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บทคัดย่อ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อนโยบายทางด้าน

เศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง และความแตกต่างของการด าเนินการ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุครัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ านวน 200 คน โดยจ าแนกออกเป็นคณะ 100 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
หาค่าความถี่ร้อยละ และ Chi-square ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุครัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง และความแตกต่างของการด าเนินการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุครฐัประหารและยคุรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง  ( ̅      ) และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ 
และรายได้มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุครฐับาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ในระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ และคณะที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุครัฐบาลที่มาจากกา ร
เลือกตั้งซึ่งไม่เป็นผลตามสมมติฐาน 

 
ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ, นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ, ยุครัฐประหาร, ยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  
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ABSTRACT 

The opinions of the students of Suan Sunandha Rajabhat University towards 
the economics policy in the period of the government from the Coup d’etat (NCPO) 
and the government from election and the difference in the implementation of the 
economics Policy of the two periods. The sampling group of the study was from the 
students from the faculty of Humanities and Social Sciences and the students from the 
faculty of Science and Technology. The data was collected from the sampling group of 
200 students consisting of 100 students from each faculty.  

The tool used in this study and the data collection was a questionnaire. The 
data was analyzed by the statistics of frequency and Chi-Square. From the research 
result, it was found that the opinions of the students of Suan Sunandha Rajabhat 
University towards the economics policy in the period of the government from the 
coup d’etat (NCPO) and the government from election were at the moderate level  ̅= 
2.80, and the result from the hypothesis test showed that the age and the income 
significantly affected the opinions of the students of Suan Sunandha Rajabhat 
University towards the economics policy in the period of the government from the 
coup d’etat (NCPO) and the government from election at the level of .05 which was in 
accordance with the set hypothesis. Moreover, the different faculties did not affect the 
opinions of the students of Suan Sunandha Rajabhat University towards the economics 
policy in the period of the government from the coup d’etat (NCPO) and the 
government from election which was not in accordance with the set hypothesis. 

 
Keywords : Public policy, economics policy, the period of the government from the 
coup d’etat (NCPO), the government from election. 
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บทน า 
นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมทุกประเภท

ที่รัฐบาลด าเนินการ ในการด าเนินการดังกล่าวนั้น 
จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเป็นการก าหนด
นโยบายด้านต่างๆ ที่ใช้แก้ไขปัญหาหรือป้องกัน
ความเดือดร้อนของประชาชนภายในประเทศ 
(James Anderson, 1970) ได้ให้ค านิยามของ
นโยบายสาธารณะไว้ว่า  เป็นแนวทางการกระท า
ของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อ
ตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เกิด
เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีกฎหมายรองรับ
และมีอ านาจบั งคับใ ช้   ซึ่ งบทความ ช้ินนี้ มี     
ความพยายามที่จะอธิบายถึงเรื่องนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 
2532 : 126) อธิบายถึงความหมายของค าว่า 
“เศรษฐกิจ” ไว้ดังนี้  เป็นงานที่เกี่ยวกับการผลิต  
การบริโภค ใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน ซึ่งมนุษย์ที่
อาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่ระดับครอบครัว ประเทศ  
หรือทั่วโลก ล้วนแต่มีกิจกรรมพื้นฐานที่ต้องท า
เป็นประจ า คือ การท ามาหากิน การประกอบ
อาชีพ ดังนั้นทุกคนต่างเป็นผู้ผลิตและทุกคนต่าง
เป็นผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ของคน
ในสังคม โดยแต่ละสังคมจะมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่ างกัน  ความสัมพันธ์นี้ จะ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่ กับจ านวน
ทรัพยากรของแต่ละประเทศ ท าให้รัฐบาลต้องมี
นโยบายทางด้ าน เศรษฐกิจทั้ ง ในการผลิต       
การบริโภคจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ประหยัด
และคุ้มค่ามากที่สุด การบริหารจัดการนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่ กับรูปแบบการปกครองแนวคิดของ
ผู้บริหารประเทศ จารีต ประเพณีต่างๆ 

ตั้ งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบันประเทศไทยมี    
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ท าให้
เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสังคมไทยใน
ยุครัฐประหารที่มาจากการล้มล้าง หรือการยึด
อ านาจของทหาร โดยมีวิธีการที่มาไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการรัฐประหาร
อาจมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมหรือประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
ในระยะเวลาไม่นาน อาทิเช่น เมื่อรัฐบาลที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
บริหารประเทศไม่ดีเกิดข้อผิดพลาด รัฐบาลทหาร
จึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจบังคับให้รัฐบาลดังกล่าว
พ้นจากต าแหน่ง  โดยมีการประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญหรือประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขึ้นมาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในลักษณะที่
กล่าวมานั้น เรียกว่า การก่อรัฐประหาร หาก
ความพยายามในการกระท ารัฐประหารนั้นไม่เป็น
ผลส าเร็จ ผู้ก่อรัฐประหารจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายในข้อหากบฏ 

