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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

จ
be guaranteed that people will have true trust towards the institutions with achieving
result and acting with integrity.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้กลุ่มผู้บริหารภาครัฐต้องเตรียมรับมือ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้แก่ประเทศชาติ ภาครัฐจึงสร้าง
“หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้รัฐบาลเคารพสิทธิ
ของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและใช้จริยธรรมในการบริหารประเทศ อีกทั้งเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นภาครัฐจึงตรา “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ซึ่งจากหลักการและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทาให้เชื่อได้ว่าประชาชนจะศรัทธา
สถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ
“ศรัทธาเป็นความเต็มใจของฝ่ายหนึ่งทีจ่ ะเสี่ยงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยเชื่อว่าฝ่ายนั้น ๆ มีความสามารถ
มีความเปิดเผย ให้ความสนใจ ห่วงใย และมีความน่าเชื่อถือ” (Mishra, 1996) หรือศรัทธาเป็นผลมาจาก
การโต้ตอบกันของทั้งสองฝ่าย (Deutsch, 1960) หรือศรัทธา คือ ความเป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และการไม่ศรั ทธามักขึ้น อยู่ กับ ความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะได้รับและไม่ใช่ความกลั วอย่าง
ไร้เหตุผล (Shaw, 1997) การกล่าวถึงศรัทธาในการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับแนวดิ่ง
เนื่องจากรัฐบาลในปี 2560 จัดตั้งขึ้นจากการรัฐประหาร จึงทาให้กลุ่มผู้สนับสนุนทหารหวังพึ่งรัฐบาล
ชุดนี้ (ปกรณ์ พึ่งเนตร, 2557)
นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้เสนอปัจจัยในการส่งเสริมศรัทธา อาทิ ศรัทธาในองค์กร ซึง่ ศรัทธา
ถือเป็ น ความจ าเป็ น ขั้น พื้น ฐาน อัน ประกอบด้ว ย “ความส าเร็จ (Achieving Results)” แสดงถึ ง
การกาหนดค่างานที่ต้องการดาเนินการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ นั้น
จะเป็นการเติมเต็มหน้าที่และข้อตกลงร่วมกัน กุญแจแห่งผลลัพธ์ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ แรงจูงใจของบุคคล
ถูกกาหนดมาจากความปรารถนา ความเป็นมิตร เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร
“ความซื่อตรง (Acting with Integrity)” แสดงถึง ความซื่อสัตย์ในคาพูดและความคงเส้นคงวาในการกระทา
ดังภาษิตที่ว่า “ทาในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณจะทา” และ“การเอาใจใส่ดูแล (Demonstrating Concerns)”

2
แสดงถึง ศรัทธาที่มีต่อบุคคลที่ทาให้เชื่อได้ว่าเขาจะเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้อื่น และกระทาการใด ๆ
ตามที่ตกลงกันไว้หรือกระทาการใด ๆ ที่ไม่ขัดกับความต้องการของผู้อื่น (Shaw, 1997) ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้านธุรกิจที่อธิบายว่า “ปัจจัยของความคู่ควรแก่การไว้วางใจ (The Factors of Trustworthiness)”
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ “ความสามารถ (Ability)” แสดงถึง ทักษะความสามารถเฉพาะเจาะจง
ที่จะทาให้บุคคลอื่นศรัทธาในงานสาขานั้น ๆ “ความเมตตากรุณา (Benevolence)” แสดงถึง การกระทา
สิ่งดี ๆ ให้กับบุคคลอื่น และ“ความซื่อสัตย์ (Integrity)” แสดงถึง ความซื่อสัตย์ทบี่ ุคคลอื่นจะรับรู้และ
ยอมรับได้ (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นแบบที่จะนามาศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
ปัจจัยที่แสดงถึงความสาเร็จของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี คือ นโยบายทางการเมือง
ที่รัฐบาลใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ในกรณี
ที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น) และความต้องการของประชาชน (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2557)
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย
การเมืองในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอานาจการปกครองประเทศ
และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไว้สามระยะ ระยะแรก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชน
ระยะที่สอง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน หลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลดบทบาทและภารกิจ
มาอยู่ในระดับที่ปรึกษาและทางานร่วมกับคณะรัฐมนตรี และระยะที่สาม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
