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ดังนั้นถ้าสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทยบริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
และสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งใช้หลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ย่อมเป็นการการันตีได้ว่า
ประชาชนศรัทธาสถาบันที่มีความส าเร็จและความซื่อตรงอย่างแท้จริง 
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Institutions in Thai society are divided into 6 groups, namely, legislature consisting 

of National Legislative Assembly; Sovereignty consisting of the Prime Minister General 

Prayut Chan-ocha and the government; judge group consisting of Court of Justice, 

Constitutional Court and Administrative Court; group of law enforcement consisting of 

police and prosecutor; group of non-governmental organizations consisting of Election 

Commission of Thailand (ECT), National Human Rights Commission of Thailand (NHRC), 

Ombudsman, National Anti-Corruption Commission (NACC) and State Audit Office of the 

Kingdom of Thailand; and group of political parties including Pheu Thai Party and 

Democrat Party. This study has received support in terms of data from King Prajadhipok’s 

Institute and has the objectives to study on the factors that are correlated to trust 

towards various institutions in Thai society and to build a model to predict trust that 

people have towards institutions in Thai society. Data are analyzed with multiple 

regression analysis techniques, starting with stepwise multiple regression analysis 

technique to examine the statistical significance with the statistical significance level of 

0.05. Afterwards, independent variables in the model with Beta (ß) greater than or 

 



 ง 

equivalent to |0.10| are used in the enter multiple regression analysis technique again in 

order to test practical significance. 

The results from the study that is based on the principle of Trust in Organization 

by Robert Bruce Shaw with the focus on achieving result and acting with integrity show 

that the factor that is correlated to the trust that people have towards legislative group, 

sovereignty group and judge group is achieving result only, with positive correlation. The 

factors that are correlated to the trust that people have towards law enforcement group, 

and group of political parties are achieving result, with positive correlation, and acting 

with integrity, with negative correlation. As for the factors that is correlated with trust 

that people have towards NGOs, it is discovered that the factor that is correlated to trust 

towards National Human Rights Commission of Thailand (NHRC), Ombudsman, National 

Anti-Corruption Commission (NACC) is achieving result, with positive correlation, and the 

factors that are correlated with trust towards Election Commission of Thailand (ECT) and 

State Audit Office of the Kingdom of Thailand are achieving result, with positive 

correlation, and acting with integrity, with negative correlation. 

Therefore, if all institutions in Thai society administrate the country in accordance 

with the policies from the government, as declared to the House of Parliament and have 

concrete works while adhering to the principle of good governance and provisions in the 

Royal Decree on Criteria and Methods for Good Governance B.E. 2546 (A.D. 2003), it can 
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be guaranteed that people will have true trust towards the institutions with achieving 

result and acting with integrity. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1  ที่มาและความส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้กลุ่มผู้บริหารภาครัฐต้องเตรียมรับมือ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้แก่ประเทศชาติ ภาครัฐจึงสร้าง 
“หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้รัฐบาลเคารพสิทธิ
ของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและใช้จริยธรรมในการบริหารประเทศ อีกทั้งเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นภาครัฐจึงตรา “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ซึ่งจากหลักการและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่าประชาชนจะศรัทธา
สถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ 

“ศรัทธาเป็นความเต็มใจของฝ่ายหนึ่งทีจ่ะเสี่ยงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยเชื่อว่าฝ่ายนั้น ๆ มีความสามารถ 
มีความเปิดเผย ให้ความสนใจ ห่วงใย และมีความน่าเชื่อถือ” (Mishra, 1996) หรือศรัทธาเป็นผลมาจาก
การโต้ตอบกันของทั้งสองฝ่าย (Deutsch, 1960) หรือศรัทธา คือ ความเป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
และการไม่ศรัทธามักขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะได้รับและไม่ใช่ความกลัวอย่าง 
ไร้เหตุผล (Shaw, 1997) การกล่าวถึงศรัทธาในการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับแนวดิ่ง 
เนื่องจากรัฐบาลในปี 2560 จัดตั้งขึ้นจากการรัฐประหาร จึงท าให้กลุ่มผู้สนับสนุนทหารหวังพ่ึงรัฐบาล
ชุดนี้ (ปกรณ์ พ่ึงเนตร, 2557) 

นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ไดเ้สนอปัจจัยในการส่งเสริมศรัทธา อาทิ ศรัทธาในองค์กร ซ่ึงศรัทธา
ถือเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน อันประกอบด้วย “ความส าเร็จ (Achieving Results)” แสดงถึง  
การก าหนดค่างานที่ต้องการด าเนินการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ นั้น 
จะเป็นการเติมเต็มหน้าที่และข้อตกลงร่วมกัน กุญแจแห่งผลลัพธ์ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ แรงจูงใจของบุคคล
ถูกก าหนดมาจากความปรารถนา ความเป็นมิตร เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร 
“ความซื่อตรง (Acting with Integrity)” แสดงถึง ความซื่อสัตย์ในค าพูดและความคงเส้นคงวาในการกระท า 
ดังภาษิตที่ว่า “ท าในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณจะท า” และ“การเอาใจใส่ดูแล (Demonstrating Concerns)” 
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แสดงถึง ศรัทธาที่มีต่อบุคคลที่ท าให้เชื่อได้ว่าเขาจะเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ 
ตามที่ตกลงกันไว้หรือกระท าการใด ๆ ที่ไม่ขัดกับความต้องการของผู้อื่น (Shaw, 1997) ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้านธุรกิจที่อธิบายว่า “ปัจจัยของความคู่ควรแก่การไว้วางใจ (The Factors of Trustworthiness)” 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ “ความสามารถ (Ability)” แสดงถึง ทักษะความสามารถเฉพาะเจาะจง
ที่จะท าให้บุคคลอ่ืนศรัทธาในงานสาขานั้น ๆ “ความเมตตากรุณา (Benevolence)” แสดงถึง การกระท า
สิ่งดี ๆ ให้กับบุคคลอ่ืน และ“ความซื่อสัตย์ (Integrity)” แสดงถึง ความซื่อสัตย์ทีบุ่คคลอ่ืนจะรับรู้และ
ยอมรับได ้(Mayer, Davis, & Schoorman, 1995) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นแบบที่จะน ามาศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 

ปัจจัยที่แสดงถึงความส าเร็จของสถาบันต่าง ๆ  ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี คือ นโยบายทางการเมือง
ที่รัฐบาลใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ในกรณี
ที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น) และความต้องการของประชาชน (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย 

การเมืองในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอ านาจการปกครองประเทศ
และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไว้สามระยะ ระยะแรก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แกป่ระชาชน 
ระยะที่สอง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรี 
เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน หลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลดบทบาทและภารกิจ
มาอยู่ในระดับที่ปรึกษาและท างานร่วมกับคณะรัฐมนตรี และระยะที่สาม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
และจัดการเลือกตั้ง (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่กล่าวถึงในข้างต้น คือ 
คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน เพ่ือวางรากฐานให้รัฐบาลวาระถัดไป
พิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน (ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) รวมทั้งจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

ส่วนปัจจัยที่แสดงถึงความซื่อตรงของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี คือ การสุจริต 
หรือการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หากสถาบันใดมีการกระท าที่ทุจริตคอรัปชั่นหรือรับสินบน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่งหรือชื่อเสียงหรือสิ่งใด ๆ ที่ตนเองต้องการ โดยมิชอบธรรม ย่อมท าให้ความซื่อตรง
ในสถาบันนั้น ๆ ไม่เกิดขึ้น 
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งานวิจัยหลายชิ้นได้เสนอปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจัยด้าน
ความโปร่งใสในการท างานและปัจจัยการเมืองในระบบราชการ ท าให้ระดับความไว้วางใจของประชาชน
ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องและปลักหนูมีความแตกต่างกัน (จักรพงษ์ หนูด า, 2557) และ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการให้บริการของส านักงานที่ดินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ท าให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระดับมาก (ดวงเดือน ใจหาญ, 2554) รวมทั้งประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกันจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อปัจจัยด้านความโปร่งใสและด้านการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่างกันจะมีความเชื่อถือ
ไว้วางใจต่อปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน 
(อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ, 2546) 

การศึกษาครั้งนี้จึงได้น าตัวแปรจาก“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อการบริการสาธารณะ และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560” ของสถาบันพระปกเกล้า  
มาจัดกลุ่มตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความส าเร็จและความซื่อตรง และสรุป
ได้ว่าตัวแปร“ความพึงพอใจต่อรัฐบาล” และ“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่น
จัดให้กับประชาชน” แสดงถึงความส าเร็จของสถาบันต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ 
ในอนาคต ส่วนตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น” แสดงถึงความซื่อตรง
ของสถาบันต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นด้วยหลักธรรมาภิบาล 
นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ตัวแปร“ประเภทการท างาน” 
“รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจ าในครัวเรือน” สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ 
ในสังคมไทยอีกด้วย 

ปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวในข้างต้นจึงน าไปสู่การศึกษาศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย และสร้างตัวแบบ
ท านายศรัทธาพร้อมทั้งน าตัวแบบจากการศึกษาครั้งนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ วางแผน 
แก้ไขปัญหาภายในประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล และปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของสถาบันต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 

2) เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบท านายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
โดยใช้ข้อมูลการส ารวจฯ จากสถาบันพระปกเกล้า 
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1) สามารถน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ศรัทธาทีป่ระชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 

 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

การศึกษาเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้รวบรวมความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับศรัทธา ประวัติความเป็นมา อ านาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธา และการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการศึกษา 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

2.1 ศรัทธา 
2.1.1 ความหมายของศรัทธา 
2.1.2 แนวคิดในการส่งเสริมศรัทธา 
2.1.3 สถาบันทีน่ ามาวิเคราะห์ศรัทธา 

2.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997)  
2.2.1 ปัจจัยด้านความส าเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อรัฐบาล”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา  

2.2.1.1 นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
2.2.1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2.2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2.2.1.4 ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 

2.2.2 ปัจจัยด้านความส าเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

2.2.2.1 แนวคิดและหลักการการให้บริการสาธารณะ 
2.2.3 ปัจจัยด้านความซื่อตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ

การคอรัปชั่น”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
2.2.3.1 แนวคิดและหลักการที่เก่ียวกับการคอรัปชั่น 

2.3 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาจากการทบทวนวรรณกรรม 
2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากตัวแปร“ประเภทการท างาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” 

และ“ภาษาท่ีใช้พูดประจ าในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
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2.3.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร“ประเภทการท างาน” “รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน” และ“ภาษาท่ีใช้พูดประจ าในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 ศรัทธา 

ความหมายของศรัทธา แนวคิดในการส่งเสริมศรัทธา และสถาบันต่าง ๆ ที่น ามาวิเคราะห์
ศรัทธา สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 

2.1.1 ความหมายของศรัทธา 

นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้นิยามความหมายของศรัทธา ไว้ดังนี้ “ศรัทธาเป็นความเต็มใจของ
ฝ่ายหนึ่งที่จะเสี่ยงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยเชื่อว่าฝ่ายนั้น ๆ มีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความสนใจ 
ห่วงใย และมีความน่าเชื่อถือ” (Mishra, 1996) หรืออาจกล่าวได้ว่าศรัทธาจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ 
“กระท าทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเรา และจะไม่ท าร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา” 
(Baier, 1986) หรือศรัทธาเป็นผลมาจากการโต้ตอบกันของทั้งสองฝ่าย (Deutsch, 1960) หรือ“ศรัทธา
เป็นการเดิมพันหรือการคาดเดาในการกระท าผู้อ่ืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” (Sztompka, 1999) ดังนั้น
ศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่บุคคลมีให้ซึ่งกันและกัน เพ่ือแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ที่มตี่อกัน  

สามารถสรุปได้ว่า ศรัทธา หมายถึง การเต็มใจและยินยอมที่จะมอบศรัทธาให้กับบุคคลอ่ืนที่มี
ความสามารถ กระท าการใด ๆ อย่างเปิดเผย รวมถึงมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตตา
กรุณา ความน่าเชื่อถือ ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  

2.1.2 แนวคิดในการส่งเสริมศรัทธา 

นักวิชาการต่างประเทศ อาทิ Shaw (1997) กล่าวว่า ศรัทธาถือเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
ที่จะสร้างศรัทธาขององค์กรให้อยู่ในระดับสูง ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่  

ประการที่หนึ่ง “ความส าเร็จ (Achieving Results)” ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
ที่จะท าให้เกิดศรัทธาในการก าหนดค่าของงาน ในการก าหนดค่างานที่ต้องการด าเนินการและผลลัพธ์
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ นั้น จะเป็นการเติมเต็มหน้าที่และข้อตกลงร่วมกัน กุญแจ
แห่งผลลัพธ์ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ แรงจูงใจของบุคคลถูกก าหนดมาจากความปรารถนา ความเป็นมิตร  
ซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถรักษาศรัทธาไว้ได้ หากพวกเขาเหล่านั้นขาดความสามารถหรือไม่มีประสิทธิภาพ
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ที่จะเติมเต็มมาตรฐานที่คาดหวังไว้ได้ ในกรณีเช่นนั้นพวกเขาเหล่านั้นไม่สมควรที่จะได้รับศรัทธา  
ไม่ใช่เพราะพวกเขาคิดมุ่งร้าย แต่เพราะพวกเขาไม่สามารถส่งต่องานให้เกิดความส าเร็จได้ หากน ามาปรับใช้
ในเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย สามารถอธิบายปัจจัยด้านความส าเร็จได้จากนโยบาย
ทางการเมือง เนื่องจากรัฐบาลและสถาบันต่าง ๆ มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน เพ่ือให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  

ประการที่สอง “ความซื่อตรง (Acting with Integrity)” หมายถึง ความซื่อสัตย์ในค าพูดและ
ความคงเส้นคงวาในการกระท า โดยส่วนมากศรัทธาจะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติตัวคงเส้นคงวาทั้งค าพูดและ
การกระท าตามภาษิตที่ว่า “ท าในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณจะท า” ดังตัวอย่างเช่น ถ้ารับรู้ถึงความไม่คงเส้นคงวา 
ในค าพูดและการกระท า จะตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเต็มเติมความรับผิดชอบในวิชาชีพได้ 
ยิ่งกว่านั้นการรับรู้ถึงความไม่คงเส้นคงวาที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงท าให้ผลลัพธ์การไม่ศรัทธา
เพ่ิมสูงขึ้น เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าความไม่คงเส้นคงวาในค าพูดและการกระท าเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่สุด
ที่จะประเมินได้ว่าบุคคลนั้นไม่มีความสามารถหรืออาจจะมุ่งร้ายและอาจจะเป็นคุณลักษณะที่ไม่สามารถ
เติมเต็มหน้าทีใ่นวิชาชีพได ้หากน ามาปรับใช้ในเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย สามารถอธิบาย
ปัจจัยด้านความซื่อตรงได้จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ส่งผลให้ประเทศชาติ
ไม่สงบสุข ดังนั้นภาครัฐจึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมภายในประเทศ อีกทั้งต้องใช้อ านาจโดยที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น  