เศรษฐกิจในยุครัฐประหารได้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองครั้ งใหญ่  ซึ่ งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นทั้ ง ใน
ประเทศและต่ างประเทศ  ท าให้การลงทุน       
การส่งออกสินค้าและการบริการด้านเกษตรกรรม 
ด้านอุตสาหกรรมมีราคาในการส่งออกที่ถูกกว่า
มาตรฐาน เศรษฐกิจของไทยเกิดการชะลอตัวเกิด
ภาวะฝืดเคืองทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขัน
ระหว่างประเทศลดลงรวมไปถึงท าให้รายได้ของ
ประชาชนในประเทศลดน้อยลงตามไปด้วย 

ใ น ขณ ะ เ ดี ย ว กั น ยุ ค รั ฐ บ า ล ที่ ม า จ า ก        
การเลือกตั้งนั้น เป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย  สิ่ งที่ ถื อ เป็นสัญลักษณ์ของ     
ความเป็นประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งเพราะ



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 461 ~ 

เป็นการแสดงถึงเจตจ านงของประชาชนผู้เป็น
เจ้าของสิทธิที่จะมอบความไว้วางใจให้ผู้ที่ตนเลือก
เข้าไปใช้อ านาจแทนตนเองในการท าหน้าที่กับ
รั ฐบาล ให้ บ ริ ห าร จั ดก า รประ เทศตรงกั บ      
ความต้องการของประชาชน 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ข้อ 21(1) ให้ความส าคัญถึงสิทธิและการ
เลือกตั้งไว้ว่า “เจตจ านงของประชาชนย่อม
เป็นมูลฐานแห่งอ านาจรัฐบาลของผู้ปกครอง  
เจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการ
เลือกตั้งอันสุจริตจึงจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตาม
ก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงอย่าง
ทั่วถึงโดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่าน้ัน  โดย
กระท าเป็นการลับด้วยวิธีต่างๆ  เพื่อที่จะ
ประกันให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไป
โดยเสรี” (กรมองค์การระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ , 2551. ปริญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แหล่งที่มา : 
http://netelection.org/ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง มี
ความส าคัญ/ 9 เมษายน 2561) 

การเลือกตั้งจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน เนื่องจาก    
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ประชาชนคัดเลือก
บุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของเรา เพื่อท าหน้าที่ใน
การปกป้องผลประโยชน์ ดูแลแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน รวมถึงเป็นการเลือกรัฐบาลที่จะมา
บริหารจัดการนโยบายทางด้ านต่ างๆ  เ ช่น 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจยุคที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
ระบอบประชาธิปไตยจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่า โดยเฉพาะมิติ
ทางด้านความเป็นธรรมและการกระจายรายได้  
ท า ให้ เกิดเสถียรภาพและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ดีกว่ายุครัฐประหาร เพราะเกิดการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนและมี เ ส รี ภ าพใน         
การประกอบการค้าบริการ เกิดเสรีภาพทาง
ความคิดและการแสดงออก ท าให้เกิดนวัตกรรม
และแรงงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ยัง
พบว่าประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยใน
ระดับสูง   มีความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ จะลด
ความเหลื่อมล้ า เกิดความเสถียรภาพของสังคม 
เงินและเศรษฐกิจในประเทศมีการหมุนเวียน โดย
กระท าผ่านนโยบายของรัฐบาลที่ตนเลือกเข้ามา 

ส าหรับบทความช้ินนี้จึงมีความสนใจในเรื่อง
การด าเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล  
ทั้งในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและในยุค
รัฐประหารว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยจะ
ศึ กษา ผ่ า น คว า มคิ ด เ ห็ นขอ งนั กศึ ก ษา ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อให้ทราบถึง
ความแตกต่างทางทัศนคติของนักศึกษาระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่ามีอุดมคติต่อ
นโยบายด้านเศรษฐกิจในแต่ละยุคที่กล่าวมา
ข้างต้นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุคที่
รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการด าเนินการ
น โ ยบายทา งด้ า น เ ศรษฐกิ จ ใน รั ฐบ าลยุ ค
รัฐประหารและยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
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วิธีการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่

ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โดยแบ่งเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 8,539 คน ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 200 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในก ารศึ กษาครั้ งนี้  คื อ 

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอุดมคติ

ของนักศึกษาที่มีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจในยุค
รัฐบาลรัฐประหารกับยุคที่รัฐบาลมาจากการ
เลือกตั้ง 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
แตกต่างทางนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุค
รั ฐบาลรั ฐประหารกั บยุ ค รั ฐบาลที่ ม าจาก       
การเลือกตั้ง 