และจัดการเลือกตั้ง (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2557) ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่กล่าวถึงในข้างต้น คือ
คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ซึ่งได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน เพื่อวางรากฐานให้รัฐบาลวาระถัดไป
พิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน (สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2557) รวมทั้งจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ส่วนปัจจัยที่แสดงถึงความซื่อตรงของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี คือ การสุจริต
หรือการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หากสถาบันใดมีการกระทาที่ทุจริตคอรัปชั่นหรือรับสิ นบน
เพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่งหรือชื่อเสียงหรือสิ่งใด ๆ ที่ตนเองต้องการ โดยมิชอบธรรม ย่อมทาให้ความซื่อตรง
ในสถาบันนั้น ๆ ไม่เกิดขึ้น
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งานวิจัยหลายชิ้น ได้เสนอปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจัยด้าน
ความโปร่งใสในการทางานและปัจจัยการเมืองในระบบราชการ ทาให้ระดับความไว้วางใจของประชาชน
ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลช่องและปลักหนู มีความแตกต่างกัน (จักรพงษ์ หนูดา, 2557) และ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการให้บริการของสานักงานที่ดินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทาให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระดับมาก (ดวงเดือน ใจหาญ, 2554) รวมทั้งประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกันจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อปัจจัยด้านความโปร่งใสและด้านการบริการขององค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลในเขตจั งหวัดสระแก้ว แตกต่ างกัน ส่ ว นประชาชนที่มีรายได้ต่ างกันจะมีความเชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจต่อปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน
(อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ, 2546)
การศึกษาครั้งนี้จึงได้นาตัวแปรจาก“การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อการบริการสาธารณะ และการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560” ของสถาบันพระปกเกล้า
มาจัดกลุ่มตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความสาเร็จและความซื่อตรง และสรุป
ได้ว่าตัวแปร“ความพึงพอใจต่อรัฐบาล” และ“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่น
จัดให้กับประชาชน” แสดงถึงความสาเร็จของสถาบันต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ
ในอนาคต ส่วนตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น ” แสดงถึงความซื่อตรง
ของสถาบั น ต่าง ๆ และใช้เป็ น แนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาทุ จริต คอรัปชั่น ด้ว ยหลั กธรรมาภิ บ าล
นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ตัวแปร“ประเภทการทางาน”
“รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน” สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ
ในสังคมไทยอีกด้วย
ปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวในข้างต้นจึงนาไปสู่การศึกษาศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย และสร้างตัวแบบ
ทานายศรัทธาพร้อมทั้งนาตัวแบบจากการศึกษาครั้งนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ วางแผน
แก้ไขปัญหาภายในประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล และปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของสถาบันต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
2) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทานายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
โดยใช้ข้อมูลการสารวจฯ จากสถาบันพระปกเกล้า
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) สามารถน าผลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วมาเป็ น แนวทางในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสถาบันต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ศรัทธาทีป่ ระชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย

บทที่ 2
แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้รวบรวมความหมายและแนวคิด