ประการที่สาม “การเอาใจใส่ดูแล (Demonstrating Concerns)” โดยพ้ืนฐานแล้วศรัทธาจะ
เกิดขึ้นกับบุคคลที่เอาใจใส่ดูแลผู้อ่ืน และเป็นบุคคลที่เชื่อได้ว่าจะเข้าใจเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้อ่ืน 
อีกท้ังจะกระท าการใด ๆ ตามที่ไดต้กลงกันไว้หรือไม่ขัดกับความต้องการของผู้อ่ืน และจะสนับสนุนให้
ผู้อื่นหรือทุกคนเกิดความพึงพอใจ ดังตัวอย่างค าแถลงที่ว่า “เขาไม่ได้ท างานตามวาระส่วนตัวและเขาต้องการ
ท าสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับคณะ” ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้น าตัวแปรด้านการเอาใจใส่ดูแลมาใช้ในการวิเคราะห์ 

ทั้งนี้ศรัทธายังแสดงถึงความเป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระดับของศรัทธาขึ้นอยู่กับ
ความส าเร็จ ความซื่อตรง และการเอาใจใส่ดูแล รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งศรัทธา ส่วนการไม่ศรัทธานั้น
มักขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะได้รับและไม่ใช่ความกลัวอย่างไร้เหตุผล 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Mishra (1996) ที่กล่าวว่าศรัทธาประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ 
อันได้แก่ 
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มิติที่หนึ่ง “ความสามารถ (Competence Dimension)” หมายถึง ศรัทธาที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถในการท างานได้ดี และมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

มิติที่สอง “การเปิดเผย (Openness Dimension)” หมายถึง ศรัทธาที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่เปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นและความส าเร็จที่ได้รับ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความจริงใจ  

มิติที่สาม “ความห่วงใย (Concern Dimension)” หมายถึง ศรัทธาที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ฉกฉวยผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืน แต่จะยึดถือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนเป็นส าคัญ 
รวมทั้งให้ความสนใจ ห่วงใยต่อความผาสุกของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน และให้การยอมรับ
ซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน  

มิติที่สี่ “ความเชื่อถือได้ (Reliability Dimension)” หมายถึง ศรัทธาที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีการกระท าที่สม่ าเสมอและมีค าพูดที่เชื่อถือได้ ทั้งในสถานการณ์ที่ผิดปกติและ
สถานการณท์ี่เป็นปกติท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  

เช่นเดียวกับ “ปัจจัยของความคู่ควรแก่การไว้วางใจ (The Factors of Trustworthiness)” (Mayer et 
al., 1995) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยที่หนึ่ง “ความสามารถ (Ability)” หมายถึง ทักษะความสามารถเฉพาะเจาะจงที่จะท าให้
บุคคลอื่นศรัทธาในงานสาขานั้น ๆ 

ปัจจัยที่สอง “ความเมตตากรุณา (Benevolence)” หมายถึง การกระท าสิ่งดี ๆ ให้กับบุคคลอ่ืน 
ปัจจัยที่สาม “ความซื่อสัตย์ (Integrity)” หมายถึง ความซื่อสัตย์ที่บุคคลอ่ืนจะรับรู้และยอมรับได ้
นอกจากนี้ศรัทธายังเกิดจากพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ซึ่งจากงานวิจัยการพัฒนา

แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) ในเรื่อง “แบบสอบถามการอธิบาย
พฤติกรรมผู้น า” ได้ก าหนดขอบเขตในแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งความสัมพันธ์ 
(Consideration) และพฤติกรรมผู้น าทีมุ่่งงาน (Initiating Structure) (Yukl, 2002) 

2.1.3 สถาบันที่น ามาวิเคราะห์ศรัทธา 

สถาบันที่น ามาวิเคราะห์ศรัทธา มีจ านวนทั้งสิ้น 15 สถาบัน สามารถจัดกลุ่มสถาบันได้ 6 กลุ่ม 
ซ่ึงแต่ละสถาบันมคีวามเป็นมา ภารกิจหลัก หรืออ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

2.1.3.1 กลุ่มนิติบัญญัต ิ

กลุ่มนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งรายละเอียด 
สถาบันดังกล่าวมีดังนี้ 
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1) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
เมื่อเกิดเหตุการณ์ยึดอ านาจการปกครอง คณะผู้ยึดอ านาจจะประกาศยกเลิก

รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ ในขณะนั้น และสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะจัดท ารัฐธรรมนูญ 
ฉบับชั่วคราวขึ้นเพ่ือใช้บังคับแทน เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ยึดอ านาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และประกาศยกเลิกใช้“รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้ประกาศใช้
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” ขึ้น 

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กล่าวไว้ว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับ รวมทั้งตราข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พิจารณาอนุมัติพระราชก าหนด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสอืสัญญาใด ๆ  และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งท าหน้าที่
เป็นสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา และสามารถตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องอันใดที่เกี่ยวกับหน้าที่
ได้อีกด้วย ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557," 2557) 

เมื่อวันที่  6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้“รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” โดยวางหลักไว้ว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557” ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 263 วรรคหนึ่ง) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560," 2560) 

2.1.3.2 กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ 

กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ประกอบด้วย 2 สถาบัน ได้แก่ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้ 

1) นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
โดยปกตินายกรัฐมนตรีจะถูกคัดเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการ

เลือกตั้งของประชาชน เพ่ือเข้ารับต าแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน  
แต่ในพ.ศ. 2557 ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” นั้น  
ได้วางหลักให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจาก 
ผลการลงมติสรุปว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับเลือกให้
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
ก ากับโดยทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดิน ยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในระดับราชการส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (1)) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการ 
(มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (2)) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่ง (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (3))  
สั่งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (4)) แต่งตั้งข้าราชการ 
ไปด ารงต าแหน่งให้กับกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (5)) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
(มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (6)) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 11 
วรรคหนึ่ง (7)) วางระเบียบปฏิบัติราชการ (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (8)) ด าเนินการอ่ืน ๆ (มาตรา 11 
วรรคหนึ่ง (9)) ("พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ", 2534) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

2) รัฐบาล  
รัฐบาลเป็นกลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ 
ของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจตามหลักจรรยาบรรณ (มาตรา 164 
วรรคหนึ่ง (1)) รักษาวินัยในงานที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (2)) ยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (3)) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก ปรองดองกัน (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (4)) พร้อมรับผิดชอบเรื่องที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจของตน (มาตรา 164 วรรคท้าย) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560," 2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

2.1.3.3 กลุ่มตุลาการ 

กลุ่มตุลาการ ประกอบด้วย 3 สถาบัน ได้แก่ ศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) 
และศาลปกครอง (ศป.) ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้  

1) ศาลยุติธรรม (ศย.)  
ในสมัยสุโขทัยระบบศาลเป็นระบบที่ใช้พิจารณาพิพากษาคดีให้แก่ประชาชน 

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) ได้รวมศาลที่กระจายตามกระทรวง กรมต่าง ๆ มาไว้แห่งเดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณา
พิพากษาคดีด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงมีการจัดระบบกฎหมายปฏิรูป
ระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตก (ส านักงานศาลยุติธรรม, 2561) 
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ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญให้ศาลยุติธรรมถูกแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม 
และมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลฎีกา ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540," 2540) ต่อมาให้ส านักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง)  
("พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ," 2543) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป และบัญญัติให้ “ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดี 
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน” (มาตรา 194 วรรคหนึ่ง) ("รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) 

2) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)  
ศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 

2475” ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ได้มีการตรา“พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488” 
เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิด โดยศาลจะเป็นผู้มีอ านาจชี้ขาดในการพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และองค์กรที่ท าหน้าที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความแย้งหรือ 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ คือ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดให้
มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในตัวบทกฎหมายจ านวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489” “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492” “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495” “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511” “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517” 
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521” “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534” และ“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549” 
(ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550) 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ได้มีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญขึ้น และสิ้นสุดลงเมื่อมีการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ต่อมาได้มีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550” และตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือร่างกฎหมาย (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1)) พิจารณา
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือองค์กรอิสระ (มาตรา 210 
วรรคหนึ่ง (2)) ปฏิบัติหน้าที่และอ านาจอ่ืน (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (3)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 
  



12 
 

3) ศาลปกครอง (ศป.)  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน”  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2417 โดยมีการร่างกฎหมายและมีผู้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อน 
ของราษฎร ต่อมาเม่ือพ.ศ. 2475 สมัยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ ได้มีการตรา“พระราชบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2476” เพ่ือก าหนดประเภทคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีประกอบ 
ต่อมามีการตรา“พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492” แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นไม่มีวิธีพิจารณาคดีอย่างเป็นระบบ ต่อมาในสมัย ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ 
ได้มีการปรับปรุงกฎหมายและรวมกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเข้าด้วยกัน 
และตรา“พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522” และจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ควบคู่กับคณะกรรมการร่างกฎหมาย เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทในคดีปกครอง  

ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538” ให้มบีทบัญญัติว่าด้วยศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และ“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ไดบ้ัญญัติให้มีการจัดตั้งระบบศาลปกครอง
ขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองกลางขึ้น ตาม“พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542” 
(ส านักงานศาลปกครอง, 2559) ซึ่งนับว่าเป็นการก่อตั้งศาลปกครองโดยสมบูรณ์ และตามบทกฎหมาย
มีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง ดังนี้ พิจารณาพิพากษาคดีปกครองจากการ 
ใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากการด าเนินกิจการทางปกครอง (มาตรา 197 วรรคหนึ่ง) 
จัดให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา 197 วรรคสอง) ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ขององค์กรอิสระ (มาตรา 197 วรรคสาม) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ," 
2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

2.1.3.4 กลุ่มอ านวยความยุติธรรม 

กลุ่มอ านวยความยุติธรรม ประกอบด้วย 2 สถาบัน ได้แก่ ต ารวจ และอัยการ  
ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้  

1) ต ารวจ  
ต ารวจก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า ที่เรียกว่า จตุสดมภ์ 
ได้แก่ เวียง วัง คลัง และนา รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้กิจการต ารวจขึ้นกับกรมเวียง และการบังคับบัญชา
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ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ โดยกิจการต ารวจแบ่งออกเป็นต ารวจพระนครบาล ต ารวจภูธร และ
ต ารวจหลวง 

เมื่อ พ.ศ. 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  
ได้ว่าจ้าง กัปตัน เอส.เย.เบิร์ด เอมส์ ชาวอังกฤษ มาเป็นผู้วางโครงการจัดตั้งกองต ารวจในส่วนกิจการ
ต ารวจนครบาล เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตนครหลวงตามแบบอย่างยุโรปที่เรียกว่า กองโปลิศ 
ต่อมาในพ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้ตรากฎหมายโปลิศรักษาพระนคร 53 ข้อ และได้จัดตั้งต ารวจภูธรขึ้นเป็นทหารโปลิศในพ.ศ. 2419 
เพ่ือเป็นกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาคและสามารถปฏิบัติการทางทหารได้ด้วย  

ต่อมาเมื่อวันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศในพระราชกฤษฎีกา
ว่าให้กรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” ซ่ึงขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
โดยการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ และส่วนของบัญชาการ (พิพิธภัณฑ์ต ารวจวังปารุสกวัน, 2560) และตามบทกฎหมาย
มีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของต ารวจ ดังนี้ รักษาความปลอดภัยในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1)) ดูแล ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจ (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2)) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (3)) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและราชอาณาจักร 
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (4)) ปฏิบัติการอ่ืน (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (5)) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ 
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (6)) ("พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ," 2547) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

2) อัยการ  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้มีการริเริ่มปฏิรูป
ระบบกฎหมายและการปกครองประเทศให้มีมาตรฐานคล้ายกับชาติตะวันตก ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้แก้ไขวิธีการช าระความ 
ตั้งแต่พ.ศ. 2427 โดยทรงมอบหมายให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณเป็นผู้วางโครงร่าง 
การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมในพ.ศ. 2433 และจัดตั้งส าเร็จในพ.ศ. 2434 อีกทั้งมีการประกาศใช้
กฎหมายส าคัญหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127” “พระราชบัญญัติลักษณะ
พยาน ร.ศ.113” รวมทั้งยกเลิกวิธีพิจารณาคดีโดยใช้กฎจารีตนครบาล แต่ใช้หลักการพิจารณาคดีและ
การสืบพยานในศาลของต่างประเทศแทน โดยก าหนดให้ผู้พิพากษาจะต้องควบคุมการสืบพยานและ
รับฟังพยานด้วยตนเอง  



14 
 

หลักฐานข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรมอัยการ ระบุว่า “ข้อ 6 กรมอัยการ 
เป็นเจ้าพนักงานส าหรับเป็นโจทก์เป็นทนายในคดีความแผ่นดิน คือ ความนครบาล  ซึ่งมีโทษ 
ในลักษณะอาญาหลวงอันเป็นอุกฤษโทษ มหันตโทษ และเป็นเจ้าพนักงานที่ปรึกษากฎหมายของข้าราชการ 
ซึ่งมีต าแหน่งเจ้ากรม 1 เนติบัณฑิตย์ 4 เสมียร เอก โท สามัญ” หลังจากการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม 
พบว่า ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดเข้ารับต าแหน่งในกรมอัยการและยังไม่มีอัยการท าหน้าที่ฟ้องคดีอาญา 
ในนามของแผ่นดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2436 ได้มีการจัดตั้งกรมอัยการขึ้นในกระทรวงยุติธรรม 
โดยมีทนายหลวงว่าความแผ่นดินในศาลทั้งปวง และศาลกงศุลว่าความแผ่นดินในต่างประเทศ อีกทั้ง 
มีการตั้งเนติบัณฑิตหรือหมอกฎหมาย และราชมนตรีหรือหมอกฎหมายชั้นสูง เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของอัยการ ต่อมามีการตรา“พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย 
พุทธศักราช 2531” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 17 หน่วยงาน ได้แก่ กองคดีต่าง ๆ 
และส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และส่วนภูมิภาค 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ ที่ท าการอัยการจังหวัด ที่ท าการอัยการประจ าศาลแขวง ที่ท าการอัยการประจ าศาลคดีเด็กและเยาวชน 
และท่ีท าการอัยการประจ าศาลจังหวัด  

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 กรมอัยการถูกจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ราชการอิสระที่ไม่อยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง และเปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “ส านักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานอัยการให้มีความเป็นอิสระ และมปีระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการด าเนินคดีได้ ซึ่งตาม “พระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2535” ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ และก าหนดให้ 
ไม่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาคอีกต่อไป (ส านักงานอัยการสูงสุด, 2560) และตามบทกฎหมาย 
มีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของอัยการ ดังนี้ พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วตามหลักจรรยาบรรณ และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง” (มาตรา 248 
วรรคหนึ่ง) และมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งที่จะมีผลต่อ 
การพิจารณาสั่งคดี (มาตรา 248 วรรคท้าย) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 
2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

2.1.3.5 กลุ่มองค์กรอิสระ 

กลุ่มองค์กรอิสระ ประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  
ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้ 
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1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระโดยมีคณะกรรมการ จ านวน 5 คน คณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งขึ้นมานั้นจะต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีอ านาจหน้าที่
เป็นผู้ควบคุม ด าเนินการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2559) 

ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ไว้ดังนี้ จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งทางการเมือง และการออกเสียง
ประชามติ (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (1)) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และควบคุมดูแล 
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือ 
ที่เห็นสมควร (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (2)) เมื่อพบเห็นการกระท าที่ไม่สุจริตให้ด าเนินการสั่งระงับ 
ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการใหม ่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (3)) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มลีักษณะทุจริต (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (4)) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมือง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (5)) ปฏิบัติหน้าที่และอ านาจอ่ืน (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (6)) 
("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดง 
ในภาคผนวก ก 

