีกด้วย เพือ่ การพัฒนาสังคมให้ยงยื
ั่ น
3) จากผลการวิจยั ที่พบว่า คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีขอ้ ที่มคี ่าเฉลี่ยที่มาก การที่นักศึกษารูจ้ กั การประหยัดอดออม การ
ดาเนินชีวติ ตามเศรษฐกิจพอเพียง การอุดหนุ นสินค้าภายในประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
เป็ นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีด่ ี

4

ธัญธัช วิภตั ภิ ูมปิ ระเทศ, ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายงาน
ผลการวิจยั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556.
5
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 35
6
พลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก, สืบค้นเมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2561 จากเว็ปไซต์
https://mapichatblog.wordpress.com/2015/11/16
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ผลการวิจยั สะท้อ นให้เ ห็นว่า การที่นัก ศึกษามีค วามตระหนัก ในเรื่องดัง กล่า วมาก เพราะว่า ระบบ
เศรษฐกิจย่อมมีความสัมพันธ์กบั ประชาธิปไตยอาจเรียกว่าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยระบบเศรษฐกิจเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนประชาธิปไตยสู่ความสมบูรณ์ แบบก็คอื ทาให้คนมีสทิ ธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมทีใ่ นการดารงตนในรัฐที่
เป็ นประชาธิปไตย ดังเหมือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตงั ้ เป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์-สีเขียว-เชิง
นิเวศ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาในการส่งเสริม และสนับสนุ นเครือข่ายการผลิต แปรรูปและตลาด และ
เปลี่ยนทัศนคติของผูบ้ ริภาคในประเทศ เพื่อเพิม่ การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังเช่นโครงการปลูกผักแลกค่า
เทอม สร้าง สร้างรายได้ สร้างความยังยื
่ น ที่เดินตามรอยพ่อ โดยผักที่นักศึกษาปลูกเป็ นผักที่ปลอดสารพิษ
นักศึกษาเป็ นผู้ผ ลิตและแปรรูป ดังนัน้ จึงมีส่วนทาให้นักศึกษาได้ตระหนักในความเป็ นพลเมืองเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจได้เสริมสร้างให้นกั ศึกษามีความตระหนักถึงการอดออม การดาเนินชีวติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชยั ภู่โยธิน และคณะ7 ความเป็ นพลเมืองดีเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของสังคม ทุก
สังคมต้องการพลเมืองที่มคี ุณภาพ รู้จกั ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนที่อาศัยอยู่ รวมถึง
ประเทศชาติ ตลอดจนเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งเป็ นสิง่ สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
4) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ภูมลิ าเนา
ชัน้ ปี และการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายผลโดยจาแนกตามตัวแปรอิสระได้ดงั นี้
4.1) เพศ ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ม ีเพศแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยแตกต่ างกัน โดยนักศึกษาหญิง มีคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองดีสงู กว่านักศึกษาชาย ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากเพศหญิงเป็ นเพศทีม่ คี วามเอาใส่ใจ มีความละเอียดอ่อน และมี
แนวโน้มกระตือรือร้นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเพศชาย ดังเห็นได้จากความเป็ นพลเมืองด้านความ
รับผิดชอบสังคม เป็ นด้านทีม่ คี า่ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ (Mean Difference) ของหญิงและชายมากทีส่ ดุ ข้อ
ค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของถวิลวดี บุรกี ุล และคณะ8 ทีพ่ บว่า ผูห้ ญิงมีคุณสมบัตคิ วามเป็ นพลเมืองด้านการ

7

2551)

วิชยั ภู่โยธินและคณะ, หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิ นชีวิตในสังคม. (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์,

8

ถวิลวดี บุรกี ุลและคณะ. Citizenship in Thailand, สืบค้นเมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2561 จากเว็ปไซต์
www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_452.pdf

