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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 22,808 คน ในการสุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการใช้การ       
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยที่ผู้วิจัยเลือกเฉพาะผู้ที่ให้ความสนใจในการท าแบบสอบถามเท่านั้น จึงมีผู้ที่   
ร่วมท าแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 150 คน  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่า Chi-Square โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่มีต่อรัฐบาลยุค คสช. อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅= 2.75) และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากกลุ่มตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เพศชายหรือเพศหญิง 
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา ต่างมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลยุค คสช. อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของนักศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา, รัฐบาลยุค คสช. 
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ABSTRACT 

This study had the objective to survey the satisfaction of the students of Suan 
Sunandha Rajabhat University towards the government from the coup d’etat (NCPO). 
The sampling group in this study was from 22,808 students from Suan Sunandha 
Rajabhat University. The sampling random in the study used the simple sampling of 
150 students. The tool used for the survey and the collecting of data was a 
questionnaire, and the data was analyzed by the statistics of frequency, percentage, 
mean and standard deviation including the Chi-Square. From the result of the study, it 
was found that the satisfaction of the students of Suan Sunandha Rajabhat University 
towards the government from the coup d’etat (NCPO) was at the moderate level           
(  ̅= 2.75). Moreover, from the result of the hypothesis test, it was found that the 
students of Suan Sunandha Rajabhat University either male or female from the 
sampling group of all class levels and branches all significantly had the satisfaction 
towards the government from the coup d’etat (NCPO) at the level of 0.05 which was in 
accordance with the set hypothesis. 

 
Keywords : the satisfaction of the students, the students of Suan Sunandha Rajabhat 
University, the government from the coup d’etat (NCPO) 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถือเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับหนึ่งที่มีนักศึกษาที่มี
ความรู้มีคุณภาพและมีความคิดเห็นที่หลากหลาย
เกี่ยวกับระบบการเมืองในทิศทางของคนรุ่นใหม่ 
อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนโดยการแจก
แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเพื่อที่จะให้
นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในด้านของการเรียนการสอน
และการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองและ
รวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันและยังถือเป็นตัว
ช่ ว ย ใ น กา รค้ น ห า ข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ ร ะบ อบ
ประชาธิปไตยและเผด็จการผ่านสื่อโซเช่ียวต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงข้อมูล ความหมายของ
เรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้น ในปัจจุบันประชาชน
สามารถเข้าถึงโซเชียลซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับรู้
ข่าวสารที่มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในยุค คสช.  

ทั้งนี้หากพิจารณาข้อความที่เห็นว่าถ้าคนรู้
หนังสือมากขึ้น จบมหาวิทยาลัยมากขึ้น จะท าให้
คนมีความคิด ความอ่านฉลาดขึ้น  มีความใจกว้าง 
มีทัศนคติที่ทันสมัยและมีความเข้ า ใจเรื่ อ ง
การเมืองมีแนวโน้มในทางประชาธิปไตยซึ่งความ
เจริญทางด้านการศึกษานั้นย่อมน าไปสู่การพัฒนา
(ลิขิต ธีรเวคิน ,2553) 

การปฏิวัติรัฐประหารเป็นการเข้าแทรกแซง
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของบ้านเราโดยตรงไม่นับการเข้าแทรกแซง
ทางอ้อมด้วยการเข้าไปมีอิทธิพลบีบบังคับรัฐบาล
พลเรือนในเรื่ องต่างๆนับแต่ เรื่ องที่ เกี่ยวกับ
นโยบายส าคัญๆหรือการตัดสินใจบางเรื่องของ
รัฐบาลพลเรือนซึ่งการแทรกแซงทางอ้อมนี้เกิดขึ้น
ทุกยุคสมัย ความเปราะบางและความอ่อนแอของ
รัฐบาลพลเรือนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ทหารต้องเข้า