2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ อันประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอ่ืนอีก 10 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเกิดจากแรงผลักดันและความต้องการของประชาชน 
ที่ต้องการให้เกิดองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มี
ผลปรากฏเป็นจริง ต่อมาได้มีการตรา“พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ขึ้น 
ซึ่งบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการยึดอ านาจการปกครอง 
และประกาศยกเลิก“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.  2557 แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560a) 

ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
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มนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (1)) 
จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (2)) 
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรืออ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (3)) หากรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (4)) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (5)) ปฏิบัติหน้าที่และอ านาจอ่ืน 
(มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (6)) ค านึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ 
(มาตรา 247 วรรคท้าย) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2517 โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติให้มี “ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา” แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ
และตัดในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไป ท าให้การจัดตั้งครั้งนั้นไม่ส าเร็จ ต่อมาในพ.ศ. 2533  
ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้นอีกครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา 
และจัดตั้งส าเร็จในพ.ศ. 2538 อีกทั้งตามที่“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538” บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา
มีจ านวนไม่เกินห้าคนตามมติของรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา” (มาตรา 162 ทวิ วรรคหนึ่ง) ซึ่งยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้นได้ 
เนื่องจากไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดตั้ง ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2539 เกิดการรัฐประหารและ
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญบางฉบับ แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงให้“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542”มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน  

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ได้บัญญัติให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นองค์กรอิสระ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” 
เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2560a) และตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญ 
ที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ เสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายหรืออ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ประชาชน (มาตรา 230 
วรรคหนึ่ง (1)) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรม เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (2)) หากหน่วยงานของรัฐไมป่ฏิบัติตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ให้เสนอต่อ
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คณะรัฐมนตรี (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (3)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 
2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

4) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ในสมัยสุโขทัยได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต อันได้แก่ “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127” “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ 
พ.ศ. 2471” “พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2476” “พระราชกฤษฎีกา 
วิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้กระท าผิดหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ  
พ.ศ. 2490” “พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492” ต่อมาในพ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์ และพ.ศ. 2496 ได้พัฒนา
เป็นกรมตรวจราชการแผ่นดิน แต่ถูกยุบในพ.ศ. 2503 จนกระทั่งพ.ศ. 2515 ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ป) ขึ้น โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ต่อมาได้มีการประกาศใช้“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540” ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรอิสระ อีกทั้งประกาศใช้“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542” ท าให้ไม่มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ป.ป.ป) อีกต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2560a) 

ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้ ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรืออ่ืน ๆ (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1)) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรืออ่ืน ๆ 
(มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (2)) ก าหนดให้ผู้ใดตามมาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (3))  
หน้าที่และอ านาจอ่ืน (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (4)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560," 2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

5) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติส าหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงิน



18 
 
ส่งเงิน” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง
กรมตรวจเงินแผ่นดินในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2458 และ 
ให้นายอีฟลอริโอท าหน้าที่เป็นอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินคนแรก ต่อมาในพ.ศ. 2476 ได้มีการตรา
“พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2476” และจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนกรมตรวจเงินแผ่นดิน ต่อมาในพ.ศ. 2515 ได้ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และในพ.ศ. 2522 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน และปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารมาอยู่ในรูปแบบผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ และเพ่ิมบทบาทการตรวจสอบในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัดของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร  

ต่อมามีการประกาศใช้“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2540” 
รวมทั้ง“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542” ซึ่งก าหนดให้
การตรวจเงินแผ่นดินกระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2560) และตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่าวถึง
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 240 
วรรคหนึ่ง (1)) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (2)) 
ก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (3)) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (4)) สั่งลงโทษทางปกครองหากท าผิดทางกฎหมาย (มาตรา 240 
วรรคหนึ่ง (5)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก 

2.1.3.6 กลุ่มพรรคการเมือง 

กลุ่มพรรคการเมือง ประกอบด้วย 2 สถาบัน ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์ 
ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้ 

1) พรรคเพื่อไทย  
พรรคเพ่ือไทยจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 

หัวหน้าพรรคคนแรก คือ นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ และเลขาธิการพรรคคนแรก คือ นายโอฬาร 
กิจเลิศไพโรจน์ ปัจจุบันส านักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่ที่อาคารไอเอฟซีที จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงเดิมใช้ชื่อพรรคว่า พรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งพรรค คือ 
เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน มีนโยบายทางการเมือง
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ตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักษาผลประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ (พรรคเพื่อไทย, 2560) 

2) พรรคประชาธิปัตย์  
พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2489 ผู้ก่อตั้ง คือ  

นายควง อภัยวงศ์ และเลขาธิการพรรคคนแรก คือ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งมีอุดมการณ์
ของพรรคฯว่า “โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ผู้คนเปลี่ยน “ความถูกต้อง” ต้องไม่เปลี่ยน” ซ่ึงในพ.ศ. 
2535-2554 พรรคฯมีผลงานทั้งสิ้น 7 ด้าน ดังนี้  ด้านปฏิรูปกฎหมายและกระจายอ านาจ  
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
ด้านเศรษฐกิจ (พรรคประชาธิปัตย์, 2562) 

 

2.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997)  

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) วัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจ
ต่อรัฐบาล” “ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน” “ความคิดเห็น
และประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

2.2.1 ปัจจัยด้านความส าเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อรัฐบาล”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลเป็นตัวแปรที่แสดงถึงความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแปรที่เก่ียวข้องดังนี้ นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงน ามาใช้เป็นตัวแทนรัฐบาล
วาระอ่ืน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) และโมโดลไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

2.2.1.1 นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดตั้งขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หลังจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ยึดอ านาจการปกครองประเทศในวันที่  22 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาประเทศไว้  
3 ระยะ คือ ระยะแรก มุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ของรัฐบาล
ก่อนที่จะมีการรัฐประหาร และปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชน ระยะที่สอง 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรี หลังจากนั้น 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลดบทบาทและภารกิจมาอยู่ในระดับที่ปรึกษาและท างานร่วมกับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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คณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือวางรากฐาน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และระยะที่สาม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและจัดการเลือกตั้ง 

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2557) โดยก าหนดนโยบายจากหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางการท างานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติ และ
วางรากฐานให้รัฐบาลวาระถัดไปพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้แก่ประชาชน โดยนโยบายมีทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ “การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์” “การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” “การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ” “การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม” “การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน” 
“การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ” “การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน” “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม” “การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” “การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” 

2.2.1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 สืบเนื่องมาจาก “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใช้เป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน” 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพ่ิมเติมในร่างรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการจัดท ารัฐธรรมนูญมีดังต่อไปนี้ เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ศาลรัฐธรรมนูญจะน าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาพิจารณาและวินิจฉัย 
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องด าเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
เมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อม
ถวายพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับการน าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงมีพระราชด าริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ตั้งแต่วันประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถือเป็นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งประกอบด้วย 16 หมวด ได้แก่ “หมวด 1 บททั่วไป” “หมวด 2 
พระมหากษัตริย์” “หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” “หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย” 
“หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ” “หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ” “หมวด 7 รัฐสภา” “หมวด 8 คณะรัฐมนตรี” 
“หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์” “หมวด 10 ศาล” “หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ” “หมวด 12 
องค์กรอิสระ” “หมวด 13 องค์กรอัยการ” “หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น” “หมวด 15 การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ” “หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ” และ “บทเฉพาะกาล” ("รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) 

2.2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
ราชการ เอกชน วิชาการ การเมือง และประชาชน โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีจัดท าขึ้นตามหลักการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนา
ประเทศให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ส่งผลให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้อยู่ในระดับสูง 
ประชาชนอยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง และเสมอภาค อีกทั้งวางแผนพัฒนาสาขาต่าง ๆ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ “ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง” “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” “ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม” “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
และ“ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” 

2.2.1.4 ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 คือ การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคไทยแลนด์ 3.0 หรือยุคอุตสาหกรรมหนักที่มีการน าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทย
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ติดกับดักท ามากได้น้อย มีรายได้ปานกลาง และเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม จึงต้องพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะท าให้ประเทศไทยท าน้อยได้มาก 
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

2.2.2 ปัจจัยด้านความส าเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
ที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา........... 

การบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความส าเร็จของ
ภาครัฐในการบริการหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถอธิบายแนวคิด
และหลักการการให้บริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะ ไดด้ังนี้ 

2.2.2.1 แนวคิดและหลักการการให้บริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะเป็นบริการที่จัดท าขึ้นโดยภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เอกชนแต่อยู่ในการควบคุมของรัฐเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชน 
เกิดความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  เทพศักดิ์ บุณรัตพันธ์ (2536) กล่าวว่า การบริการสาธารณะมีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ 6 ส่วน ได้แก่ สถานที่ บุคคลที่ให้บริการ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่น าเข้า กระบวนการและ
กิจกรรม ผลผลิตหรือบริการ ช่องทางการให้บริการ และผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ หากภาครัฐให้บริการ
สาธารณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องที่จะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ  เกิดความพึงพอใจ 
สะดวกสบาย ปลอดภัย มีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่า  

2.2.3 ปัจจัยด้านความซ่ือตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
คอรัปชั่น”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น เป็นตัวแปรทีแ่สดงถึงความซื่อตรง ซึ่งสามารถ
อธิบายแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น และการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการป้องกัน
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ได้ดังนี้ 

2.2.3.1 แนวคิดและหลักการที่เก่ียวกับการคอรัปชั่น 

การคอรัปชั่นเป็นการใช้อ านาจเพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือเป็น
การให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือวิธีการที่ผิดศีลธรรม และ 
ใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นภาครัฐจึงสร้างแนวคิดหลักธรรมาภิบาลขึ้น เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น  
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ส าหรับหลักธรรมาภิบาลนั้นทางศาสนาได้อธิบายว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง  
ที่เหมาะสม ที่บริสุทธิ์ และที่ยุติธรรม (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2548) เช่นเดียวกับ
ทางปกครองทีม่ีองค์ประกอบร่วมที่แสดงถึงการสร้างธรรมาภิบาล อันได้แก่ ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การจัดวิธีการปกครองแบบมีส่วนร่วม และการสร้าง
กรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง (เอเจอร์ แซม, 2545) อีกทั้งต้องสนับสนุนให ้
ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ ในระบบราชการต่อไป ซึ่งแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
ถูกน ามาปรับใช้ในการบริหารงานภาครัฐหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาประชารัฐตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงานรัฐกิจ การจัดการ
การพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2539) อีกท้ังธนาคารโลกไดก้ าหนดให้เรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นประเด็นส าคัญ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีมาตรฐานขั้นสูงในทางจริยธรรมและเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง (เอเจอร์ แซม, 2545) 

ต่อมาได้มีการตรา“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใช้ในการบริหารงาน
ราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 9 หมวด ดังนี้ “หมวด 1 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี” “หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน” “หมวด 3 การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” “หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ” “หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” “หมวด 6 การปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการ” “หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน” 
“หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ” “หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด” ("พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546," 2546) หากสถาบันต่าง ๆ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ย่อมท าให้ไม่เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 

 

2.3 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาจากการทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้านประชากรสัมพันธ์ต่อศรัทธา ซึ่งวัดจากตัวแปร
“ประเภทการท างาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจ าในครัวเรือน” ซึ่งสามารถ
อธิบายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรดังกล่าวไดด้ังนี้ 
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2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากตัวแปร“ประเภทการท างาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” 
และ“ภาษาที่ใช้พูดประจ าในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

2.3.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร“ประเภทการท างาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” 
และ“ภาษาที่ใช้พูดประจ าในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

ปัจจัยด้านความโปร่งใสในการท างานและปัจจัยการเมืองในระบบราชการท าให้
ระดับความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องและปลักหนูมีความแตกต่างกัน 
(จักรพงษ์ หนูด า, 2557) จะเห็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างพ้ืนที่กัน หรืออาจจะใช้ภาษาพูดประจ า 
ในครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความไว้วางใจที่แตกต่างกัน 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อปัจจัยด้านความโปร่งใสและ
ด้านการบริการต่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน และ
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน (อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ, 2546) 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 

ประชาชนผู้ใช้บริการส านักงานที่ดินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นในการให้บริการตาม
หลักธรรมภิบาลของส านักงานฯ ในระดับมาก อันเนื่องมาจากสังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการสร้าง
ธรรมาภิบาล และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ดวงเดือน ใจหาญ, 2554)  

 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยอธิบายได้จากการน าตัวแปร“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560” 
(สถาบันพระปกเกล้า, 2560) มาจัดกลุ่มตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) เพ่ือศึกษา 
การวิเคราะห์ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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   ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิด 
 

ศรัทธาที่มีต่อ
สถาบันต่าง ๆ 
ในสังคมไทย 

 

ความส าเร็จ  (Achieving Results) 

ความพึงพอใจต่อรัฐบาล 
 

ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐ
และท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน 

 

ความซ่ือตรง  (Acting with Integrity) 

ความคิดเห็นและประสบการณเ์กี่ยวกบั
การคอรัปชั่น 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย  
ดังนี้ 

3.1 ตัวอย่าง 

3.2 ตัวแปร 
3.2.1 ตัวแปรตาม  
3.2.2 ตัวแปรอิสระตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997)  

3.2.2.1 ปัจจัยด้านความส าเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจที่มีต่อรัฐบาล” 
และ“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน” 

3.2.2.2 ปัจจัยด้านความซื่อตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์
เกี่ยวกับการคอรัปชั่น” 

3.2.3 ตัวแปรควบคุม 
3.2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร

“ประเภทการท างาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาท่ีใช้พูดประจ าในครัวเรือน” 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ 
3.3.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
3.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ 
การบริการสาธารณะ และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2560” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ 
จากสถาบันพระปกเกล้า แสดงรายละเอียดไดด้ังนี้ 

 



27 
 

3.1 ตัวอย่าง  

ข้อมูล“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560” (สถาบันพระปกเกล้า, 2560) มีจ านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 33,420 คน ส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคกลาง รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
ภาคใต้ และในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนตัวอย่าง จ าแนกตามภาค 

ภาค ตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป (คน) 

กรุงเทพมหานคร 1,500 
กลาง (ยกเว้น กทม.) 10,500 
เหนือ 7,140 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8,400 
ใต ้ 5,880 

รวม 33,420 

 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี รองลงมา 40-49 ป ี

ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพค้าขาย หรือรับจ้างเอางานมาท าที่บ้าน 
หรือรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
5,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาไทยกลางกับสมาชิก 
ในครัวเรือนเป็นประจ า ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 16,420 49.1 
  หญิง 17,000 50.9 

อายุ 18-29 ปี 4,278 12.8 
 30-39 ปี 5,743 17.2 
 40-49 ปี 8,104 24.2 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

 50-59 ปี 8,274 24.8 
 60-75 ปี 5,898 17.6 

  มากกว่า 75 ปี 1,123 3.4 

ระดับ
การศึกษา 
 

ไม่ได้รับการศึกษา 972 2.9 
ประถมศึกษา 15,510 46.4 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5,305 15.9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5,750 17.2 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 1,848 5.5 
ปริญญาตรี 3,641 10.9 
สูงกว่าปริญญาตรี 394 1.2 

