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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํารั ฐประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจี นบุรี 2) ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการทํารัฐประหาร
พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitive Research) โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีระดับทัศนคติของประชาชน
ต่อการทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ระดับทัศนคติดา้ นการสร้างประชาธิ ปไตย ด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความมัน่ คง ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับน้อย จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกันมีระดับทัศนคติ
ในภาพรวมแตกต่างกัน ในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความ
มัน่ คง และระดับการศึกษาของประชาชน และรายได้ (ต่อเดือน) แตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ: ทัศนคติ, ประชาชน, รัฐประหาร พ.ศ.2557

ABSTRACT
This study was aimed at investigating the public attitudes towards the 2014 Thai Coup d’état as well as
the factors influencing such attitudes. This study was a quantitative research which employed the survey to collect
the data from 399 samples residing in Prachinburi City Municipality, Mueang District, Prachinburi Province.
The results showed that most of the samples disagreed with the 2014 Thai Coup d’état. Specifically, most
of them showed little agreement with the government’s development of bureaucratic system and sustainability.
From the hypothesis testing, it was found that people with different genders, ages, and professions had different
attitudes towards the democracy formation and the development of bureaucratic system and sustainability.
However, people with different educational backgrounds and monthly incomes tended to have similar attitudes with
a statistical significance of .05.
Keywords: Attitudes, Citizens, 2014 Thai Coup d’Etat
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1. บทนํา
ประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็ นประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ พ.ศ.2475 แต่ในระยะเวลาที่ผา่ นมาประชาธิ ปไตยของไทยไม่ได้พฒั นาขึ้นเท่าใดนักกลับ
มี ความขัดแย้งทางการเมื องจนนําไปสู่ การรั ฐประหารหรื อการใช้กาํ ลังยึดอํานาจเพื่อการเปลี่ยนแปลงรั ฐบาล การ
รัฐประหารในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ได้เกิดขึ้นมาแล้ว 13 ครั้ง ซึ่ งมีการรัฐประหารครั้งแรกในวันที่ 1
เมษายน พ.ศ.2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา รัฐประหารครั้งที่สองในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2476 นําโดยพล
เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐประหารครั้งที่สามในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 นําโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ
รัฐประหารครั้งที่สี่ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2491 คณะนายทหารกลุ่มที่ทาํ การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490
จี้ บงั คับให้ นายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตําแหน่ งนายกรั ฐมนตรี และมอบตําแหน่ งต่อให้ จอมพล ป. พิบู ล
สงคราม ครั้งที่ห้าในวันที่ 29 พฤศจิ กายน พ.ศ.2494 นําโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอํานาจรั ฐบาลตนเอง
ครั้ งที่ หกในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2500 นําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ ยึดอํานาจรั ฐบาล จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ครั้งที่เจ็ด ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 นําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอํานาจรัฐบาล จอมพลถนอม
กิตติขจร ครั้งที่แปดในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 นําโดย จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอํานาจรัฐบาลตนเอง
ครั้งที่เก้าในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 นําโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอํานาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนี ย ์ ปราโมช ครั้งที่
สิ บในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2520 นําโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอํานาจรัฐบาล นายธานิ นทร์ กรัยวิเชียร ครั้งที่
สิ บเอ็ดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 นําโดย พล.อ.สุ นทร คงสมพงษ์ ยึดอํานาจรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะ
วัณ ครั้ งที่ สิบสองในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 นําโดย พล.อ.สนธิ บุญยรั ตกลิน ยึดอํานาจรั ฐบาลรักษาการ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ครั้งที่สิบสามในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นําโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์ โอชา เป็ น
การประกาศรัฐประหารเพื่อให้รัฐมนตรี รักษาการทั้งหมดหมดอํานาจ และเปลี่ยนผ่านสู่ การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ชุด
ใหม่
ภายหลังรัฐประหารพ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ เป็ นการเปลี่ยนแปลงนักการเมืองที่มา