แทรกแซงทั้ ง โดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่ ง
การเมืองไทยปัจจุบันที่อยู่ในยุค คสช. ก็มาจาก
การท าการรัฐประหารอ านาจของการปกครอง
ประเทศก็ตกไปอยู่ที่  คณะ คสช.หรือคณะรัก
ความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จัน
โอชาและคณะที่มีทั้งแรงต่อต้านและแรงสนับสนนุ 
ในสภาวะกฎอัยการศึก ท าให้การบริหารประเทศ
น าโดยทหารเป็นผู้ที่จัดการทุกอย่างในราชการ
ของบ้านเมือง ซึ่งการกระท าในครั้งนี้อาศัยเหตุผล
จากการที่ประเทศไทยนั้นเกิดการชุมนุมที่มีการ
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลการชุมนุมมีความ
ยืดเยื้อและมีการใช้อาวุธสงครามต่างๆตามที่ข่าว
ได้น าเสนอออกไป บ้านเมืองเต็มไปด้วยการ
ขัดแย้งและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีความ
แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย สถานการณ์บ้านเมือง
ของ ไทยนั้ น  ไม่ มี ความ ชัด เจนในแนวทาง
ประชาธิปไตยจากปัญหาบ้านเมืองที่ผ่านมา เรา
ต้ อ ง ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น อ น า ค ต ก า ร มี
ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอีกไม่
นาน ประเทศจะต้องเกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 
ที่เป็นอุปสรรคที่ขัดขว้างความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศและประเทศต้องมีการเลือกตั้งให้ได้และ
ต้องมาจากเสียงข้างมากของประชาชนเพื่อน าไปสู่
ความสงบสุขให้ประเทศ ประชาชนคาดหวังกับ 
คสช.ที่ได้เข้ามาปกครองอยู่ในปัจจุบัน ที่หวังจะ
น ารัฐบาลไทยไปสู่ความสงบสุขตามที่ได้ประกาศ
ไว้ รวมถึงการพยามสร้างความปรองดอง สู่การ
ปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ในทางที่ดีขึ้นในการด าเนินการต่างๆ ต้องเป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง และสามารถ
ตรวจสอบได้และประชาชนได้มีความมั่นใจ และ
พร้อมที่จะก้าวตามไปด้วย (ประสงค์ สุ่นศิริ , 
2545) ความจริงที่เกิดขึ้นในระบอบการเมืองการ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 
มาเรียงร้อยเพื่อช้ีให้ประชาชนทั้งปัจจุบันและรุ่น
หลังได้มองเห็นว่าประชาธิปไตยของไทยเวียนวน
อยู่กับการรัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญ นิรโทษ
กรรม เลือกตั้ง ตั้งรัฐบาลแล้วก็รัฐประหารกันใหม่ 
เป็นหนุ่มน้อยหลงอยู่ในเขาวงกตไม่รู้หาทางออก
อย่างไร (ประมวล  รุจนเสรี, 2558) 

ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อ
รัฐบาลยุค คสช. กับการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
แนวความคิด ที่มีผลต่อประชาชนและต่อการ
เมืองไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสาร
ผ่านทางโซเช่ียวและยังถือเป็นเครื่องมือในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันสื่อ
ต่างๆก็จะมีความแตกต่างและหลากหลายกัน
ออกไปและในหลาย ๆ แง่มุมทางการเมืองไทยใน
ปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค 
คสช.  

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาในงานช้ินนี้ ผู้ท าการศึกษาใช้วิธี
การศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
บุคคลที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมาย  คื อ  นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 22,808 
คน ในการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดย
การใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยที่ผู้วิจัยเลือก
เฉพาะผู้ที่ให้ความสนใจในการท าแบบสอบถาม
เท่านั้น จึงมีผู้ที่ร่วมท าแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้ จ านวน 150 คน  เกี่ยวกับความพึงพอใจ

ต่อรัฐบาลยุค คสช. และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทิศทางการเมืองไทยในอนาคต ทั้งยังมีการศึกษา
จากหนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองไทย
ในปัจจุบันและทิศทางการเมืองไทยในอนาคต 
เพื่ อที่ จ ะ ร วบร วมข้ อมู ลที่ ไ ด้ ม า วิ เ ค ร า ะห์ 
สั ง เ คร า ะห์  พิ จ า รณา  ให้ ต ร งตามที่ ไ ด้ ตั้ ง
วัตถุประสงค์ของงานช้ินนี ้

กรอบแนวคิด 

 
 