ประเภทการ
ท างาน 

ไม่มีงานท า/ว่างงาน 1,058 3.2 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1,006 3 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4,082 12.2 
เกษตรกร 7,918 23.7 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 4,273 12.8 
เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง/ธุรกิจขนาดใหญ่ 2,691 8.1 
ค้าขาย/รับจ้างเอางานมาท าที่บ้าน/รับจ้างทั่วไป  9,176 27.5 
ข้าราชการบ านาญ/รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/องค์กรของรฐั 3,216 9.6 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

0-5,000 บาท 9,078 27.2 
5,001-20,000 บาท 21,130 63.2 
20,001-มากกว่า 25,000 บาท 3,212 9.6 

สถานภาพ
สมรส 
  

โสด 28,295 84.7 
แต่งงาน/แต่งงานแต่ปัจจุบันแยกกันอยู่/หย่า/หม้าย 4,289 12.8 
อยู่ด้วยกันแต่ยังไม่แต่งงาน 836 2.5 

ศาสนาที่ 
นับถือ 
  

พุทธ 31,308 93.7 
คริสต์ 270 0.8 
อิสลาม 1,840 5.5 
อ่ืน ๆ (ฮินดู/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ) 2 0.01 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาที่ใช้
พูดประจ า
ระหว่าง
สมาชิกใน
ครัวเรือน 

ภาษาไทยกลาง 16,069 48.1 
ภาษาไทยล้านนา 3,031 9.1 
ภาษาไทยอีสาน 8,473 25.4 
ภาษาไทยใต้ 4,323 12.9 
ภาษาอื่น ๆ (ยาวี มาเลย์/จีน/ชาวเขา/เขมร/ลาว) 1,524 4.6 

 

3.2 ตัวแปร 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะ และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560” (สถาบันพระปกเกล้า, 2560) ในการจัดกลุ่ม
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้ดังนี้ 

3.2.1 ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตาม คือ ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ประกอบด้วยกลุ่มสถาบัน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
1) กลุ่มนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล  
3) กลุ่มตุลาการ ได้แก่ ศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) 
4) กลุ่มอ านวยความยุติธรรม ได้แก่ ต ารวจ และอัยการ 
5) กลุ่มองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 

6) กลุ่มพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ 
ระดับการวัดของตัวแปรดังกล่าว คือ Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนน

เต็ม 4 คะแนน  

3.2.2 ตัวแปรอิสระ  

ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) และการทบทวนวรรณกรรม สามารถอธิบายการจัดกลุ่ม
ตัวแปรอิสระ ได้ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
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3.2.2.1 ปัจจัยด้านความส าเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อรัฐบาล” และ
“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน” 

1) “ความพึงพอใจต่อรัฐบาล” 
(1) การติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 2 คะแนน  

(2) ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  
4 คะแนน  

ซึ่งตัวแปรดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับนโยบาย 11 ด้านของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ได้แถลงไว้ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางที่ 3.3 การจัดกลุ่มตามนโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ  
และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อถามของตัวแปรความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลฯ 

นโยบายดา้นที่ 1 “การปกป้องและเชิดชสูถาบนั
พระมหากษัตริย์” 

• การปกป้องเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์   

นโยบายด้านที่ 2 “การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ” 

• การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม 
มาเฟีย และผู้มีอิทธิพล 

• การสร้างสันติสุขและความปลอดภัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

• การรักษาความสงบภายในประเทศ 
นโยบายดา้นที่ 3 “การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ” 

• การจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพ  

• การจัดระเบียบทางสงัคม  

• การจัดระเบียบต่างด้าวและการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
• การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดนิท ากนิ  

ที่อยู่อาศัย 

• โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดกิารแห่งรัฐ 

นโยบายดา้นที่ 4 “การศึกษาและเรียนรู้  
การทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

• การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
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นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ  
และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อถามของตัวแปรความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลฯ 

นโยบายด้านที่ 5 “การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน” 

• โครงการหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า  
 

นโยบายดา้นที่ 6 “การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ” 

• การควบคุมราคา สลากกินแบง่รัฐบาล 80 บาท 

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก/ 
การด าเนินการกองทุนหมู่บ้าน 

• โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 

• การดูแลเร่ืองราคาพืชผลส าหรับเกษตรกร/มาตรการ
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกร 

• การแก้ไขปัญหาสินคา้อุปโภค บริโภคราคาแพง 
• การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ภัยแล้ง/ 

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง 
• การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี โครงสร้างภาษี 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคม  
• การบริหารจัดการพลังงานดา้นราคาน้ ามนั แก็ส 

• แนวนโยบายประชารัฐ 

• การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ เพิ่มขีดความสามารถประเทศ 
• แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

นโยบายดา้นที่ 7 “การสง่เสริมบทบาท 
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน” 

• ฟื้นฟูความสัมพนัธ์และความรว่มมือกับต่างประเทศ 
 

นโยบายดา้นที่ 8 “การพฒันาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพฒันา และนวัตกรรม” 

• -  
 

นโยบายดา้นที่ 9 “การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดลุระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน” 

• การบริหารจัดการน้ าและระบบชลประทาน 
• การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ป่าไม้ ทะเล/การ

ปราบปรามขบวนการท าลายทรพัยากรธรรมชาติและ
ทวงคืนผนืปา่ 

• การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทย 

นโยบายดา้นที่ 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ การปราบคอรัปชั่น 
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นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ  
และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อถามของตัวแปรความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลฯ 

นโยบายดา้นที่ 11 “การปรับปรงุกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม” 

• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล  
 

นโยบายอื่น ๆ “การปฏิรูปการเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ” 

• การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ 
 

นโยบายอ่ืน ๆ “การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ”  • การจัดท ายุทธศาสตรช์าติ  
นโยบายอื่น ๆ “ไทยแลนด์ 4.0” • นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

(3) การแก้ไขปัญหาด้านสังคมของประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 3 คะแนน  

(4) การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

2) “ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน” 
(1) ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นจัดให้กับ

ประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และอินเทอร์เน็ตชุมชน 
ด้านสวัสดิการทางสังคม ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์ก่อนวัยเรียน) 

การศึกษาผู้ใหญ่ การฝึกอาชีพ การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน การดูแลคนชรา การดูแลคนพิการ 
การบริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย การจัดการจราจร และระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) 

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การจัดการน้ าเสีย/สิ่งโสโครก 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) 

ซึ่งทั้ง 3 ด้านมีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนเต็ม 4 คะแนน  

(2) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการวางแผนการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Nominal Scale  

3.2.2.2 ปัจจัยด้านความซื่อตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์
เกี่ยวกับการคอรัปชั่น” 

1) ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น 
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(1) การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ มีระดับการวัด
ของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 4 คะแนน  

(2) การพบเห็นการคอรัปชั่นหรือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ มีระดับการวัด
ของตัวแปรเป็น Nominal Scale  

3.2.3 ตัวแปรควบคุม 

3.2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร“ประเภท
การท างาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาท่ีใช้พูดประจ าในครัวเรือน” 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร 
(1) “ประเภทการท างาน” มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Nominal Scale 

และก าหนดให้อาชีพเกษตรกรเป็นตัวแปรอ้างอิง   
(2) “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” (รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)  

มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การแบ่งช่วงรายได้ 3 ช่วง   
(3) “ภาษาที่ใช้พูดประจ าในครัวเรือน” มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น 

Nominal Scale และก าหนดให้ภาษาไทยกลางเป็นตัวแปรอ้างอิง  
 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาและสร้างแบบจ าลอง
ท านายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.3.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval 
Scale 2 ตัว โดยจะแสดงค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ามีค่ามากหรือน้อยเพียงใด  

3.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพห ุ 

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวในรูปความสัมพันธ์
เชิงเส้น เพ่ือวิเคราะห์ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย จ านวน 6 กลุ่ม หรือ 15 สถาบัน  

ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยพหุ มีดังนี้  
ขั้นที่ 1 พิจารณาตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับตัวแปรตามตามภารกิจ อ านาจหน้าที่  

การปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้อธิบาย
ในบทที่ 2 แล้ว ดังนั้นจึงสามารถสรุปตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับตัวแปรตามตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน 

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ 
ปัจจัยท่ีสมัพันธ ์

ต่อศรัทธา 

สถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
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าธ
ิปัต

ย์ 

ด้านความส าเร็จ-ความพึงพอใจต่อรัฐบาล 
1 การติดตามการปฏิบตัิงานของ

รัฐบาลฯ 
√ √ √             

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์”  

√ √ √    √         

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ” 

√ √ √    √         

4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ” 

√ √ √             

5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
และวัฒนธรรม” 

√ √ √             

6 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การยกระดับคณุภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน” 

√ √ √             

7 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ” 

√ √ √             

8 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน” 

√ √ √             
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9 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดลุ
ระหว่างการอนรุักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 

√ √ √             

10 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 

√ √ √             

11 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม” 

√ √ √ √ √ √  √  √  √    

12 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปฏิรูปการเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

14 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

15 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้าน
สังคมของประเทศของรัฐบาลฯ 

√ √ √             

16 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ 

√ √ √             

ด้านความส าเร็จ-ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะฯ 
17 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ

ฯ ด้าน“สาธารณูปโภค” 
√ √ √             

18 ความพึงพอใจต่อบริการ
สาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการ
ทางสังคม” 

√ √ √             
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19 ความพึงพอใจต่อบริการ
สาธารณะฯ ด้าน“สิ่งแวดล้อม” 

√ √ √             

20 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการวางแผนการ
ให้บริการสาธารณะฯ 

√ √ √           √ √ 

ด้านความซ่ือตรง-ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น 
21 การคอรัปชั่นและการรับสินบน

ในการปกครองระดับประเทศ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22 การพบเห็นการคอรัปช่ันหรือ
การรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ด้านประชากร-ข้อมูลส่วนบุคคล 
23 ประเภทการท างาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 ภาษาที่ใช้พูดประจ าใน

ครัวเรือน 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
ขั้นที่ 2 สร้างสมการการถดถอยพหุแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 

ในรูปเชิงเส้น และทดสอบนัยส าคัญของ R2 ด้วยสถิติทดสอบ F-test เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรอิสระ
สามารถท านายสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรตามได้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเลือกใช้ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่แสดงถึง
การทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Statistical Significance) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ (p-value) 
เท่ากับ 0.05 อีกทั้งทดสอบ t-test และพิจารณาค่า p-value เพ่ือท าให้ทราบว่ามีตัวแปรอิสระ 
ตัวใดบ้างที่เข้ามาในตัวแบบท านายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย รวมทั้งทดสอบ
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) เพ่ือพิจารณาปัญหา Multicolinearity ของตัวแปรอิสระ  
โดยหากค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่จะท าให้เกิด
ปัญหา Multicolinearity (Bowerman & O'connell, 1990; Myers, 1990) ซึ่ งจากการทดสอบ
ดังกล่าวไม่มีตัวแปรใดเลยที่เกิดปัญหา Multicolinearity โดยรายละเอียดจะแสดงในภาคผนวก ข  
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เมื่อด าเนินการตามขั้นที่ 2 ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น พบว่า ตัวแปรอิสระในตัวแบบบางตัวมีค่า 
Beta (β) น้อยกว่า |0.10| ท าให้ไม่มีนัยส าคัญทางปฏิบัติ (Practical Significance) และขนาดของผล 
(Effect Size) มีน้อย ซึ่งขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุมีจ านวนมาก อาจจะท าให้ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง ๆ ที่ไม่มีนัยส าคัญทางปฏิบัติเลย จึงเลือกตัวแปร 
จากนัยส าคัญเชิงปฏิบัติเป็นหลักในการศึกษานี้  

ขั้นที่ 3 ผู้ศึกษาจึงเลือกตัวแปรอิสระในตัวแบบที่มีค่า Beta (β) มากกว่าหรือเท่ากับ |0.10| 
เพราะมนีัยส าคัญทางปฏิบัติ (Practical Significance) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์ซ้ าจนกว่าตัวแปรอิสระในตัวแบบจะมีค่า Beta (β) 
มากกว่าหรือเท่ากับ |0.10| เพ่ือให้การสร้างสมการการถดถอยพหุในครั้งนี้ เป็นการทดสอบที่ มี
นัยส าคัญทางสถิติ (Statistical Significance) และมีนัยส าคัญทางปฏิบัติ (Practical Significance) 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

การด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 3 สามารถอธิบายผลการวิจัย
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้ดังนี ้

4.1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
4.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  

 

4.1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่มีระดับการวัดของ
ตัวแปรเป็น Interval Scale จะเห็นได้ว่าค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ |0.01| ถึง |0.40|  

โดยกลุ่มนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีค่าสหสัมพันธ์
สูงสุดอยู่ที่ |0.36| และต่ าสุดอยู่ที ่|0.08|  

กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีค่าสหสัมพันธ์
สูงสุดอยู่ที่ |0.35| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.03| ซึ่งใกล้เคียงกับรัฐบาลที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.30| 
และต่ าสุดอยู่ที่ |0.04|  

กลุ่มตุลาการ ซึ่งประกอบด้วย ศาลยุติธรรม (ศย.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.26| และต่ าสุดอยู่ที่ 
|0.06| ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) ที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.24| และต่ าสุด
อยู่ที่ |0.08| และใกล้เคียงกับศาลปกครอง (ศป.) ทีม่ีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที ่|0.25| และต่ าสุดอยู่ที ่|0.08| 

กลุ่มอ านวยความยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย ต ารวจ มีค่าสหสัมพันธ์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.31| และต่ าสุดอยู่ที่ |−0.03| ส่วนอัยการมีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ 
|0.30| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.09|  

กลุ่มองค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีค่าสหสัมพันธ์ สูงสุด 
อยู่ที่ |0.27| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.06| ซึ่งใกล้เคียงกับองค์กรอิสระอ่ืน ๆ อันได้แก่ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.31| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.09| ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.29| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.09| คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที ่|0.30| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.09| และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที ่|0.32| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.10|  

กลุ่มพรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วย พรรคเพื่อไทยมีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.18| และต่ าสุด
อยู่ที ่|0.01| ซึ่งใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์ทีม่ีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ |0.22| และต่ าสุดอยู่ที่ |0.03|  

ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
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ด้านความส าเร็จ-ความพึงพอใจต่อรัฐบาล 
1 การติดตามการปฏิบตัิงาน

ของรัฐบาลฯ 
.20 .23 .21 .14 .16 .16 .09 .17 .15 .17 .16 .19 .19 .09 .12 

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย 
“การปกป้องและเชิดชู 
สถาบนัพระมหากษัตริย์”  

.20 .26 .22 .20 .19 .19 .10 .18 .18 .17 .18 .20 .18 .05 .09 

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การรักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ” 

.19 .29 .26 .20 .19 .19 .16 .18 .20 .17 .17 .22 .19 .08 .12 

4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสรา้งโอกาส 
การเข้าถึงบริการของรัฐ” 

.12 .23 .21 .15 .14 .14 .17 .11 .14 .11 .12 .13 .12 .07 .10 

5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การศึกษาและเรียนรู้  
การทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรม” 

.26 .28 .28 .20 .22 .22 .15 .25 .23 .25 .22 .25 .25 .12 .16 

6 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การยกระดับคณุภาพ
บริการดา้นสาธารณสุข  
และสุขภาพของประชาชน” 