 
การตรวจสอบคุณภาพและแบบสอบถาม 
กลุ่มผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบ แบบสอบถาม 

ให้ครอบคลุมนิยามทางอุดมคติ และด าเนินการส่ง
ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความแม่นตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) จากนั้นได้หาความเช่ือมั่น
หรือความเที่ยง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่
รับการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ว ไปทดลองใ ช้กับ
ประชากร ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดย

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficent) 
โดยการวัดความสอดคล้องภายใน ( Internal 
Consistency Method) ตามวิธีของ ครอนบาค 
อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับ แบบสอบถามของนักศึกษามหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏสวนสุนันทา เท่ากับ .707  

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์
และประมวลผลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง  

วิเคราะห์โดยหารหาค่าความถี่ (Frequency) 
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงความคิดเห็น

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่มีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจในยุครฐัประหารและ
ยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 

3) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย   
ที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Chi – Square) 

4) ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ครั้งนี้  ก าหนดไว้ท่ีระดับ .05 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งกันวิเคราะห์ผล
การศึกษาเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับอุดมคติของนักศึกษาที่
มี ต่ อน โยบายด้ าน เศ รษฐกิ จ ในยุ ค รั ฐบาล
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รัฐประหารกับยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง  
ความแตกต่างทางนโยบายทางด้านเศรษฐกิจใน
ยุครัฐบาลรัฐประหารกับยุครัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งและผลการทดสอบสมมติฐาน   

ส่ วนที่  1  ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ านข อ ง ผู้ ตอ บ
แบบสอบถาม 

พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาเพศหญิง      
ร้อยละ 54.5 มีช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 46.5 
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 21 - 23 ปี ร้อยละ 45.5 
ส่วนใหญ่มีจ านวนรายได้อยู่ที่ 0 - 5,000 บาท/
เดือน ร้อยละ 42.5 รองลงมาเป็นรายได้ 5,001 – 
10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 41.0  

ส่วนที่ 2 ระดับอุดมคติของนักศึกษาที่มีต่อ
นโยบายด้านเศรษฐกิจในยุครัฐบาลรัฐประหาร
กับยุคท่ีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 

พบว่า ภาพรวมโดยส่วนใหญ่นักศึกษาทั้ง 2 
คณะ มีอุดมคติ เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุคที่รัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้ ง แต่ เมื่อจ าแนกตามอุดมคติของ
นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง  2  ค ณ ะ  ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมองว่า 1. รัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ งนั้นมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จน้ อยกว่ า รั ฐบาลยุ ค รั ฐป ระหา ร 
( ̅      ) แ ต่ ข ณ ะ เ ดี ย ว นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มองว่ารัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
มากกว่ า รั ฐบาลยุ ค รั ฐประหาร  ( ̅      )   
รองลงมา 2. นักศึกษาทั้ง 2 คณะ มองว่ารัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการ
รั ฐประหารเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ า ไป
ตรวจสอบการท างานได้  ในระดับปานกลาง  
( ̅      ) 3. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความเชื่อมั่นต่อการท างานของรัฐบาล

ที่ ม า จ ากกา ร เ ลื อกตั้ ง ม า กกว่ า รั ฐบ าลยุ ค
รัฐประหาร ในระดับปานกลาง ( ̅      ) และ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ความเช่ือมั่นต่อการท างานของรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งมากกว่ารัฐบาลยุครัฐประหาร ใน
ระดับปานกลาง ( ̅      )   

ส่วนที่ 3 ระดับความแตกต่างของนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งกับยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