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

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดั้งนhี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อรัฐบาลยุค คสช. มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
การหาค่าความแม่นตรง (Validity) โดยการ

น าแบบสอบถามไปขอค าปรึกษาจากผู้เ ช่ียวชาญ 
ช่วยตรวจสอบ ความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา 
(Content Validity) จ านวน 1 ท่าน จากนั้นได้
หาค่าความเช่ือมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) 
เพื่ อหาความเ ช่ือมั่ นของแบบสอบถามโดย
วิ เ คร าะห์ หาค่ าสั มประสิ ทธิ์  แอลฟา  (α -
Coefficient) โดยการวัดความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency Method) ตามวิธีของ 
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ครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.849 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้น าเสนอบทความได้ขอความร่วมมือจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน150คน โดยการใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปท าการ
วิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์โดยหารหาค่าความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงความคิดเห็น
ของเห็นของนักศึกษาต่อรัฐบาลยุค คสช. 

3. การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า ง
ค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กันวิเคราะห์ความ
แปรปรวน จากค่า Chi-Square ค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ระดับ
0.05 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งการวิเคราะห์ผล
การศึกษา ออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อ
รัฐบาลยุค คสช. และการทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ที่ท าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 56.7 รองลงมาเป็น
นักศึกษาเพศชาย ร้อยละ 43.3 ระดับช้ันการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 38 
รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 ร้อยละ 
28 และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ร้อยละ 6 และคณะที่
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามได้ศึกษานั้นส่วน
ใหญ่จะเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 28 รองลงมา คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 15.3 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 14.7 คณะ
วิทยาการจัดการ ร้อยละ 11.3 คณะคุรุศาสตร์
และคณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 9.3 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 6 และคณะ
วิทยาลัยพยาบาล ร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค 
คสช. ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. 
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ต่อรัฐบาลยุค คสช. 
ระดับความพึงพอใจต่อรัฐบาล คสช. 
ค่าเฉลี่ย  ̅ S.D. แปลผล 

1.ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. มีความโปร่งใส และเท่ียงธรรมในการ
บริหารงานหรือไม่ 

2.70 .918 ปานกลาง 

2.ท่านพึงพอใจกับการแก้ไขปญัหาในด้านต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ 2.66 .947 ปานกลาง 
3.ท่านคิดว่าการท างานรัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่ 2.69 .998 ปานกลาง 
4.การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่งผลกระทบต่อท่านมากน้อยเพียงใด 3.07 1.219 มาก 
5.ท่านคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธพิลต่อการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ 3.01 1.114 มาก 
6.ท่านคิดว่ารัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคต่อความ
เจริญก้าวหนา้ของประเทศหรือไม ่

3.23 1.205 มาก 

7.ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. ที่ท าการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองส่งผลไปในทิศทางใด 

2.67 1.013 ปานกลาง 

8.ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถกลับมาเป็นประชาธปิไตยเต็มใบได้หรือไม่ 2.79 1.045 ปานกลาง 
9.ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถก้าวขา้มการรัฐประหารได้หรือไม่ 2.68 .965 ปานกลาง 
10.ท่านรับรู้ถึงข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค คสช. มากน้อยเพียงใด 2.91 1.149 ปานกลาง 
11.ท่านเห็นด้วยกับการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ 2.36 1.064 น้อย 
12.ท่านคิดว่า พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่  

2.23 1.159 น้อย 

 
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 

ระดับช้ันปีการศึกษา และคณะ/สาขาวิชาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อระดับอุดมคติ   
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทาต่ อรั ฐบาลยุค  คสช .  ในระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ 

สามารถพิจารณาได้จากสมมติฐาน 
สมมุติฐานที่ 1 เพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อระดับ

อุดมคติ ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. ดังแสดง
ในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  แสดงผลการศึกษา จากสมมุติฐานที่ 1 เพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อระดับอุดมคติ ความคิดเห็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. 

ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. ค่า chi-square 
1.ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. มีความโปร่งใส และเท่ียงธรรมในการบริหารงานหรือไม่ .046 
2.ท่านพึงพอใจกับการแก้ไขปญัหาในด้านต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .082 
3.ท่านคิดว่าการท างานรัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่ .176 
4.การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่งผลกระทบต่อท่านมากน้อยเพียงใด .115 
5.ท่านคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธพิลต่อการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม ่ .004 
6.ท่านคิดว่ารัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ
หรือไม่ 

.154 

7.ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. ที่ท าการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลไปใน
ทิศทางใด 

.015 
 

8.ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถกลับมาเป็นประชาธปิไตยเต็มใบได้หรือไม่ .230 
9.ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถก้าวขา้มการรัฐประหารได้หรือไม่ .009 
10.ท่านรับรู้ถึงข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค คสช. มากน้อยเพียงใด .521 
11.ท่านเห็นด้วยกับการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม ่ .324 
12.ท่านคิดว่า พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีต่อไป
หรือไม่ 

.158 

 
จากผลการศึกษา จากสมมุติฐานที่ 1 พบว่า 

เพศที่ต่างกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีระดับความพึ่งพอใจต่อรัฐบาลยุค 
คสช. ในแต่ละข้อ แตกต่างกันไป อย่างข้อที่ 1.
ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. มีความโปร่งใส และ
เที่ยงธรรมในการบริหารงานหรือไม่ ค่า chi-square 
อยู่ที่ .046 ซึ่งมีค่า ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 
แสดงว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับความพึ่ง
พอใจ ในเรื่องความโปร่งใส และเที่ยงธรรมในการ
บริหารงาน ของรัฐบาล ไปในทางเดียวกันคืออยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่เพศชายและเพศหญิง 
มีระดับความพึ่งพอใจไปในทางเดียวกัน ได้แก่ 
การคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธิพลมากต่อการท างาน
ของรัฐบาลยุค คสช. .004, รัฐบาลยุค คสช. ที่ท า
การปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ส่งผลไปในทิศทางที่คงที่ .015, การเมืองไทยไม่

สามารถก้าวข้ามการรัฐประหารไปได้ .009 และ
ข้อที่เพศชายและเพศหญิงให้ระดับความพึงพอใจ
ที่ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งมีค่า มากกว่าระดับนัยที่ .05 
คือในเรื่องความพึงพอใจกับการแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. .082, การท างาน
รัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของกฎหมาย .176, 
การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่งผลกระทบต่อท่าน
มากน้อย .115, รัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหาร
เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
.154, ก า ร เ มื อ ง ไ ทย ส าม า ร ถก ลั บ ม า เ ป็ น
ประชาธิปไตยเต็มใบได้หรือไม่ .230, รับรู้ถึง
ข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค คสช. .521, 
นักศึกษาส่วนมากไม่ค่อยพึงพอใจกับการท างาน
ของรัฐบาลยุค คสช. .324, นักศึกษาส่วนมากไม่
พึ่งพอใจที่จะให้ พลเอกประยุทธิ์  จันทร์โอชา 
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 425 ~ 

.158 ซึ่งเราจะพบว่า เพศชายและเพศหญิง จะมี
ระดับความพึ่งพอใจต่อการท างานของรัฐบาลยุค 
คสช.ที่แตกต่างกับมากกว่าจะเห็นตรงกัน ถึง 8 ใน 
12 ข้อ 

สมมุติฐานที่2 ระดับชั้นปีการศึกษาที่ต่างกัน 
ส่งผลต่อระดับอุดมคติ ความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค 
คสช. ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  แสดงผลการศึกษา จากสมมุติฐานท่ี2 ระดับช้ันปีการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อระดับอุดมคติ 

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช.  
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อรัฐบาลยุค คสช. ค่า chi-square 

1. ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. มีความโปร่งใส และเท่ียงธรรมในการบริหารงานหรือไม่ .247 
2. ท่านพึงพอใจกบัการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .234 
3. ท่านคิดว่าการท างานรัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่ .080 
4. การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่งผลกระทบต่อท่านมากน้อยเพียงใด .152 
5. ท่านคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธิพลต่อการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .378 
6. ท่านคิดว่ารัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ
หรือไม่ 

.035 

7. ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. ที่ท าการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลไปใน
ทิศทางใด 