.11 .21 .21 .15 .14 .13 .16 .11 .15 .09 .12 .13 .11 .07 .10 
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ล าดับ 
ปัจจัยท่ีสมัพันธ ์
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7 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ” 

.21 .28 .28 .20 .20 .20 .21 .18 .22 .19 .20 .21 .20 .11 .16 

8 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การส่งเสรมิบทบาทและการ
ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน” 

.33 .20 .23 .18 .20 .21 .12 .30 .23 .31 .27 .27 .31 .17 .20 

9 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” 

.26 .24 .25 .18 .20 .20 .13 .25 .22 .25 .22 .26 .26 .11 .15 

10 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมา- 
ภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 

.24 .27 .26 .19 .19 .20 .12 .23 .21 .23 .21 .26 .24 .10 .15 

11 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม” 

.29 .14 .16 .14 .16 .17 .09 .27 .19 .29 .23 .23 .28 .15 .17 

12 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปฏิรูปการเมือง การ
ร่างรัฐธรรมนูญ” 

.36 .25 .27 .21 .24 .24 .14 .29 .27 .31 .29 .30 .32 .18 .22 

13 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” 

.32 .17 .18 .15 .17 .18 .10 .27 .20 .29 .24 .23 .29 .14 .17 

14 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” 

.29 .14 .16 .12 .15 .15 .08 .25 .18 .27 .22 .22 .26 .13 .14 

15 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านสังคมของประเทศ 
ของรัฐบาลฯ 

.17 .35 .30 .17 .16 .16 .14 .15 .15 .13 .13 .16 .14 .03 .10 
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ล าดับ 
ปัจจัยท่ีสมัพันธ ์

ต่อศรัทธา 

ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
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ย์ 

16 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ของรัฐบาลฯ 

.19 .32 .29 .15 .14 .13 .16 .13 .14 .13 .13 .13 .13 .05 .14 

ด้านความส าเร็จ-ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะฯ 
17 ความพึงพอใจต่อบริการ

สาธารณะฯ ด้าน
“สาธารณูปโภค” 

.16 .21 .21 .22 .21 .21 .23 .19 .22 .18 .20 .20 .19 .12 .13 

18 ความพึงพอใจต่อบริการ
สาธารณะฯ ด้าน“สวสัดิการ
ทางสังคม” 

.16 .24 .25 .26 .24 .25 .31 .20 .26 .19 .21 .22 .20 .15 .15 

19 ความพึงพอใจต่อบริการ
สาธารณะฯ ด้าน
“สิ่งแวดล้อม” 

.18 .18 .20 .18 .19 .19 .19 .20 .21 .20 .19 .19 .19 .14 .16 

ด้านความซ่ือตรง-ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น 
20 การคอรัปชั่นและการ 

รับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ 

.08 .04 .04 .06 .08 .08 -.04 .09 .06 .10 .09 .09 .10 .07 .06 

ด้านประชากร-ข้อมูลส่วนบุคคล 
21 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน .13 .03 .04 .07 .08 .08 -.03 .11 .07 .13 .12 .11 .13 .01 .03 

Mean 2.12 3.02 2.77 2.98 2.89 2.87 2.65 2.31 2.56 2.23 2.54 2.54 2.33 1.91 1.89 

SD. 1.43 .93 1.01 1.08 1.16 1.17 .95 1.45 1.21 1.47 1.38 1.32 1.45 1.25 1.23 

 
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรตามจะเห็นได้ว่าค่าสหสัมพันธ์ศรัทธา 

ที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทยสูงสุดอยู่ที ่0.92 และต่ าสุดอยู่ที ่0.21  
โดยกลุ่มนิติบัญญัติ ค่าสหสัมพันธ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัมพันธ์กับรัฐบาล 

เท่ากับ 0.50  
กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ค่าสหสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สัมพันธ์กับรัฐบาล 

เท่ากับ 0.71  
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อีกทั้งค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.50 
ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับศาลยุติธรรม (ศย.) เท่ากับ 0.41 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์
กับศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) เท่ากับ 0.43 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับศาลปกครอง (ศป.) เท่ากับ 
0.42 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับอัยการ เท่ากับ 0.35 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เท่ากับ 0.41 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เท่ากับ 0.34 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เท่ากับ 0.39 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เท่ากับ 0.39 และค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) เท่ากับ 0.35  

ส่วนกลุ่มตุลาการสัมพันธ์กันภายในกลุ่มค่อนข้างสูง ดังนี้ ค่าสหสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ศย.) 
สัมพันธ์กับศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) เท่ากับ 0.85 ค่าสหสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ศย.) สัมพันธ์กับ 
ศาลปกครอง (ศป.) เท่ากับ 0.83 และค่าสหสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)  สัมพันธ์กับ 
ศาลปกครอง (ศป.) เท่ากับ 0.92 อีกทั้งค่าสหสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ศย.) สัมพันธ์กับสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.34 ค่าสหสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) สัมพันธ์กับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.40 และค่าสหสัมพันธ์ของศาลปกครอง (ศป.) สัมพันธ์
กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.40 

ส่วนกลุ่มอ านวยความยุติธรรม ค่าสหสัมพันธ์ของอัยการสัมพันธ์กับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.50 อีกทั้งค่าสหสัมพันธ์ของอัยการสัมพันธ์กับศาลยุติธรรม (ศย.) เท่ากับ 
0.52 ค่าสหสัมพันธ์ของอัยการสัมพันธ์กับศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) เท่ากับ 0.55 และค่าสหสัมพันธ์ของ
อัยการสัมพันธ์กับศาลปกครอง (ศป.) เท่ากับ 0.56 ส่วนค่าสหสัมพันธ์ของต ารวจสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันอ่ืน
ไม่มากนัก 

แต่น่าแปลกที่กลุ่มพรรคการเมืองสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง คือ ค่าสหสัมพันธ์ของพรรคเพ่ือไทย
สัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ เท่ากับ 0.82 อาจเพราะผู้ตอบแบบสอบถามไม่ใส่ใจกับค าถาม หรือ
ตอบทิ้งดิ่ง (think less response)  

ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรตาม 

ล าดับ 
ศรัทธาที่มีต่อ 
สถาบันต่าง ๆ  
ในสังคมไทย 

ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 

สน
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1 สมาชิกสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ (สนช.) 

 .39 .50 .34 .40 .40 .27 .50 .44 .55 .51 .50 .54 .35 .39 

2 นายกรัฐมนตรีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

.39  .71 .40 .38 .37 .37 .28 .34 .27 .31 .34 .29 .21 .30 

3 รัฐบาล .50 .71  .41 .43 .42 .42 .35 .41 .34 .39 .39 .35 .28 .36 
4 ศาลยุติธรรม (ศย.) .34 .40 .41  .85 .83 .35 .52 .58 .46 .60 .54 .49 .23 .25 
5 ศาลรัฐธรรมนญู (ศร.) .40 .38 .43 .85  .92 .34 .55 .60 .52 .67 .59 .54 .24 .28 
6 ศาลปกครอง (ศป.) .40 .37 .42 .83 .92  .34 .56 .61 .53 .68 .60 .55 .24 .28 
7 ต ารวจ .27 .37 .42 .35 .34 .34  .27 .35 .25 .29 .29 .26 .28 .28 
8 อัยการ .50 .28 .35 .52 .55 .56 .27  .59 .76 .65 .65 .71 .28 .31 
9 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) 
.44 .34 .41 .58 .60 .61 .35 .59  .61 .67 .74 .65 .30 .33 

10 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

.55 .27 .34 .46 .52 .53 .25 .76 .61  .69 .71 .83 .29 .32 

11 ผู้ตรวจการแผ่นดิน .51 .31 .39 .60 .67 .68 .29 .65 .67 .69  .69 .73 .27 .31 
12 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

.50 .34 .39 .54 .59 .60 .29 .65 .74 .71 .69  .78 .28 .31 

13 คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) 

.54 .29 .35 .49 .54 .55 .26 .71 .65 .83 .73 .78  .28 .31 

14 พรรคเพื่อไทย .35 .21 .28 .23 .24 .24 .28 .28 .30 .29 .27 .28 .28  .82 

15 พรรคประชาธิปัตย ์ .39 .30 .36 .25 .28 .28 .28 .31 .33 .32 .31 .31 .31 .82  
                 

4.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) สามารถ
อธิบายค่า Beta (β) ของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบการท านายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ 
ในสังคมไทย โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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1) กลุ่มนิติบัญญัติ  
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” (Beta = 0.26) ความพึงพอใจฯ 
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.24) และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
ด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ (Beta = 0.20) ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มนิติบัญญัติ  

ล าดับ ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

B S.E (B) β t-value p-value 

 ค่าคงที่ .91 .03  30.18 .000 
ด้านความส าเร็จ 

1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” 

.25 .01 .24 33.93 .000 

2 การแก้ไขปัญหาที่ผา่นมาด้านเศรษฐกิจ 
ของประเทศของรัฐบาลฯ 

.19 .01 .20 28.86 .000 

3 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ  
ด้าน“สวสัดิการทางสังคม” 

.32 .01 .26 38.20 .000 

R-squared (R2) .235 

Adjusted R2 .235 
F-test F0.05(3,17413) = 1782.42 

 
2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์  
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดังนี้ 

การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของประเทศของรัฐบาลฯ (Beta = 0.20) การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ (Beta = 0.18) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ” (Beta = 0.16) ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” (Beta = 0.16) 
และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์” (Beta = 0.13) 
ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล มีดังนี้ ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ 
ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” (Beta = 0.23) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง  
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การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.22) การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ 
(Beta = 0.17) และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของประเทศของรัฐบาลฯ (Beta = 0.15)  
ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มรัฎฐาธิปัตย์  

ล าดับ 
ปัจจัยท่ีสมัพันธ ์

ต่อศรัทธา 
นายกฯ รัฐบาล 

B S.E (B) β t-value p-value B S.E (B) β t-value p-value 

 ค่าคงท่ี .90 .03  29.59 .000 .83 .03  29.25 .000 
ด้านความส าเร็จ 

1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์” 

.16 .01 .13 22.16 .000      

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การส่งเสรมิการบรหิาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมา-
ภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 

.15 .01 .16 25.70 .000      

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปฏริูปการเมือง 
 การร่างรัฐธรรมนญู” 

     .23 .01 .22 33.88 .000 

4 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านสังคมของประเทศของ
รัฐบาลฯ 

.20 .01 .20 29.89 .000 .16 .01 .15 21.12 .000 

5 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ของรัฐบาลฯ 

.16 .01 .18 26.54 .000 .17 .01 .17 24.00 .000 

6 ความพึงพอใจต่อบริการ
สาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการ
ทางสังคม” 

.19 .01 .16 27.23 .000 .29 .01 .23 36.81 .000 

R-squared (R2) .266 .265 
Adjusted R2 .266 .265 

F-test F0.05(5,23337) = 1692.27 F0.05(4,20247) = 1826.621 
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3) กลุ่มตุลาการ  
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) มีดังนี้  ความพึงพอใจฯตาม

นโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.20) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.16) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยที่สัมพันธ์ 
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) อันประกอบด้วย ความพึงพอใจฯตามนโยบาย 
“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.21) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง 
การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.17) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลปกครอง (ศป.) 
ได้แก่ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.20) และความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.16) ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มตุลาการ  

ล าดับ 
ปัจจัยที่สัมพันธ์ 

ต่อศรัทธา 

ศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) ศาลปกครอง (ศป.) 

B 
S.E 
(B) 

β 
t-

value 
p- 

value 
B 

S.E 
(B) 

β 
t-

value 
p-

value 
B 

S.E 
(B) 

β 
t-

value 
p-

value 

 ค่าคงที ่ 2.13 .04  55.86 .000 2.04 .04  53.31 .000 2.14 .04  56.78 .000 
ด้านความส าเร็จ 

1 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ” 

.16 .01 .16 14.37 .000 .17 .01 .17 14.95 .000 .16 .01 .16 13.96 .000 

2 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

.22 .01 .20 17.66 .000 .23 .01 .21 18.92 .000 .21 .01 .20 17.52 .000 

R-squared (R2) .094 .104 .091 

Adjusted R2 .094 .104 .091 

F-test F0.05(2,9036) = 467.56 F0.05(2,8997) = 521.70 F0.05(2,9005) = 453.06 

 
4) กลุ่มอ านวยความยุติธรรม  
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจ มีดังนี้ การคอรัปชั่นและการรับสินบน 

ในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.20) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” (Beta = 0.17) ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน 
มีต่ออัยการ มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” (Beta = 0.16) ความพึงพอใจฯ 
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ตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.14) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.11) และการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ (Beta = -0.11) ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มอ านวยความยุติธรรม  

ล าดับ 
ปัจจัยท่ีสมัพันธ์ต่อ

ศรัทธา 
ต ารวจ อัยการ 

B S.E (B) β t-value p-value B S.E (B) β t-value p-value 

 ค่าคงท่ี 2.54 .03  79.68 .000 2.01 .07  29.84 .000 
ด้านความส าเร็จ 

1 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การรักษา 
ความมั่นคงของรัฐ 
และการต่างประเทศ” 

.24 .01 .17 28.08 .000      

2 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การรา่ง
รัฐธรรมนูญ” 

     .11 .02 .11 6.89 .000 

3 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

     .16 .02 .14 9.11 .000 

4 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” 

     .18 .02 .16 10.44 .000 

ด้านความซ่ือตรง 
5 การคอรัปช่ันและการรับ

สินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ 

-.23 .01 -.20 -31.90 .000 -.11 .01 -.11 -8.06 .000 

R-squared (R2) .077 .131 
Adjusted R2 .077 .130 

F-test F0.05(2,24452) = 1024.92 F0.05(4,5025) = 188.83 

 
5) กลุ่มองค์กรอิสระ  
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีดังนี้ ความพึงพอใจฯ

ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.23) และการคอรัปชั่นและการรับสินบน
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ในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.14) ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” (Beta = 0.13) 
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.12) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การ
ปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.11) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” (Beta = 0.10) ใกล้เคียงกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน มีดังนี ้ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” 
(Beta = 0.16) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.16) และความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” (Beta = 0.16) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีดังนี้  ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.16) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” 
(Beta = 0.15) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” (Beta = 0.15) ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.25) และการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ (Beta = -0.11) ดังตารางที่ 4.7 
 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มองค์กรอิสระ  

ล าดับ 
ปัจจัยที่สัมพันธ์

ต่อศรัทธา 

กกต. กสม. ผู้ตรวจการฯ ป.ป.ช. คตง. 
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 ค่าคงท่ี 2.59 .03  81.65 .000 1.61 .06  28.73 .000 1.82 .05  37.48 .000 1.64 .05  32.45 .000 2.63 .03  87.31 .000 
ด้านความส าเร็จ  

1 ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การ
ปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม” 

     .11 .02 .10 6.65 .000                

2 ความพงึพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรปู
การเมอืง การรา่ง
รัฐธรรมนูญ” 

.24 .01 .23 29.97 .000 .11 .02 .11 7.05 .000 .15 .01 .16 11.09 .000 .16 
.02 

.15 10.69 .000 .24 .01 .25 31.61 .000 

3 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

     .13 .02 .12 7.54 .000 .16 .02 .16 10.52 .000 .17 .02 .16 10.55 .000      

4 ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย 
“ไทยแลนด์ 4.0” 