จากการเลือกตั้งและเปิ ดทางให้ขา้ ราชการเข้ามาช่วงชิงอํานาจกับนักการเมืองผ่านกลไกในระบบการเลือกตั้ง เรี ยกว่า
"นักการเมืองรัฐราชการ" (bureaucratic politicians) และคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ มีการใช้มาตรา 44 ในการ
แก้ไขปั ญหาไว้ว่าเป็ นความพยายามที่ ใช้อาํ นาจพิเศษเข้ามาแก้ไขปั ญหาการแตกกระจายของอํานาจการตัดสิ นใจ
ภายใต้โครงสร้างรัฐที่มีการรวมศูนย์ซ่ ึ งเป็ นลักษณะหลักที่สาํ คัญประการหนึ่ งของระบอบการเมืองแบบรัฐราชการที่
โครงสร้างรัฐมีการรวมศูนย์อาํ นาจ ซึ่ งจากเหตุผลดังกล่าวทําให้เกิดเสี ยงวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมากในการนํา มาตรา
44 มาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ภายใต้เจตนารมณ์ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (สํานักงานเลขาธิ การ
สภาผูแ้ ทนราษฎร, 2557) เพื่อยุติความขัดแย้งในชาติ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ในระบบ
บริ หารนิ ติบญ
ั ญัติและตุลาการ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 14 ด้านดังนี้ ด้านการยึดระเบียบคําสั่งข้อบังคับกฎหมาย
ในการบริ หารราชการแผ่นดิ นในระบบปกติ ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านความมัน่ คง ด้านการ
ต่างประเทศ ด้านสังคมจิ ตวิทยา ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึ กษา ด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ด้านการวิจยั และพัฒนา ด้านการเตรี ยมการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ปี 2558 ด้านความปรองดองสมานฉันท์ ด้านการปฏิรูปโครงสร้างเชิงอํานาจระบบการเมืองและการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ และด้านการเลือกตั้ง
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จากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นเห็ นได้ว่าประชาชนไม่สามารถแสดงออกทางการเมื องจากการทํารั ฐหารบ่อยครั้ ง
ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2557 ทําให้ขา้ พเจ้าสนใจที่ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการทํารัฐประหาร
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1. ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2.2. ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อทัศนคติ ของประชาชนต่อการทํารั ฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของประชาชนต่อการทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจี นบุรี
เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) ดําเนิ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1. วิธีการศึกษา
3.1.1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติของประชาชนต่อการทํารัฐประหาร พ.ศ.2557
: กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อนํามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.1.2. สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั แบบสอบถาม 1 ชุดแบ่งออกเป็ น
2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ าํ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเรื่ องทัศนคติของประชาชนต่อการทํา
รัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1. กลุ่มประชากร คือ ประชากรที่ใช้เพื่อทําการศึกษาสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมื องปราจี นบุ รี ตําบลหน้าเมื อง อําเภอเมื อง จังหวัดปราจี นบุ รี มี จาํ นวนทั้งหมด 109,529 คน (เทศบาลเมื อง
ปราจีนบุรี, 2560)
3.2.2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ Taro Yamane โดยคํานวณจากประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 109,529 คน จากนั้นจึงนํากลุ่มประชากรมา
คํานวณตามขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 95% ดังนี้
1
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้
จึงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน เป็ นจํานวนข้อมูลเพื่อทําให้กลุ่มประชากรศึกษามีความเที่ยงตรงต่อ
การวิจยั ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้ น 399 คน
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3.3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมื อสําหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อในบรรลุวตั ถุประสงค์ ได้แก่ เครื่ องมื อ
แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวธิ ี การดังนี้
3.3.1. ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อนําข้อมูลในส่ วนดังกล่าวนี้ มาสร้ าง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (Cheek List) เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ (ต่อเดือน)
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) เกี่ยวกับระดับ ทัศนคติของประชาชนต่อ
การทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 (พงศกร ประภาชื่นชม, 2561)โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามแบบมาตรประมาณค่า น้อย
ที่สุด,น้อย,ปานกลาง,มาก และมากที่สุด โดยผูศ้ ึกษาให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้
5
คะแนน
เห็นด้วยให้
4
คะแนน
ปานกลางให้
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วยให้
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1
คะแนน
การแปลผลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจากระดับความสําคัญเป็ น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความหมาย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
3.4. การทดสอบเครื่องมือ
ในการสร้างแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้