.249 
 

8. ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถกลับมาเป็นประชาธปิไตยเต็มใบได้หรือไม่ .079 
9. ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถกา้วขา้มการรัฐประหารได้หรือไม่ .308 
10. ท่านรับรู้ถึงข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค คสช. มากนอ้ยเพยีงใด .007 
11. ท่านเห็นด้วยกบัการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .202 
12. ท่านคิดวา่ พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
หรือไม่ 

.490 

 
จากผลการศึกษา จากสมมุติฐานที่ 2 พบว่า 

ระดับช้ันปีการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีระดับความพึงพอใจต่อ
รัฐบาลยุค คสช. ในแต่ละข้อ แตกต่างกันไป ซึ่ง
ข้อที่มีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ ที่ .05 ได้แก่ 
รัฐบาล ท่ีมาจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคมาก
ต่อความเจริญก้ าวหน้าของประเทศ .035,     
การรับรู้ถึงข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค 
คสช.ในระดับปานกลางที่ .007 ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้ 
ระดับช้ันปีการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น 
ช้ันปีที่ 1,2,3,4  มีระดับความพึ่งพอใจที่สัมพันธ์

กันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้อที่มีระดับ
มากกว่าระดับนัยส าคัญ ที่ .05 ได้แก่ รัฐบาลยุค 
คสช. มีความโปร่งใส และเที่ยงธรรมในการ
บริหารงาน .247, ระดับความพึงพอใจกับการ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. 
.234, การท างานรัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย .080, การเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
ส่งผลกระทบต่อท่านมากน้อย .152, การคิดว่าสื่อ
โซเชียลมีอิทธิพลมากต่อการท างานของรัฐบาลยุค 
คสช. .378, รั ฐบาลยุค คสช. ท าการปฏิรูป
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลไปใน
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ทิศทางที่คงที ่.249, การเมืองไทยสามารถกลับมา
เป็นประชาธิปไตยเตม็ใบได้หรือไม่ .079, การเมืองไทย
ไม่สามารถก้าวข้ามการรัฐประหารไปได้ .308, 
นักศึกษาส่วนมากไม่ค่อยพึงพอใจกับการท างาน
ของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .202, นักศึกษาส่วนมาก
ไม่พึ่งพอใจที่จะให้ พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา 
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี .490 
พบว่าทั้ง 10 ข้อนี้ ระดับความพึ่งพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแต่ละ
ช้ันปีมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันซึ่งดูได้

จากค่า chi-square ที่มากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ
ที่ .05 ซึ่งเราจะพบว่า ระดับช้ันปีการศึกษาที่
ต่างกัน มีระดับความพึ่งพอใจต่อการท างานของ
รัฐบาลยุค คสช.ที่แตกต่างกับมากกว่าจะเห็น
ตรงกัน ถึง 10 ใน 12 ข้อ   

สมมุติฐานที่ 3 คณะและสาขาวิชา ที่ต่างกัน 
ส่งผลต่อระดับอุดมคติ ความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค 
คสช. ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  แสดงผลการศึกษา จากสมมุติฐานท่ี 3 คณะและสาขาวิชา ที่ต่างกัน ส่งผลต่อระดับอุดมคติ 

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. 
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อรัฐบาลยุค คสช. ค่า chi-square 

1.ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. มีความโปร่งใส และเท่ียงธรรมในการบริหารงานหรือไม่ .263 
2.ท่านพึงพอใจกับการแก้ไขปญัหาในด้านต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .522 
3.ท่านคิดว่าการท างานรัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่ .130 
4.การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่งผลกระทบต่อท่านมากน้อยเพียงใด .062 
5.ท่านคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธพิลต่อการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .355 
6.ท่านคิดว่ารัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ
หรือไม่ 

.829 

7.ท่านคิดว่ารัฐบาลยุค คสช. ที่ท าการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลไปใน
ทิศทางใด 

.701 
 

8.ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถกลับมาเป็นประชาธปิไตยเต็มใบได้หรือไม่ .816 
9.ท่านคิดว่าการเมืองไทยสามารถก้าวขา้มการรัฐประหารได้หรือไม่ .189 
10.ท่านรับรู้ถึงข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค คสช. มากน้อยเพียงใด .012 
11.ท่านเห็นด้วยกับการท างานของรัฐบาลยุค คสช. หรือไม่ .528 
12.ท่านคิดว่า พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีต่อไป
หรือไม่ 