     .14 .02 .13 8.29 .000 .14 .02 .13 8.86 .000 .17 .02 .15 10.39 .000      

ด้านความซ่ือตรง 
5 การคอรัปชั่นและ

การรับสินบนใน
การปกครอง
ระดับประเทศ 

-.15 .01 -.14 -18.23 .000                -.11 .01 -.11 -14.14 .000 
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ล าดับ 
ปัจจัยที่สัมพันธ์

ต่อศรัทธา 

กกต. กสม. ผู้ตรวจการฯ ป.ป.ช. คตง. 
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R-squared (R2) .080 .129 .128 .136 .082 

Adjusted R2 .080 .128 .128 .136 .082 

F-test F0.05(2,16636) = 720.28 F0.05(4,5196) = 192.08 F0.05(3,5855) = 287.12 F0.05(3,5882) = 308.70 F0.05(2,15405) = 690.50 

 
6) กลุ่มพรรคการเมือง  
ปัจจัยด้านความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทย คือ การคอรัปชั่น

และการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.13) ส่วนปัจจัยด้านประชากรที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทย ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต้ (Beta = -0.17) และภาษา
ที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน (Beta = 0.14) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรค
ประชาธิปัตย์ มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.17) 
และการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.11) ดังตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มพรรคการเมือง  

ล าดับ 
ปัจจัยที่สัมพันธ์ 

ต่อศรัทธา 
พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย ์

B S.E (B) β t-value p-value B S.E (B) β t-value p-value 
 ค่าคงที่ 2.76 .02  147.16 .000 2.12 .04  54.61 .000 
ด้านความส าเร็จ 

1 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ” 

     .21 .01 .17 20.73 .000 

ด้านความซื่อตรง 
2 การคอรัปชั่นและ 

การรับสินบนในการ
ปกครองระดับประเทศ 

-.16 .01 -.13 -19.57 .000 -.13 .01 -.11 -13.57 .000 

ด้านประชากร 
3 ภาษาที่ ใช้พูดประจ าฯ 

ส าหรับภาษาไทยอีสาน 
.27 .01 .14 20.78 .000      

4 ภาษาที่ ใช้พูดประจ าฯ 
ส าหรับภาษาไทยใต้ 

-.39 .02 -.17 -24.87 .000      

R-squared (R2) .077 .045 
Adjusted R2 .076 .045 

F-test F0.05(3,21591) = 596.88 F0.05(2,15272) = 362.05 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยในบทที่ 4 สามารถสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
และสิ่งที่ต้องการให้ศึกษาต่อในอนาคต เพ่ือแสดงถึงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย 
ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) เพ่ืออธิบาย
แบบจ าลองและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ตามแนวคิด
ศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความส าเร็จและความซื่อตรง และตามการจัดกลุ่มของตัวแปรควบคุม
ในด้านประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 

1) กลุ่มนิติบัญญัติ  
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ

ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สูงสุด รองลงมา คือ ปัจจัยความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลฯ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล 

2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์  
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน 

มีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สูงสุด รองลงมา คือ ปัจจัยการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ความพึงพอใจต่อ
บริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปกป้องและเชิดชู
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สถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่
ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อรัฐบาล 

ในการนี้ปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลในเชิงบวก คือ 
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของ
รัฐบาลฯ และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ  

3) กลุ่มตุลาการ  
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

ที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) สูงสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสัมพันธ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง 
(ศป.) เช่นเดียวกัน และปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  

4) กลุ่มอ านวยความยุติธรรม  
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง 

ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจสูงสุด และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจในเชิงลบ 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นปัจจัย
ในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจในเชิงบวก 

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการสูงสุด คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จ
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกลุ่มตุลาการ ในล าดับถัดมาการคอรัปชั่นและการรับสินบน
ในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่ออัยการในเชิงลบ 
เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจ 

5) กลุ่มองค์กรอิสระ  
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์

ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จ
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเชิงบวก และสัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ
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เช่นเดียวกัน รองลงมา คือ การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัย
ในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเชิงลบ 
เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวยความยุติธรรม 

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” 
และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ 

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสูงสุด คือ ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัย
ในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาประชาชนที่มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในเชิงบวก เช่นเดียวกับ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ 

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” และความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ 

และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สูงสุด 
คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นปัจจัยในด้าน
ความส าเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในเชิงบวก 
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ 
และอัยการเช่นเดียวกัน ในล าดับรองลงมาการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ 
ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) ในเชิงลบ เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวยความยุติธรรมและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
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6) กลุ่มพรรคการเมือง 
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง 

ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทยสูงสุด และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรค
เพ่ือไทยในเชิงลบ เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวยความยุติธรรมและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต.) รองลงมา คือ ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้าน
ประชากรและแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยใต้พูดประจ าในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพ่ือไทย
ต่ ากว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลางพูดประจ าในครัวเรือน และในล าดับถัดมาภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ 
ส าหรับภาษาไทยอีสานสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชน
ที่ใช้ภาษาไทยอีสานพูดประจ าในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพ่ือไทยสูงกว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลาง
พูดประจ าในครัวเรือน  

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ อัยการ และกลุ่มองค์กรอิสระ ในล าดับรองลงมา 
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงลบ เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวย
ความยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และพรรค
เพ่ือไทย 

 

5.2 การอภิปรายผล 

การสรุปผลการวิจัยในหัวข้อ 5.1 ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความส าเร็จ
และด้านความซื่อตรง และการจัดกลุ่มตัวแปรควบคุมในด้านประชากร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) กลุ่มนิติบัญญัติ  
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีเพียงปัจจัยในด้านความส าเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์

ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผล
แต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ดังนี ้

เป็นที่ทราบกันดีว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีอ านาจหน้าที่พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายและท าหน้าที่
แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวท าให้ประชาชนศรัทธา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” สูงสุด 
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ดังตัวอย่างการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้เกิดความยั่งยืน 
และเป็นการลดความเหลื่อมล้ าและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในสังคมอีกด้วย (ประชาไท, 2561) 
ในล าดับรองลงมาประชาชนศรัทธาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” อาจเพราะ สมาชิกสภานิติบัญญัติมีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปการเมือง
และร่างรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารในพ.ศ. 2557 ไม่ว่าจะเป็น การร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร 2560 การเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น ซึ่งท าให้เห็นได้ชัดว่าประเทศไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 2560 เช่น การจัดตั้ง
รัฐบาล การขับเคลื่อนประเทศที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น และในล าดับถัดมาประชาชนศรัทธาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ อาจเพราะ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นปัจจัยทางอ้อมที่เกิดจากการปฏิรูปการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการส่งเสริม
นโยบายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การจัดสัมมนาร่วมกับ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “ Eastern Economic Corridor and SEZs : 
The new investment opportunity in Thailand” เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2560) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือได้ว่าเป็นผลงานของรัฐบาล
ที่ประจักษ์ในสายตาของประชาชน  

นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยในด้านความส าเร็จทั้ง 3 ประการที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
ที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัมพันธ์ต่อรัฐบาลด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบทางกฎหมาย ส่วนรัฐบาล 
เป็นผู้บริหารประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย และสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายใด ๆ ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อพบว่าข้อบัญญัติทางกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรม 
หรือไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงท าให้ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อทั้ง 2 สถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์  
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีเพียงปัจจัยในด้านความส าเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์

ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ได้ดังนี ้

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี 5 ประการ 
โดยเรียงล าดับจากความสัมพันธ์ที่มากที่สุดไปยังความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด ดังนี้ ประการที่หนึ่ง คือ 
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การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ ประการที่สอง คือ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ ซึ่งสามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่า 
ประชาชนพึงพอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 6.04 คะแนน  
ด้านเศรษฐกิจ 5.49 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวทั้ง 2 ด้านกับข้อมูลประเมินผลงานครบ 1 ป ี
พบว่าคะแนนทั้ง 2 ด้านสูงขึ้น (กรุงเทพโพลล์, 2559) ถึงแม้ว่าข้อมูลของปี 2560 คะแนนทั้ง 2 ด้าน
จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 แต่ลดลงไม่เกิน 1.64 คะแนน โดยคะแนนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
อยู่ที่ 5.30 คะแนน และด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 3.85 คะแนน (กรุงเทพโพลล์, 2560)  

ประการที่สาม คือ นโยบาย“การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ซึ่งเป็นนโยบายที่ประชาชนต้องการ
ให้รัฐบาลด าเนินการอย่างจริงจังทั้งในด้านนโยบายและในทางปฏิบัติ สามารถอธิบายได้จากการส ารวจ 
“ผลงานรัฐบาล”ในสายตา“ประชาชน” พบว่า ผลงานด้านสังคมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ประชาชนพึงพอใจการปราบปรามการทุจริต 4.85 คะแนน เป็นคะแนนในล าดับที่ 4 รองจากการ 
ดูแลช่วยเหลือประชาชน หรือปราบปรามอาชญากรรมที่ได้รับคะแนนทั้งหมด 5.76 คะแนน  
การจัดระเบียบสังคมหรือสร้างมาตรฐานคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 5.71 คะแนน  และ 
การปราบปรามยาเสพติด 5.69 คะแนน (สวนดุสิตโพล , 2561) อีกทั้งรัฐบาลยังเพ่ิมศักยภาพ 
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในปฏิบัติงานของภาครัฐ ดังเช่น ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  
ครั้งที่ 4/2559 มีการพูดถึงการต่อต้านการทุจริตในส่วนราชการ โดยศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ได้เสนอเรื่องการเพ่ิมศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
กระทรวง และในที่ประชุมได้กล่าวถึงการประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการทุจริตในรอบ 2 ปี 
ที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์การทุจริตเบาบางลง และกลไกภาครัฐท างานเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งมีการจัดงาน
ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานอย่างเต็มที่ 
(ประชาไท, 2559) เป็นต้น  

ประการที่สี่ คือ การบริการสาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการทางสังคม” สืบเนื่องจากกรณี 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ที่ได้กล่าวไว้ในกลุ่มนิติบัญญัติ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน พ.ศ. 2562 
ซึ่งก่อนที่จะมีการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้จัดท าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐหรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และได้ประกาศชี้แจง
รายละเอียดในการลงทะเบียนฯในโครงการดังกล่าวว่าข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะน ามาใช้ 
ในการวางแผนการด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน 
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(กรุงเทพธุรกิจ, 2559) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 อีกด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 2562a)  

และประการที่ห้า คือ นโยบาย“การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล ได้ก าหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายประการแรกและ 
มีความส าคัญเป็นล าดับแรก (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) ท าให้กลุ่มบุคคลหรือบุคคล 
ที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจับกุมและด าเนินคดีตามกฎหมาย  
อีกทั้งนโยบายดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดความเคารพและศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับ
ประเทศไทยยิ่งยืนนาน 

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล มี 4 ประการ โดยเรียงล าดับจาก
ความสัมพันธ์ที่มากที่สุดไปยังความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด ดังนี้ ประการที่หนึ่ง คือ การบริการสาธารณะฯ 
ด้าน “สวัสดิการทางสังคม” ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกัน จึงแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของรัฐบาล 
ในการบริการสาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการทางสังคม” มากยิ่งขึ้น ดังเช่น การจัดท าโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐที่ ได้กล่าวไว้ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้างต้นแล้ว 

ประการที่สอง คือ นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” สามารถอธิบายได้จาก
เหตุการณ์การรัฐประหารในพ.ศ. 2557 คณะรัฐประหารได้ประกาศยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก 
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นสถาบันที่ส าคัญในการปฏิรูปประเทศ ต่อมามีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพ่ือก าหนดการออกเสียงประชามติ 
ในการร่างรัฐธรรมนูญ จึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ เป็นประธาน ท าให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่คือ ชุดนายมีชัย ฤชุพันธ์ 
และท าให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) เข้ามาท าหน้าที่แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
อย่างเต็มรูปแบบตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯกล่าวไว้ (ฐิติกร สังข์แก้ว, และอรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2558) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ซึ่งได้
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ หน้าที่ ของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐ ศาล องค์กรอัยการ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และอ่ืน ๆ อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มพรรคการเมือง และกลุ่มองค์กรอิสระ 
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ต้องด าเนินการจัดท าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีร่ัฐธรรมนูญฯก าหนดไว้ 
จะเห็นได้ว่าสถาบันต่าง ๆ ในหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้
เป็นอย่างมาก 

ประการที่สาม คือ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ และประการที่สี่ คือ 
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
ที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกัน จึงท าให้เห็นได้ว่ารัฐบาล
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ ดังเช่น การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่กล่าวไว้ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ข้างต้นแล้ว 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ การบริการสาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการทางสังคม” 
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ 
สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล อีกทั้ง
ประชาชนสามารถรับรู้และศรัทธาการปฏิบัติหน้าที่ตามปัจจัยทั้ง 3 ด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล อย่างเป็นที่ประจักษ์  

3) กลุ่มตุลาการ  
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีเพียงปัจจัยในด้านความส าเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์

ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มตุลาการในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มตุลาการ ได้ดังนี้ 

นโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) 
ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) สูงสุด ซึ่งรัฐบาลไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สถาบันในกลุ่มตุลาการได้มีการทบทวน
และจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยศาลรัฐธรรมนูญ 
ใช้แผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560-2564 (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2560)  
ศาลปกครองใช้แผนปฏิบัติการศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ส านักงานศาลปกครอง, 
2562a) และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศาลปกครองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในวาระแรก 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (ส านักงานศาลปกครอง, 2562b) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านที่ 4 
“ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม” ด้านที่ 5 “ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และด้านที่ 6 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ 
ศาลปกครอง ส่วนศาลยุติธรรมใช้แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 –2564 (ส านักงานศาล
ยุติธรรม, 2560)  
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นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อ 
ศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น 
ท าให้เห็นว่ากลุ่มตุลาการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญฯ
ดังกล่าวได้บัญญัตหิน้าที่เกี่ยวกับศาล อีกท้ังแสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปที่เป็นธรรม และไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้แสวงหาอ านาจฝ่ายใด ๆ ดังเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เคยเป็นข้าราชการตุลาการสามารถเป็นคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมได้ (มาตรา 196) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) เป็นต้น 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่านโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
ที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) รัฐบาล และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เนื่องจากรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินและปฏิรูปการเมือง 
โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายและร่างรัฐธรรมนูญ 
ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ท าให้ศาลต้องด าเนินการตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งต้องจัดท าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯก าหนด 

4) กลุ่มอ านวยความยุติธรรม  
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวยความยุติธรรมในเชิงบวก และปัจจัยในด้านความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวยความยุติธรรมในเชิงลบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอ านวยความยุติธรรม ได้ดังนี ้

การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศเป็นปัจจัยล าดับแรกที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจในเชิงลบ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงที่แสดงถึง
ความซื่อตรงของต ารวจไทย ซึ่งสามารถอธิบายได้จากผลการด าเนินงานของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจ าเลยในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจ านวนทั้งสิ้น 
2,727 ราย โดยเจ้าหน้าทีส่ังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติถูกฟ้องมากที่สุด จ านวน 402 คน รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าทีส่ังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 368 คน (ไทยพับลิก้า, 2561) อีกทั้งจากการส ารวจความคิดเหน็
ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของต ารวจไทยที่อยากให้มีการปฏิรูปมากที่สุด คือ ปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น รับส่วย สินบน (สวนดุสิตโพล, 2560) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ส่งผลเสียต่อเนื่องถึงในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไขและปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบาย“การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จ 
ทีส่ัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจในล าดับรองลงมา ซึ่งเกิดจากการท างานและการปฏิบัติงาน
ออกตรวจพ้ืนที่ของต ารวจในการตระเวนชายแดนภาค 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน และรักษาความมั่นคงของประเทศ (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) รวมทั้งการปฏิรูปองค์กรต ารวจ 
ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย (ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล, 2559) ท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ส่วนนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่ออัยการสูงสุด อาจเพราะในพ.ศ. 2560 ส านักงานอัยการสูงสุดได้น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้จัดการออนไลน์, 
2560) อีกทั้งในปี 2562 ส านักงานอัยการสูงสุดได้เปิดตัวโมบายแอปพลิเคชันในชื่อ AGO-Tracking  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคดี ความคืบหน้าของคดี รวมถึงเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและช่องทางในการติดต่อส านักงานอัยการสูงสุด ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน
โมบายแอปพลิเคชันดังกล่าวต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าใช้งาน (ไทยรัฐออนไลน์, 2562b) 

นโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จในล าดับรองลงมาทีส่ัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ ตามที่ได้กล่าวถึงการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) นั้น ส านักงาน
อัยการสูงสุดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 (ส านักงานอัยการ
สูงสุด, 2562b) และแผนปฏิรูปองค์การส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2562 - 2566 (ส านักงานอัยการ
สูงสุด, 2562a) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านที่ 6 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” และนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”  
เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จในล าดับถัดมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ ซึ่งเห็นได้ชัดจาก
บทบัญญัติที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของอัยการทั้งด้านการพิจารณาคดีและด้านการบริหารจัดการภายใน
ส านักงาน (มาตรา 248) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560)  

ส่วนการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในล าดับถัดมา 
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการในเชิงลบ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง 
ที่แสดงถึงความซื่อตรงของอัยการ ดังตัวอย่างเช่น การยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออัยการสูงสุดกรณีพนักงาน
อัยการคดีพิเศษให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีค าสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์แล้ว  
แต่ทางพนักงานอัยการคดีพิเศษกลับไม่มีค าสั่งฟ้องผู้ต้องหารายที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลที่รับเงินโอนจากคดี
ดังกล่าว (ไทยโพสต์, 2561) ซึ่งแสดงถึงการกระท าที่ไม่สุจริตหรืออาจมีการรับสินบนเกิดขึ้น เป็นต้น 

ในการนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุด ควรน าหลักธรรมาภิบาล 
และข้อบัญญัตติาม“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” 
มาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน เพ่ือให้การท างานภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการกระท าที่ทุจริตคอรัปชั่น 
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นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่านโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ รัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกลุ่มตุลาการ 
เช่นเดียวกัน ซึ่งอัยการต้องด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5) กลุ่มองค์กรอิสระ  
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีปัจจัยในด้านความส าเร็จและปัจจัยในด้าน

ความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  มีเพียง
ปัจจัยในด้านความส าเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัย 
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มองค์กรอิสระ ได้ดังนี้ 

นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น 
ท าให้เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องจัดท าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯ
ก าหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) สิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากการ
ปฏิรูปการเมือง และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯดังกล่าว คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยใช้เกณฑ์จาก
คะแนนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ซึ่งดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการจากสถาบัน
พระปกเกล้า ได้อธิบายหลักการการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ด้วยสูตร “จัดสรรปันส่วนผสม” ว่า จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของพรรคใดที่ได้รับ
คะแนนนิยมเป็นจ านวนมากจะท าให้พรรคนั้นมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในกรณีที่พรรคนั้นมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามจ านวนที่ควรจะได้รับ
แล้ว และตามกฎหมายได้ก าหนดว่า ณ เขตเลือกตั้งนั้น ๆ ผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะต้อง
ได้รับคะแนนนิยมรวมทั้งหมดมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง (Vote No) นอกจากนี้ 
ยังชี้แจงเพ่ิมเติมอีกว่า การเลือกตั้งจะมีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ดังนั้นประชาชนต้องมีความละเอียด
รอบคอบในการลงคะแนนเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Workpoint News, 2561)  

และปัจจัยในล าดับรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) คือ การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง
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และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเชิงลบ ดังเช่น เหตุการณ์
ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เตรียมการน าค าร้อง
พร้อมพยานหลักฐานและรายชื่อของประชาชนที่เห็นด้วยกับค าร้องดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการข้อกล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ านวน 7 คน ที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
(THE STANDARD TEAM, 2562) และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในกรณีที่พรรคไทรักธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครั้งที่ 2 ซึ่งการ
ประกาศผลดังกล่าวท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจ านวนหนึ่งรายที่ได้รับเลือกครั้งก่อน
หลุดออกจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 123 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 จึงต้องการให้เสนอเรื่องร้องเรียนนี้ต่อศาลเพ่ือให้ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครั้งที่ 2 เป็นโมฆะ (แนวหน้า, 2562) เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองแสดงถึง
ความไมโ่ปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ส่วนนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จ 
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน 
มีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น ท าให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินในหมวดองค์กรอิสระ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดท าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯก าหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560," 2560) ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจง 
ข้อกฎหมายที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฉบับเดิม 
ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฉบับปัจจุบันนี้ต้องการบัญญัติ
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอ านาจในการวางนโยบาย ทั้งนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเข้าร่วมประชุมได้หากมิใช่
การพิจารณาเรื่องที่ให้คุณให้โทษและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าว อีกทั้งให้กรมบัญชีกลาง
สามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจ
การท างานให้เกิดความโปร่งใส (ข่าวรัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา, 2560) 
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ปัจจัยในล าดับรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) คือ การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในเชิงลบ ดังตัวอย่าง
กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ 14 ยื่นฟ้องคดีอาญาผู้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เรียกรับสินบน 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวว่าผู้บังคับบัญชาให้ตนปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้กระท าการทุจริตในการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตนไม่เห็นด้วยและไม่ยอมปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา
จึงออกค าสั่งให้ตนย้ายไปประจ าที่ส านักงานตรวจสอบพิเศษภาค 2 จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จึงร้องต่อศาลเพ่ือขอความเป็นธรรม (มติชนออนไลน์, 2559) เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวแสดงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่สุจริต 

ส่วนนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) สูงสุด สามารถอธิบายจากการที่รัฐบาลได้ประกาศ“วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนในปี 2561-2562 
และเร่งให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของท้องถิ่นด าเนินการ
ตามวาระแห่งชาติดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ต้อง
ขับเคลื่อนตามวาระแห่งชาติดังกล่าวจึงได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษากับ
วาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
การท างานด้านสิทธิมนุษยชนและลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ส านักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมราชทัณฑ์ ท าให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ
และเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้าน
สิทธิมนุษยชนให้บรรลุตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล (ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ, 2561) 

นโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” เป็นปัจจัยรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน 
มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จากทีร่ัฐบาลไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 (ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560b) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล  
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นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยในล าดับถัดมาที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามท่ีได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น 
ท าให้เห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในหมวดองค์กรอิสระ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องจัดท าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯก าหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560," 2560) ซึ่งนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
ได้ชี้แจงข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ และด ารงต าแหน่งเพียงวาระเดียว
เท่านั้น อีกทั้งบัญญัติห้ามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท างานเป็นกรรมการในองค์กรอิสระอ่ืน 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560)  

และนโยบาย“การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”เป็นปัจจัยในล าดับถัดมา 
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ดังเช่น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่ก าลังด าเนินการในขั้นตอนการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ, 2562) 
เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
ที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น ท าให้เห็นว่าผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติ
เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในหมวดองค์กรอิสระ และผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดท าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯก าหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560," 2560) ซึ่งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้จัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560” เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเพ่ือให้การ
ท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักความเป็นกัลยาณมิตร (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
2561) ปัจจัยรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ นโยบาย“การจัดท า
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ยุทธศาสตร์ชาติ” จากที่รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) (ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2560b) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในด้านที่ 3 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” และด้านที่ 6 
“ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” และปัจจัยในล าดับถัดมา
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ทั้งนี้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย สู่ Thailand 4.0” เพ่ือพัฒนาทักษะและสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 ให้แก่บุคลากรของส านักงาน (ข่าวสารความเคลื่อนไหว กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม, 2561)  

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สูงสุด คือ นโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” จากที่รัฐบาลได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้จัดท าแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2559) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560b) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ปัจจัยในล าดับ
รองลงมาที่สัมพันธ์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ นโยบาย
“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น ท าให้เห็นว่า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง 
การร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้อง
จัดท าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯก าหนด  
("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติเนื้อหาใหม่ที่ไม่มี 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดิม อาทิ การไม่นับรวมระยะเวลาในอายุความหากผู้ถูกกล่าวหา
หรือจ าเลยหลบหนีระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา อีกทั้งไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 98 มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว เป็นต้น (มาตรา 7) ("พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561," 2561) ปัจจัยในล าดับถัดมาที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  คือ 
นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งอธิบายได้จากการจัดอบรม“จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล 
Thailand 4.0” ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือปลุกความคิด 
ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง (สมาคมสื่อช่อสะอาด, 2560)
อีกทั้งในพ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพ่ือน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ผ่านระบบการร้องเรียนและรับทราบข้อมูลข่าวสารของส านักงาน (ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)  

ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ควรน า
หลักธรรมาภิบาลและข้อบัญญัติตาม“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน 
ในแนวทางเดียวกันกับส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและส านักงานอัยการสูงสุดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่านโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาทีป่ระชาชนมีต่อกลุ่มองค์กรอิสระ รัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ 
และอัยการ เช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มองค์กรอิสระต้องด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6) กลุ่มพรรคการเมือง 
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 

ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มพรรคการเมืองในเชิงบวก และปัจจัยในด้านความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มพรรคการเมืองในเชิงลบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มพรรคการเมือง ได้ดังนี ้

การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา 
ที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทยสูงสุด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทยในเชิงลบ สามารถอธิบายได้จากการส ารวจ“คอรัปชั่น ปัญหา 
ที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน!!” ซึ่งประชาชนร้อยละ 40.11 แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น 
ฉ้อราษฎร์บังหลวงของนักการเมือง เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอันดับแรก (สวนดุสิตโพล, 2555) ทั้งนี้
ได้มีการส ารวจ “คุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ” พบว่า ประชาชน 
ร้อยละ 23.71 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือนักการเมืองที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
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รองลงมาร้อยละ 22.46 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือนักการเมืองที่ลงพ้ืนที่ใกล้ชิด
ประชาชน และอันดับสามร้อยละ 20.45 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือนักการเมือง 
ที่มีความรู้ความสามารถ (ผลส ารวจของนิด้าโพล ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล, 2562) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประชาชนต้องการให้นักการเมืองบริหารกิจการบ้านเมืองอย่างโปร่งใส สุจริต อีกทั้ง สร้างผลงาน 
เป็นที่ประจักษ์ให้แก่ประเทศ 

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทยในล าดับรองลงมา คือ ภาษาที่ใช้  
พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านประชากรและแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ใช้
ภาษาไทยใต้พูดประจ าในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพ่ือไทยต่ ากว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลาง  
พูดประจ าในครัวเรือน อาจกล่าวได้ว่า ฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ภาคใต้ ประชาชนชาวใต้  
จึงศรัทธาต่อพรรคเพ่ือไทยในเชิงลบ ซึ่งการเลือกตั้งในปี 2562 ประชาชนชาวใต้ลงคะแนนเสียง 
ให้พรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคอื่น ๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทยในล าดับถัดมา คือ และภาษาที่ใช้พูด
ประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านประชากรและแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ใช้
ภาษาไทยอีสานพูดประจ าในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพ่ือไทยสูงกว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลาง  
พูดประจ าในครัวเรือน ซึ่งจากการส ารวจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
ในปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “พรรคที่ชอบและนโยบายที่ใช่ของคนอีสาน” พบว่า ชาวอีสานร้อยละ 44.8 
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยสูงที่สุด (ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562) 

ส่วนนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” เป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จ 
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์สูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น 
ท าให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญและบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 7 รัฐสภา หมวด 8 คณะรัฐมนตรี และหมวด 9 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติเกี่ยวกับกลุ่มพรรคการเมืองอีกด้วย ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560," 2560) และเพ่ือให้ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ฝ่ายกฎหมาย 
พรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมท าค าชี้แจงเพ่ิมเติมยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์
และพรรคเพ่ือไทยได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ 53/2560 ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในการแก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือไม่ เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิ
ของประชาชนและสมาชิกพรรคการเมือง (คมชัดลึก, 2561) 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในล าดับรองลงมา คือ การ
คอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความ
ซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงลบเช่นเดียวกับพรรคเพ่ือไทย 
ดังนั้นจึงเป็นการกระตุ้นให้นักการเมืองไทยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และ
นักการเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ และกระท าการใด ๆ อย่างสุจริต 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ในการนี้พรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ควรน าหลักธรรมาภิบาลและข้อบัญญัติตาม
“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาปฏิบัติให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ในแนวทางเดียวกันกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากสถาบันต่าง ๆ บริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อ
รัฐสภาและสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ ย่อมแสดงถึงความส าเร็จและท าให้ประชาชนศรัทธา
สถาบันนั้น ๆ ทั้งนี้สถาบันต่าง ๆ ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
จึงจะเป็นการการันตีได้ว่าประชาชนศรัทธาสถาบันต่าง ๆ ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้จริง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลในหัวข้อ 5.1 และ 5.2 สามารถเสนอแนะศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อสถาบันต่าง ๆ ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความส าเร็จ และด้านความซื่อตรง 
โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  

1) กลุ่มนิติบัญญัติ  
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ เป็นตัวแปรที่อยู่ในตัวแบบ

ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซ่ึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ควรทบทวนและแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นกฎหมายที่สืบทอดอ านาจ
การปกครองจากการรัฐประหารในปี 2557 เช่น การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น และควรบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม มิใช่เพ่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งควรใช้อ านาจนิติบัญญัติอย่างเที่ยงธรรม 
และโปร่งใส  
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2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์  
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 สามารถน าตัวแปรการแก้ไขปัญหา 

ที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลมาใช้ในการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย โดยเริ่มจาก
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น ๆ 
และรัฐบาลควรสนับสนุนการส่งออกสินค้าหรือจัดหาตลาดมารับรองสินค้าและบริการที่ประชาชนผลิตได้
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ อีกทั้งควรให้ความรู้และส่งเสริมการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชนทุกคน หรือจัดให้
มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการออมและการลงทุนในระบบการศึกษาด้วย ซึ่งเป็นการเน้นให้ประชาชน
ทุกคนพ่ึงพาตนเองและเลี้ยงดูตนเองได้ในระยะยาว ส่วนตัวแปรการบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการ
ทางสังคม”ที่อยู่ในตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สามารถน ามาจัดสวัสดิการทางสังคมโดยที่รัฐบาลสนับสนุนและ
ด าเนินการให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องซื้อ อีกทั้งสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอนจากแหล่งผลิตต่าง ๆ เพ่ือควบคุมปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวในระยะยาวอย่างยั่งยืนและ
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