ถูกต้องตามแนวทางของการทัศนคติ ของประชาชนต่อการทํารั ฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมื อ ง
ปราจีนบุรี แล้วนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยหาค่าความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้ อหาจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางเฉลิมศรี ชาวเมื อง ผูอ้ าํ นวยการกองสวัสดิ การ
สังคม 2) นางสาวใจทิพย์ วินุราช ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง 3) นางชนัญชิ ดา นิ สกนิ ลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ แล้วนํามาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามแต่ละข้อโดยคัดเลื อกข้อคําถามที่ มีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า 2115

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) กับประชาชนในเขตเทศบาลเมื อง
ปราจีนบุรี จํานวน 30 คน แล้วจึงนํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาความเชื่อมัน่ ตามวิธีการ
ของครอนบาค ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.734
3.5.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ ึกษาดําเนิ นตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ซึ่ งเก็บจากแบบสอบถาม 399 ชุดโดยดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามด้วยตนเอง 2) นํา
แบบสอบถามที่ ได้มาตรวจสอบจํานวนความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามแล้วลงรหัสเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
3.6.สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.6.1. อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ค่าร้อย
ละ (Percentage)
3.6.2. อธิ บายระดับทัศนคติของประชาชนต่อการทํารั ฐประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมื อง
ปราจีนบุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.6.3. ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) คื อ T-Test และ One – Way
ANOVA (F - test), Linear Regression ในการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ (ต่อเดือน) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
4. ผลการวิจัย
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 18-30
ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า (ปวช.) อาชีพกําลังศึกษาอยู่ และมีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจี นบุรี มีระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
การทํารั ฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมื องปราจี นบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (คิ ดเป็ นร้ อยละ
2.35) เมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติดา้ นการสร้างประชาธิ ปไตยอยูใ่ นระดับน้อย
(คิดเป็ นร้อยละ 2.39)
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจี นบุรี มีระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
การทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้านการสร้างประชาธิ ปไตย ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ น้อ ย (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.39) เมื่ อ แยกเป็ นรายด้า น พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ทัศ นคติ ก ารทํา
รัฐประหารเป็ นการสร้างระบบเลือกตั้งให้มีความสุ จริ ตเที่ยงธรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง (คิดเป็ นร้อยละ 2.63)
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจี นบุรี มีระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
การทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้านการพัฒนาระบบราชการ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย (คิดเป็ นร้ อยละ 2.35) เมื่ อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติดา้ นการทํา
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รัฐประหารทําให้ระบบราชการบริ การประชาชนอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (คิดเป็ นร้อย
ละ 2.62)
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจี นบุรี มีระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
การทํารัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้านการสร้างความมัน่ คง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
น้อ ย (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.32) เมื่ อ แยกเป็ นรายด้า น พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ทัศ นคติ ด้า นการทํา
รัฐประหารส่ งเสริ มให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง (คิดเป็ นร้อยละ 2.63)
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา รั ฐ ประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จําแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวม
แตกต่างกัน ในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความมัน่ คง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา รั ฐ ประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จําแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวม
แตกต่างกัน ในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความมัน่ คง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา รั ฐ ประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจี นบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของประชาชนแตกต่างกันมี
ระดับทัศนคติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในด้านการพัฒนาระบบราชการ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา รั ฐ ประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมื องปราจี นบุ รี จําแนกตามอาชี พ พบว่า ประชาชนที่ มีอาชี พแตกต่างกันมี ระดับทัศนคติ ใน
ภาพรวมแตกต่างกันในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความมัน่ คง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา รั ฐ ประหาร พ.ศ.2557 :
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จําแนกตามรายได้ (ต่อเดือน) พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ (ต่อเดือน) แตกต่าง
กันมีระดับทัศนคติในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา รั ฐ ประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลเมื อ ง
ปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติต่อการรัฐประหาร พ.ศ.2557 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.35)
เมื่ อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติ ดา้ นการสร้ างประชาธิ ปไตยอยู่ในระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ย 2.39) รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบราชการอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.35) และด้านการสร้างความ
มัน่ คงอยูใ่ นระดับน้อย(ค่าเฉลี่ย 2.32) จากแบบสอบถามพบว่าการทํารัฐประหารไม่เป็ นการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรบนหลักการประชาธิ ปไตย และไม่ก่อให้เกิดประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์ได้ ทําให้พรรคการเมืองขาดเสถียรภาพ
ทําให้ประชาชนมีสิทธิ และเสรี ภาพลดน้อยลง และทําให้ประชาชนตรวจสอบการทํางานของระบบราชการได้นอ้ ยลง
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รวมทั้งการทุจริ ตคอรัปชัน่ ของระบบราชการเพิ่มมากขึ้น ส่ วนตัวระบบราชการเองก็ขาดการทํางานแบบบูรณาการทํา
ให้บริ การประชาชนไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร และประชาชนส่ วนใหญ่รู้สึกว่าการทํารัฐประหารทําให้สันติสุขลด
น้อยลง และไม่ก่อให้เกิดความปรองดองสามัคคีในสังคมไทย ทําให้ความยุติธรรมในหลักนิ ติรัฐและนิ ติธรรมลดลง
ไป และทําให้ประชาชนรู ้สึกว่ารัฐบาลไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารด้านเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ย งั พบว่า สอดคล้อ งกับการศึ กษาของ อนันต์ แสงสี วฒ
ั นกุล (2551) ศึ กษาเรื่ องทัศนคติ ข อง
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จากคําถามทัศนคติเชิงลบ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้คาํ ตอบความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ การรัฐประหารทําให้ภาพพจน์การเมืองไทยแย่
ลง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแย่ลง และการรัฐประหารเป็ นเครื่ องมือของอํานาจเผด็จการ
จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ แตกต่ างกันมี ทัศนคติ ข องประชาชนต่ อ การทํา
รัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมแตกต่างกัน ในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้าน
การพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้ างความมัน่ คง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ กาํ หนดไว้ โดยเพศหญิ งมี
ทัศนคติต่อการรัฐประหาร พ.ศ.2557 มากกว่าเพศชาย อาจเป็ นเพราะการได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารของ
เพศชายและเพศหญิง ไม่เหมือนกันทําให้มุมมองทางความคิดและทัศนคติแตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมแตกต่างกัน ในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้าน
การพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความมัน่ คง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ระดับ การศึ ก ษาของประชาชนแตกต่ า งกัน มี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาํ หนดไว้ อาจเป็ นเพราะว่าอาชีพต่างกันแต่ได้อยูใ่ นสังคมเดียวกันและสถานที่เดียวกันมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกันจึงทําให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน(ชวดล ใจซื่ อสมบูรณ์, 2558)
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมแตกต่างกันในด้านการสร้างประชาธิ ปไตย และด้าน
การพัฒนาระบบราชการ และด้านการสร้างความมัน่ คง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ประชาชนที่ มีรายได้ (ต่อเดื อน) แตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
6. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
ประชาชนส่ วนใหญ่มีทศั นคติที่เห็นด้วยน้อยต่อการทํารัฐประหาร และไม่ได้สร้างรัฐธรรมนูญประชาธิ ปไตย
ประชาชนยังคงมองว่าการทุจริ ตคอรั ปชัน่ ของระบบราชการยังมี มากอยู่ ถึงแม้ว่ามี การจัดตั้งหน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่
ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตหลายองค์กร เช่ น สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) สํ า นัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ปปท.) สํ า นัก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นต้น แต่กย็ งั ไม่
เพียงพอต่อความเชื่อมัน่ ของประชาชน ดังนั้นควรแก้ไขทําให้รัฐธรรมนูญ เป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น เช่นการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ของระบบราชการ ควรให้ประชาชนมีการตรวจสอบการทุจริ ตคอรัปชัน่ และการทํางานของระบบราชการ
เพื่อความโปร่ งใสของรัฐบาล
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