เกี่ย วกับ ศรั ทธา ประวัติความเป็ น มา อานาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ปัจจัยที่สั มพันธ์ต่อศรัทธา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธา และการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินการศึกษา
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 ปัจจัยด้านความสาเร็จวัดจากตัวแปร“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 ปัจจัยด้านความสาเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
2.2.2.1 แนวคิดและหลักการการให้บริการสาธารณะ
2.2.3 ปัจจัยด้านความซื่อตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การคอรัปชั่น”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
2.2.3.1 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น
2.3 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาจากการทบทวนวรรณกรรม
2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากตัวแปร“ประเภทการทางาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน”
และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
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2.3.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ตัวแปร“ประเภทการทางาน” “รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 ศรัทธา
ความหมายของศรัทธา แนวคิดในการส่งเสริมศรัทธา และสถาบันต่าง ๆ ที่นามาวิเคราะห์
ศรัทธา สามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1.1 ความหมายของศรัทธา
นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้นิยามความหมายของศรัทธา ไว้ดังนี้ “ศรัทธาเป็นความเต็มใจของ
ฝ่ายหนึ่งที่จะเสี่ยงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยเชื่อว่าฝ่ายนั้น ๆ มีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความสนใจ
ห่ ว งใย และมีความน่ าเชื่อถือ ” (Mishra, 1996) หรืออาจกล่ าวได้ว่าศรัทธาจะเกิดขึ้นกับ บุคคลที่
“กระทาทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเรา และจะไม่ทาร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา”
(Baier, 1986) หรือศรัทธาเป็นผลมาจากการโต้ตอบกันของทั้งสองฝ่าย (Deutsch, 1960) หรือ“ศรัทธา
เป็นการเดิมพันหรือการคาดเดาในการกระทาผู้อื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” (Sztompka, 1999) ดังนั้น
ศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่บุคคลมีให้ซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ที่มตี ่อกัน
สามารถสรุปได้ว่า ศรัทธา หมายถึง การเต็มใจและยินยอมที่จะมอบศรัทธาให้กับบุคคลอื่นที่มี
ความสามารถ กระทาการใด ๆ อย่างเปิดเผย รวมถึงมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตตา
กรุณา ความน่าเชื่อถือ ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
2.1.2 แนวคิดในการส่งเสริมศรัทธา
นักวิชาการต่างประเทศ อาทิ Shaw (1997) กล่าวว่า ศรัทธาถือเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐาน
ที่จะสร้างศรัทธาขององค์กรให้อยู่ในระดับสูง ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง “ความสาเร็จ (Achieving Results)” ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุ ด
ที่จะทาให้เกิดศรัทธาในการกาหนดค่าของงาน ในการกาหนดค่างานที่ต้องการดาเนินการและผลลัพธ์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ นั้น จะเป็นการเติมเต็มหน้าที่และข้อตกลงร่วมกัน กุญแจ
แห่งผลลัพธ์ที่ ยิ่งไปกว่านั้ น คือ แรงจูงใจของบุคคลถูกกาหนดมาจากความปรารถนา ความเป็นมิตร
ซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถรักษาศรัทธาไว้ได้ หากพวกเขาเหล่านั้นขาดความสามารถหรือไม่มีประสิทธิภาพ
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ที่จะเติมเต็มมาตรฐานที่คาดหวังไว้ได้ ในกรณีเช่น นั้นพวกเขาเหล่านั้นไม่สมควรที่จะได้รับศรั ทธา
ไม่ใช่เพราะพวกเขาคิดมุ่งร้าย แต่เพราะพวกเขาไม่สามารถส่งต่องานให้เกิดความสาเร็จได้ หากนามาปรับใช้
ในเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย สามารถอธิบายปัจจัยด้านความสาเร็จได้จากนโยบาย
ทางการเมือง เนื่องจากรัฐบาลและสถาบันต่าง ๆ มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน เพื่อให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ประการที่สอง “ความซื่อตรง (Acting with Integrity)” หมายถึง ความซื่อสัตย์ในคาพูดและ
ความคงเส้นคงวาในการกระทา โดยส่วนมากศรัทธาจะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติตัวคงเส้นคงวาทั้งคาพูดและ
การกระทาตามภาษิตที่ว่า “ทาในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณจะทา” ดังตัวอย่างเช่น ถ้ารับรู้ถึงความไม่คงเส้นคงวา