พบว่า ภาพรวมโดยส่วนใหญ่นักศึกษามองว่า 
ความแตกต่างของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจใน
ยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลที่มาจา
กกรั ฐปร ะหารนั้ น  อยู่ ใ น ระดั บปานกลา ง 
( ̅      ) โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมองว่า 1. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ของยุคที่มาจากการเลือกตั้งมีนโยบายเศรษฐกิจที่
หมุนเวียนในระดับปานกลาง เท่ากับนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยุคที่มาจากการ
รัฐประหาร ( ̅      ) 2. เศรษฐกิจทั้งในยุค
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ งและยุครัฐบาล
รัฐประหาร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมองว่า มีการส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาวที่เท่ากัน โดยอยู่ในระดับ
ปานกล า ง  มี ค่ า ร้ อ ยละที่ ต่ า ง กั น เพี ย งแค่ 
( ̅      ) 3.  เสถียรภาพและการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ยุค โดยมีค่าในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีค่าร้อยละที่แตกต่างกันเพียงแค่ 
( ̅      ) 4. การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในยุครัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร มีค่าในระดับปานกลาง เท่ากันอยู่ที่ 
( ̅      )   
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ส่ วนนั กศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มองว่า 1. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ของยุคที่มาจากการเลือกตั้งมีนโยบายเศรษฐกิจที่
หมุนเวียนในระดับปานกลาง ( ̅      ) และ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของยุครัฐบาลที่มาจาก
การรัฐประหาร มีนโยบายเศรษฐกิจที่หมุนเวียน
ในระดับน้อยกว่า ( ̅      ) 2. เศรษฐกิจในยุค
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ในระยะยาว ในระดับปานกลาง  
( ̅      ) แต่ เศรษฐกิจของยุครัฐประหารที่
ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ใน
ระดับน้อยกว่า ( ̅      ) 3. เสถียรภาพและ
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ยุค มีค่า
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าร้อยละที่แตกต่างกัน
เพียงแค่ ( ̅      ) 4. การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในยุค
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีค่าในระดับปานกลาง 
( ̅      ) แต่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร มี
ค่าอยู่ในระดับน้อยกว่า ( ̅      ) 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ในยุครัฐประหารและยุคที่รัฐบาลมาจากการ
เลือกตั้ง รวมถึงความแตกต่างของการด าเนินการ
น โ ยบายทา งด้ า น เ ศรษฐกิ จ ใน รั ฐบ าลยุ ค
รัฐประหารและยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และคณะ มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งนี้ท่ีสามารถพิจารณาได้ ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ที่มีช่วงอายุต่างกันจะมีความคิด

เห็นต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหาร 
และยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่แตกต่างกัน 
ซึ่งค านึงถึงความแตกต่างของการด าเนินการ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละยุคอีกด้วย 

จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาช่วง
อายุที่อยู่ระหว่าง 18 – 21 ปี มีความคิดเห็นต่อ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและ
ยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมากกว่าช่วงอายุ 
22 – 24 ปี เนื่องจากนักศึกษาในช่วงอายุ 22 – 
24 ปี ได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่แตกต่างกันมากจึงเกิด
ความเบื่อหน่ายทางการเมืองซึ่งต่างจากนักศึกษา
ในช่วงอายุ 18 – 21 ปี ที่ได้รับความรู้จากหลายๆ 
ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์ สื่อโซเช่ียล
มีเดีย จึงเกิดการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ท าให้แนวคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ 

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีรายได้แตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจทั้งใน
ยุครัฐประหารและยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง
ที่แตกต่างกัน โดยค านึงถึงความแตกต่างของ   
การด าเนินการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจใน     
ยุครัฐประหารและยุคที่มาจากการเลือกตั้ง 

ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของรายได้ที่มี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั้นสามารถ
อธิบายได้ว่า นักศึกษาที่มีรายได้ระหว่าง 0 – 
5,000 บาท มีความคิดเห็นต่อนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุครัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งมากกว่า นักศึกษาที่มีรายได้ระหว่าง 
0 – 5,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นนักศึกษาที่มีรายได้
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าแตกต่างกับนักศึกษาที่มีรายได้
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ที่จัดว่ามีรายได้ที่
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อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนั้นนักศึกษาที่มีรายได้
ระหว่าง 0 – 5,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด กล่าวคือ 
รัฐบาลผู้ที่ก าหนดนโยบายต้องให้ความส าคัญแก่
นักศึกษาที่มีรายได้ในเกณฑ์ที่ต่ าเป็นอย่างมาก 
เพราะนักศึกษาเหล่านี้ให้ความสนใจกับความ
แตกต่างของนโยบายด้านเศรษฐกิจในแต่ละยุค
รวมถึงมีความสนใจกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของบ้านเมืองมากกว่านักศึกษาผู้ที่มีรายได้อยู่ใน
ระดับปานกลางและนักศึกษาผู้ที่มีรายได้อยู่ใน
ระดับสูง 

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่ก าลังศึกษาอยู่ ในคณะ
มนุษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์  กั บคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นต่อ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและ
ยุคที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยค านึงถึง
ความแตกต่างของการด าเนินการนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
คณะที่แตกต่างกัน มีอุดมคติต่อนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจของทั้ง 2 ยุคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ โดยภาพรวมของนักศึกษาส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น ท าให้ความ
คิดเห็นของนักศึกษาท้ัง 2 คณะ ไม่ได้มีเกณฑ์เอน
เอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากพบเจอ
การเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐบาลแต่ละยุคที่ผ่าน
มาท าให้นักศึกษาเหล่านี้ เกิดความไม่เช่ือมั่นต่อ
การท างานในด้านต่างๆ รวมถึงนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจเช่นกัน ท าให้มีความเช่ือมั่นในระดับ
ปานกลาง ทั้ง 2 ยุค 
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