123

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ดูแลชุมชนสูงกว่าผูช้ าย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของวีรพงษ์ นกน้อย9 ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่10 ประภัสสร ไพบูลย์ฐติ พิ ร
ชัย11 ทีพ่ บว่าผูห้ ญิงมีคุณสมบัตขิ องความเป็ นพลเมืองดีสงู กว่าผูช้ าย
4.2) ภูมลิ าเนา ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มภี ูมลิ าเนาแตกต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ย คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มภี ูม ิลาเนาในตัว
จังหวัดมีคา่ เฉลีย่ ความเป็ นพลเมืองสูงกว่านักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ าเนาต่างจังหวัด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทีอ่ ยูใ่ น
ต่างจังหวัดมีโอกาส หรือรับรูใ้ นเหตุการณ์การมีสว่ นรทางการเมืองมากกว่านักศึกษาในชนบท
ข้อค้นพบในงานวิจยั นี้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรพงษ์ นกน้อย12 ซึ่งพบว่า นักศึกษาที่ม ี
ภูมลิ าเนาแตกต่างกัน มีความเป็ นพลเมืองดีแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักศึกษาในกรุงเทพฯ มีความเป็ นพลเมืองดีสงู
ทีส่ ุด เช่นเดียวกับงานวิจยั ธัญธัช วิภตั ภิ ูมปิ ระเทศ 13 นักศึกษาที่มภี ูมลิ าเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าเฉลี่ย
ความเป็ นพลเมืองสูงกว่านักศึกษาทีม่ ภี ูมลิ าเนาต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของถวิลวดี บุรกี ุล
และคณะ14 ที่พบว่า ประชาชนในแต่ละภาคให้ความสาคัญกับความเป็ นพลเมืองในแต่ละด้านแตกต่างกัน เช่น
ประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ความสาคัญกับความเป็ นพลเมืองด้านความเป็ นอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมัย
ในขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสาคัญกับความเป็ นพลเมืองด้านวิถีวฒ
ั นธรรม ดังนัน้
สามารถสรุปได้ว่าพืน้ ทีใ่ ดทีม่ คี วามเจริญหรืออยูใ่ นเขตเมืองมาก พืน้ ทีน่ นั ้ ก็จะมีความเป็ นประชาธิปไตยสูงตามไป
ด้วย ซึง่ ในสังคมทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยสูงนัน้ ระดับความเป็ นพลเมืองของประชาชนก็ยอ่ มทีจ่ ะสูงตามไปด้วยเช่นกัน
4.3) ชัน้ ปี ผลการทดสอบสมมุตฐิ านแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มชี นั ้ ปี แตกต่างกัน มี คุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งการเป็ นทดสอบรายคู่พบว่า นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 มี
ความรู้ส ึกที่เ ป็ น ผู้ใหญ่ ม ากขึ้นร่ว มทัง้ ตระหนัก ถึงความรับผิด ชอบต่ อสัง คม และส่ว นใหญ่ นัก ศึก ษาสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมีเหตุและผลทางการเมืองมากขึน้ ดังนัน้ ประชาชนทีไ่ ด้รบั การศึกษาที่
สูงขึ้นจะมีโอกาสหรือตระหนักการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจยั วีรพงษ์ นก
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น้อย15 ธัญธัช วิภตั ภิ ูมปิ ระเทศ16 ซึ่งพบว่า นักศึกษาปี 4 มีค่าเฉลีย่ ความเป็ นพลเมืองดีสงู ทีส่ ุด ส่วนนักศึกษาปี 1
มีความเป็ นพลเมืองดีต่าสุดทีส่ ุด ดังนัน้ ก้าวไปสูร่ ะบอบประชาธิปไตย จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกระตุน้ ส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองมากขึน้
4.4) การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยแตกต่างกัน
ผลการทดสอบรายคู่ สามารถอธิบายว่า นักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในครอบครัวที่เปิ ด
โอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม มีอสิ ระในการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองให้
ความมือกับผูอ้ ่นื ได้ดี มีความมันคงในอารมณ์
่
ปรับตัวให้ดแี ละมีพฤติกรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม สอดคล้องกับ
17
Kaplan กล่าวว่า พ่อแม่ปกครองลูกแบบให้ความรัก ยอมรับฟั ง ความคิดเห็นของลูก ซึ่งต่างกับการอบรมเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตยทาให้เด็กปรับตัวได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ตามแนวคิดของแลนดิส18 ได้ศกึ ษาการ
ปรับตัวของวัยรุน่ ซึง่ มาจากครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ปกครองแบบประชาธิปไตยและแบบเข้มงวด ได้แบบสอบถามให้เด็ก
ชัน้ สูงสุดของโรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนชายจานวน 1,900 คน นักเรียนหญิง จานวน 2,410 คน พบว่า เด็กทีม่ า
จากครอบครัวที่พ่อแม่ปกครองแบบประชาธิปไตย ปรับตัวได้ดกี ว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ปกครองแบบ
เข้มงวดหรืมอี านาจเหนือบุตร เด็กที่ได้รบั การปกครองแบบนี้จะมีความวิตกกังวล มีความเคร่งเครียดทางจิตใจ
เพราะต้องคอยหวาดระแวงว่าจะทาตามไม่ได้ อันเป็ นลักษณะหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดการปรับตัวทีไ่ ม่ดี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ขอให้ขอ้ เสนอแนะ 2 ส่วนคือ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายในการส่งเสริมความ
เป็ นพลเมือง และส่วนทีเ่ กีย่ วกับการค้นคว้าวิจยั ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ควรจะต้องกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองดีทช่ี ดั เจน โดยจัดให้เป็ นแผนหรือวาระสาคัญของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพิม่ ขึน้