3) กลุ่มตุลาการ 
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง 

(ศป.) ประกอบด้วย ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” และความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) 
และศาลปกครอง (ศป.) ต้องใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และไม่ควรอยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานใด ๆ อีกทั้งศาลยุติธรรม (ศย.) 
ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) ควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันทุกห้าปี ซ่ึงหากมีการจัดตั้งรัฐบาลวาระถัดไปควรใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้มาเป็นหลัก
ในการจัดท านโยบายการบริหารประเทศ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้กลุ่มตุลาการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน  

4) กลุ่มอ านวยความยุติธรรม 
ตัวแปรการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศที่อยู่ในตัวแบบศรัทธา 

ที่ประชาชนมีต่อต ารวจและตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ ซึ่งสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อต ารวจ
และอัยการในเชิงลบ ฉะนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานอัยการสูงสุดจึงควรส่งเสริมและ 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือปลูกฝัง
และปรับแนวคิดให้บุคลากรภายในองค์กรรู้จักคิดแยกแยะและหลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่สุจริต อีกทั้ง
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สื่อต้องให้ความร่วมมือในการประณามผู้กระท าการคอรัปชั่นและรับสินบน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
การกระท าที่ไม่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  

ตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ”ที่อยู่ใน
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถน าตัวแปรดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปและเผยแพร่เป็นสถิติ เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จประจ าปีนั้น ๆ 
อีกทั้งสามารถน าข้อมูลสถิติด้านความมั่นคงมาวิเคราะห์และบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้การรักษาความมั่นคง
ของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ ในการสร้างความม่ันคงภายในประเทศ 

และตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ที่อยู่ใน
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดต้องใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และไม่ควรอยู่ภายใต้การก ากับของ
หน่วยงานใด ๆ 

5) กลุ่มองค์กรอิสระ 
ตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ที่อยู่ในตัวแบบ

ศรัทธาที่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  ตัวแบบศรัทธาที่
ประชาชนมีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตัวแบบศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ดังนั้นสถาบันดังกล่าวจึงควรปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใส และไม่ควรอยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานอ่ืนเพราะขัดต่ออ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ 

ส่วนตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”ที่อยู่
ในตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ควรปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามอ านาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

และตัวแปรการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ที่อยู่ในตัวแบบ
ศรัทธาที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ซึ่งสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในเชิงลบ ฉะนั้นจึงควรจัดตั้งองค์กรที่เป็นตัวแทนฝ่าย
ประชาชนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรอิสระที่เข้าข่ายทุจริตคอรัปชั่น และ
เสนอข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบให้แก่ศาลปกครองโดยตรง เพ่ือสร้างความเป็นประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน อีกท้ังสถาบันในกลุ่มองค์กรอิสระควรชี้แจ้งช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่าน
สื่อต่าง ๆ เมื่อจัดท าโครงการ หรือจัดสัมมนาวิชาการ หรือจัดซื้อจัดจ้างที่ ใช้งบประมาณสูง เพ่ือให้
ประชาชนทราบ และเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติงานโดยสุจริตของสถาบัน 
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6) กลุ่มพรรคการเมือง 
ตัวแปรการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศที่อยู่ตัวแบบศรัทธาที่

ประชาชนมีต่อพรรคเพ่ือไทย และตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่มีต่อพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงลบ ฉะนั้นรัฐบาลจึงควรแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยอาจจะออกกฎหมายเพ่ิมโทษการทุจริตคอรัปชั่นหรือเพ่ิมอ านาจให้แก่องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น  

ตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ตัวแบบ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นตัวแปรให้พรรคการเมืองวาระ
ถัดไปทบทวนและเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
วาระก่อนหน้า พร้อมทั้งเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ประเทศรวมกับนโยบายด้วย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคตสามารถอธิบายตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) 
ที่กล่าวว่าศรัทธาถือเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้
ศึกษาปัจจัยด้านการเอาใจใส่ดูแล จึงเสนอแนะให้ในอนาคตควรมีการวิจัยในเชิงลึกในการศึกษา  
การรับรู้และการสร้างความเข้าใจของประชาชนเมื่อได้รับข่าวสารจากสื่อของสถาบันต่าง ๆ  
ในสังคมไทย เช่น รายการที่เกี่ยวกับการแถลงการด าเนินการของรัฐบาล เป็นต้น โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่
ช่องทางการรับข่าวสารจากสื่อว่าการรับข่าวสารนั้นอยู่ในรูปแบบใด การตีความจากสื่อเพ่ือให้  
เกิดความเข้าใจสถาบันต่าง ๆ และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ โดยการน าความรู้ 
ที่ได้รับจากสื่อนั้น ๆ มาประเมินร่วมกับประสบการณ์ที่ตนเองได้รับในชีวิตประจ าวัน แล้วน าผล
การศึกษาที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศต่อไป 

อีกทั้งควรมีบริการหรือช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้
สถาบันต่าง ๆ น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  
ในการท างานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่เป็นสถิติรายปีเพ่ือแสดงแนวโน้มการเอาใจใส่ดูแลที่สถาบัน
ต่าง ๆ มีต่อประชาชนชาวไทย 
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ภาคผนวก ก 
ตัวบทกฎหมาย 

 
ตามตัวบทกฎหมาย ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ไว้ดังนี้ 

1. นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ตาม“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534” บัญญัติอ านาจหน้าที่

ของนายกรัฐมนตรี ไว้ดังนี้  
“ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  
ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อ
นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (1)) 

“มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่ง 
หรือหลายกระทรวงหรือทบวง” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (2)) 

“บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (3))  

“สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทาง
สังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม” (มาตรา 11 วรรค
หนึ่ง (4))  

“แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ารงต าแหน่งของอีกกระทรวง 
ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาด ารงต าแหน่งนั้น  
ทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรี” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (5)) 

“แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
หรือเป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ และก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (6)) 

“แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (7)) 
“วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (8)) 
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“ด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (9)) 
“ระเบียบตาม (8) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (มาตรา 11 วรรคท้าย)  

 
2. รัฐบาล 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติไว้ว่า “ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อรัฐสภา” (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง) 

“ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบ 
และระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม” 
(มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (1)) 

“รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด” (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (2)) 

“ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (3)) 
“สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน” 

(มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (4)) 
“รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน 

รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบาย  
ของคณะรัฐมนตรี” (มาตรา 164 วรรคท้าย)  
 
3. ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

“พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย” (มาตรา 210 
วรรคหนึ่ง (1))   

“พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ” (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2))   

“หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (3)) 
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4. ศาลปกครอง (ศป.) 
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้“ศาลปกครอง 

มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
เนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง” (มาตรา 197 วรรคหนึ่ง)   

“ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น” (มาตรา 197 วรรคสอง)   
“อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้

อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ” (มาตรา 197 วรรคสาม)  
 
5. ต ารวจ 

ตาม“พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547” ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ ไว้ดังนี้  
“รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการ

แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1)) 
“ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2)) 
“ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (3)) 
“รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร” 

(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (4)) 
“ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (5)) 
“ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (6)) 
“ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม (1) (2) 

(3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (7))  
 
6. อัยการ 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้องค์กรอัยการ 
มีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนี้  

“พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  
เที่ยงธรรมและปราศจากอคติท้ังปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง” (มาตรา 248 วรรคหนึ่ง) 

“ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใด อันอาจมีผลให้
การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
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ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไปมิได้” (มาตรา 248 วรรคท้าย)  
 
7. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

“จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ” (มาตรา 224 
วรรคหนึ่ง (1))  

“ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (1) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและ
ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวน 
หรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (2))   

“เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) หรือเมื่อพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (1) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง 
หรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติ
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (3)) 

“สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (1)  
ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือ  
รู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (4)) 

“ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (5)) 
“หน้าที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (6)) 
“ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการ

การเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้” (มาตรา 224 
วรรคสอง) 

“การใช้อ านาจตาม (3) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิด  
มีอ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด” (มาตรา 224 วรรคท้าย) 
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8. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  
“ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 

โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (1)) 

“จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (2)) 

“เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (3)) 

“ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (4)) 

“สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน” (มาตรา 
247 วรรคหนึ่ง (5)) 

“หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (6)) 
“เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรี

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา  
ในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า” (มาตรา 247 
วรรคสอง) 

“ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุก 
ของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย” (มาตรา 247 วรรคท้าย)  
 
9. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

“เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อ นหรือ 
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ” 
(มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (1)) 
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“แสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่ เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัด 
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น” (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (2))  

“เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ” (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (3)) 

“ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินตาม (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป” (มาตรา 230 วรรคสอง) 

“ในการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป” (มาตรา 230 
วรรคท้าย)  
 
10. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

“ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือด าเนินการต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1)) 

“ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
เพ่ือด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (2)) 

“ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (3)) 
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“หน้าที่และอ านาจอ่ืนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (4)) 
“ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงาน  
ของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทนในเรื่อง
ที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือที่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือก าหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้” (มาตรา 234 
วรรคท้าย)  
 
11. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 

ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้  

“วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (1)) 
“ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (2)) 
“ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (3)) 
“ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (4)) 

“สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ” 
(มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (5)) 

“ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (5) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่งในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (1) และ (2) ประกอบด้วย” (มาตรา 240 วรรคท้าย) 
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ภาคผนวก ข 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) บ่งบอกถึงปัญหา Multicolinearity ของตัวแปรอิสระ 

โดยหากค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่จะท าให้เกิด
ปัญหา Multicolinearity (Bowerman & O'connell, 1990; Myers, 1990) ซึ่งจากการทดสอบค่า 
VIF พบว่า ไม่มีตัวแปรใดเลยที่เกิดปัญหา Multicolinearity แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ข-1 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มนิติบัญญัติ  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation 

Factor (VIF) 
สนช. 

1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” 

1.656 

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การยกระดับคณุภาพบริการดา้น
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน” 

1.347 

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ” 

2.023 

4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดนิ
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ” 

1.543 

5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” 1.772 

6 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” 1.678 
7 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 1.523 
8 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของประเทศของรัฐบาลฯ 1.627 
9 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ 1.599 

10 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯด้าน “สาธารณูปโภค” 1.459 
11 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯด้าน “สวสัดิการทางสังคม” 1.643 

12 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯด้าน “สิ่งแวดล้อม” 1.522 
13 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการวางแผนการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
1.100 

14 การคอรัปช่ันและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศในปัจจุบัน 1.078 
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ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation 

Factor (VIF) 
สนช. 

15 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน 1.110 
16 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษายาวี/ชาวเขา/อื่น ๆ 1.021 

 
ตารางท่ี ข-2 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มรฎัฐาธิปัตย์  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

นายกฯ รัฐบาล 
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์” 
1.211 1.266 

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ” 

- 1.809 

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน” 

- 1.396 

4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ” 

- 1.967 

5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดลุระหว่าง 
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน” 

1.610 - 

6 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ” 

1.486 1.598 

7 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง 
การร่างรัฐธรรมนญู” 

1.592 1.636 

8 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ” 1.635 - 
9 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 1.497 1.455 

10 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของประเทศของ
รัฐบาลฯ 

1.631 1.640 

11 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ของรัฐบาลฯ 

1.590 1.600 

12 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน
“สาธารณูปโภค” 

1.359 1.361 
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ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

นายกฯ รัฐบาล 
13 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการ

ทางสังคม” 
1.464 1.493 

14 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

- 1.127 

15 การคอรัปช่ันและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน 

- 1.077 

16 นักเรียน นิสตินักศึกษา - 1.034 
17 อาชีพข้าราชการบ านาญ/รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/

องค์กรของรัฐ 
1.012 1.041 

18 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยล้านนา 1.121 - 
19 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน 1.159 1.107 

20 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต ้ 1.145 - 
21 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษายาวี/ชาวเขา/อื่น ๆ  1.035 1.024 

 
ตารางท่ี ข-3 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มตุลาการ  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

ศย. ศร. ศป. 
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปรับปรุงกฎหมาย

และกระบวนการยตุิธรรม” 
1.358 1.362 1.360 

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง 
การร่างรัฐธรรมนญู” 

1.422 1.427 1.426 

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

1.523 1.525 1.525 

4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 1.445 1.444 1.445 

5 การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน 

1.032 1.034 1.032 

6 อาชีพข้าราชการบ านาญ/รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/
องค์กรของรัฐ 

- 1.007 1.002 

7 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยล้านนา 1.009 1.026 1.009 
8 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต ้ - 1.036 - 
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ตารางที่ ข-4 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มอ านวยความยุติธรรม  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

ต ารวจ อัยการ 
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การรักษาความ

มั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” 
1.463 - 

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” 

- 1.359 

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง 
การร่างรัฐธรรมนญู” 

1.502 1.423 

4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ” 1.556 1.519 

5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 1.423 1.437 
6 การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง

ระดับประเทศในปัจจุบัน 
1.080 1.034 

7 การพบเห็นการคอรัปช่ันหรือการรับสินบนของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1.056 - 

8 ผู้ไมม่ีงานท า/ว่างงาน 1.012 - 
9 อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน 1.034 - 

10 อาชีพข้าราชการบ านาญ/รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/
องค์กรของรัฐ 

1.046 - 

11 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยล้านนา 1.080 1.009 

12 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน 1.138 - 
13 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต ้ 1.115 - 

 
ตารางท่ี ข-5 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มองค์กรอิสระ  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

กกต. กสม. ผู้ตรวจฯ ป.ป.ช. คตง. 
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปรับปรุง

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” 
- 1.361 - 1.360 - 

2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูป
การเมือง การรา่งรัฐธรรมนูญ” 

1.041 1.432 1.388 1.431 1.031 

3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

- 1.532 1.463 1.529 - 
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ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

กกต. กสม. ผู้ตรวจฯ ป.ป.ช. คตง. 
4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” - 1.439 1.367 1.445 - 

5 การคอรัปช่ันและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน 

1.065 1.074 1.034 1.033 1.066 

6 การพบเห็นการคอรัปช่ันหรือการรับสินบน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1.041 1.053 - - 1.047 

7 นักเรียน นิสติ นักศึกษา - 1.001 - - - 

8 อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 1.031 - - - 1.077 
9 อาชีพข้าราชการบ านาญ/รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ/

องค์กรของรัฐ 
- - - - 1.195 

10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.037 - - - 1.201 
11 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรบัภาษาไทยลา้นนา - 1.011 1.024 1.009 - 

12 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน 1.092 - - - 1.027 
13 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต ้ 1.086 - 1.028 - - 

 
ตารางท่ี ข-6 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มพรรคการเมือง  

ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง 

การร่างรัฐธรรมนญู” 
1.049 1.041 

2 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน” 

1.120 1.099 

3 การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน 

1.070 1.066 

4 การพบเห็นการคอรัปช่ันหรือการรับสินบนของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1.078 1.075 

5 นักเรียน นิสติ นักศึกษา 1.100 1.028 

6 อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน 1.189 - 
7 อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน - 1.071 

8 อาชีพเจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง/
ธุรกิจขนาดใหญ ่

1.061 1.036 
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ล าดับ ตัวแปรอิสระ 
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.309 - 

10 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยล้านนา 1.115 - 
11 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยอีสาน 1.259 - 
12 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษาไทยใต ้ 1.150 1.025 
13 ภาษาที่ใช้พูดประจ าฯ ส าหรับภาษายาวี/ชาวเขา/อื่น ๆ  1.050 1.012 
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