.748 

 
จากผลการศึกษา จากสมมุติฐานที่ 3 พบว่า

คณะและสาขาวิชา ที่ต่างกันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีระดับความพึงพอใจต่อ
รัฐบาลยุค คสช. ในแต่ละข้อ แตกต่างกันไป ซึ่ง
ข้อที่มีระดับต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ ที่ .05 ได้แก่ 

การรับรู้ถึงข่าวสารของการท างานของรัฐบาลยุค 
คสช.ในระดับปานกลาง ที่ .012 ทุกคณะและ
สาขาวิชามีความพึงพอใจสัมพันธ์กัน คืออยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีระดับมากกว่าระดับ
นัยส าคัญ ที่ .05 ได้แก่ รัฐบาลยุค คสช. มีความ
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โปร่งใส และเที่ยงธรรมในการบริหารงาน .263, 
ระดับความพึงพอใจกับการแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ ของรัฐบาลยุค คสช. .522, การท างาน
รัฐบาลยุค คสช. อยู่ในกรอบของกฎหมาย .130, 
การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปส่งผลกระทบต่อท่าน
มาก .062, การคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธิพลมากต่อ
การท างานของรัฐบาลยุค คสช. .355, รัฐบาล 
ที่มาจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคมากต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ .829, รัฐบาลยุค คสช. 
ท าการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองส่งผลไปในทิศทางที่คงที่ .701, การเมืองไทย
ไม่สามารถกลับมาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้ 
.816, การเมืองไทยไม่สามารถก้าวข้ามการรัฐประหาร
ไปได้ .189, นักศึกษาส่วนมากไม่ค่อยพึงพอใจกับ
การท างานของรัฐบาลยุค คสช. .582, นักศึกษา
ส่วนมากไม่พึ่งพอใจที่จะให้ พลเอกประยุทธิ์ 
จั นทร์ โ อชา  เหมาะสมที่ จะด า ร งต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี .748 พบว่าทั้ง 10 ข้อนี้ ระดับ
ความพึ่งพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาแต่ละคณะและสาขาวิชา มีระดับ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกันซึ่งดูได้จากค่า chi-
square ที่มากกว่าค่า ระดับนัยส าคัญที่ .05 ซึ่ง
เราจะพบว่าคณะและสาขาวิชาการศึกษาท่ีต่างกัน 
มีระดับความพึ่งพอใจต่อการท างานของรัฐบาลยุค 
คสช.ที่แตกต่างกับมากกว่าจะเห็นตรงกัน ถึง 11 
ใน 12 ข้อ 

จากผลการศึกษา สมมุติฐานทั้ง 3 สมมุติฐาน 
พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศท่ีแตกต่างกัน ระดับช้ันปีที่
แตกต่างกัน และคณะ/สาขาวิชาที่แตกต่างกัน มี
ความพึ่งพอใจต่อการท างานของรัฐบาลยุค คสช. 
ที่แตกต่างกันออกไป 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง

ต่อไป ควรที่จะศึกษาหาตัวแปรอื่น ๆ ที่ เป็น
ประเด็นทางสังคมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์
กับความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช. เช่น การศึกษา
การตรวจสอบการทุจริต คอรัปช่ัน ในการบริหารงาน
ภาครัฐหรือเอกชน โดยการศึกษาครั้งต่อไป ควร
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค โดยการใช้วิธี
การศึกษาในลักษณะรูปแบบอื่นๆ เ ช่น วิ ธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาจมีการสัมภาษณ์ 
โดย ใ ช้ รู ปแบบ แบบมี โ คร งสร้ า งหรื อ ไม่ มี
โครงสร้างก็ได้ หรืออาจใช้วิธีการสังเกต ฝังตัวลง
พื้นที่คลุกคลีกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
การศึกษาที่หลากหลายประเด็นมากขึ้น จากการ
สอบถามโดยตรง และอาจจะได้ประเด็นที่
น่าสนใจใหม ่ๆ 
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