15

อ้างอิงแล้ว, The Civil Virtue: A Case Study of Undergraduate Students of Kasetsart University.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์, 2546.
16
อ้างอิงแล้ว, ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์, รายงาน
ผลการวิจยั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556, หน้า 35
17
Kaplan, Louis. Mental Health and Human Relation in Education. (New York: Harber and Brothers. 1959), p.
188
18
อรพันทร์ ชูชมและอัจฉรา สุขารมณ์, องค์ประกอบที่สมั พันธ์กบั การปรับตัวของนักศึกษาวัยรุ่น. รายงานการ
วิจยั ฉบับที่ 48. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2532, หน้า 17-18
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1.2 ควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
จัดเป็ นรูปแบบการบริหารหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และบทบาทของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เหมาะสมและเป็ นแนวทางในการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน
1.3 ควรการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองทีด่ ที ม่ี คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ นักศึกษาเรียนรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยฝึ กให้นักศึกษาได้วเิ คราะห์สาเหตุของปั ญหาสังคมเหล่านัน้ เป็ นอย่างไร รวมถึง
สนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาสังคมนัน้ ๆ โดยเริม่ ต้นทีต่ วั นักศึกษาเอง
1.4 ส่วนของครูอาจารย์จะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบั นักศึกษา และการสอนควรจะ
สอดแทรกความรูใ้ นเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ให้กบั นักศึกษาโดยผ่ านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้นามาใช้เป็ นแนวทางในปฏิบตั ติ นให้เป็ นคนดีของสังคมต่อไป
1.5 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านเวทีประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการและทากิจกรรม
ร่วมกัน โดยเชิญหน่ วยงานที่เกี่ยวข้างเช่น โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานต่างๆ
เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองเพื่อให้เห็นว่าองค์กรเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาพลเมือง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยแต่ละสาขา จะช่วย
ให้ม ีข้อมูลเฉพาะบริบทจุดแข็งและอ่อน เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพัฒ นาความเป็ นพลเมืองที่ดี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทีจ่ ะได้กาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีทช่ี ดั เจน
มากขึน้
2.2 ควรศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มตี ่อการเรียนการสอนวิชาพลเมืองศึกษา เพื่อจะได้แนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้
2.3 ควรศึกษาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองที่พงึ ประสงค์เพื่อนามากาหนดเป้ าหมายคุณลักษณะ
บัณฑิตเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการสังคมต่อไป
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