ในคาพูดและการกระท า จะตัดสิ นได้ว่าบุ คคลนั้น ไม่สามารถเต็มเติ มความรับผิ ดชอบในวิชาชี พได้
ยิ่งกว่านั้นการรับรู้ถึงความไม่คงเส้นคงวาที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทาให้ผลลัพธ์การไม่ศรัทธา
เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าความไม่คงเส้นคงวาในคาพูดและการกระทาเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่สุด
ที่จะประเมินได้ว่าบุคคลนั้นไม่มีความสามารถหรืออาจจะมุ่งร้ายและอาจจะเป็นคุณลักษณะที่ไม่สามารถ
เติมเต็มหน้าทีใ่ นวิชาชีพได้ หากนามาปรับใช้ในเรื่องศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย สามารถอธิบาย
ปัจจัยด้านความซื่อตรงได้จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการใช้ อ านาจ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ส่งผลให้ประเทศชาติ
ไม่สงบสุข ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมภายในประเทศ อีกทั้งต้องใช้อานาจโดยที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ประการที่สาม “การเอาใจใส่ดูแล (Demonstrating Concerns)” โดยพื้นฐานแล้วศรัทธาจะ
เกิดขึ้นกับบุคคลที่เอาใจใส่ดูแลผู้อื่น และเป็นบุคคลที่เชื่อได้ว่าจะเข้าใจเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้อื่น
อีกทั้งจะกระทาการใด ๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ขัดกับความต้องการของผู้อื่น และจะสนับสนุนให้
ผู้อื่นหรือทุกคนเกิดความพึงพอใจ ดังตัวอย่างคาแถลงที่ว่า “เขาไม่ได้ทางานตามวาระส่วนตัวและเขาต้องการ
ทาสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับคณะ” ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้นาตัวแปรด้านการเอาใจใส่ดูแลมาใช้ในการวิเคราะห์
ทั้งนี้ศรัทธายังแสดงถึงความเป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระดับของศรัทธาขึ้นอยู่กับ
ความสาเร็จ ความซื่อตรง และการเอาใจใส่ดูแล รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งศรัทธา ส่วนการไม่ศรัทธานั้น
มักขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะได้รับและไม่ใช่ความกลัวอย่างไร้เหตุผล
สอดคล้องกับแนวคิด ของ Mishra (1996) ที่กล่าวว่าศรัทธาประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ
อันได้แก่
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มิติที่หนึ่ ง “ความสามารถ (Competence Dimension)” หมายถึง ศรัทธาที่ผู้ ใต้บั งคับบั ญชามี ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถในการทางานได้ดี และมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
มิ ติ ที่ สอง “การเปิ ดเผย (Openness Dimension)” หมายถึ ง ศรั ทธาที่ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชามี ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที่เปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นและความสาเร็จที่ได้รับ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความจริงใจ
มิ ติ ที่ สาม “ความห่ วงใย (Concern Dimension)” หมายถึ ง ศรั ทธาที่ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชามี ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ฉกฉวยผลประโยชน์จากบุคคลอื่น แต่จะยึดถือประโยชน์ของบุค คลอื่นเป็นส าคัญ
รวมทั้งให้ความสนใจ ห่วงใยต่อความผาสุกของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน และให้การยอมรับ
ซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน
มิติที่สี่ “ความเชื่อถือได้ (Reliability Dimension)” หมายถึง ศรัทธาที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อ
ผู้ บั งคับบั ญชาที่มีการกระท าที่ สม่ าเสมอและมี คาพูดที่เชื่ อถื อได้ ทั้งในสถานการณ์ ที่ผิ ด ปกติ แ ละ
สถานการณ์ที่เป็นปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
เช่นเดียวกับ “ปัจจัยของความคู่ควรแก่การไว้วางใจ (The Factors of Trustworthiness)” (Mayer et
al., 1995) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยที่หนึ่ง “ความสามารถ (Ability)” หมายถึง ทักษะความสามารถเฉพาะเจาะจงที่จะทาให้
บุคคลอื่นศรัทธาในงานสาขานั้น ๆ
ปัจจัยที่สอง “ความเมตตากรุณา (Benevolence)” หมายถึง การกระทาสิ่งดี ๆ ให้กับบุคคลอื่น
ปัจจัยที่สาม “ความซื่อสัตย์ (Integrity)” หมายถึง ความซื่อสัตย์ที่บุคคลอื่นจะรับรู้และยอมรับได้
นอกจากนี้ศรัทธายังเกิดจากพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ซึ่งจากงานวิจัยการพัฒนา
แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) ในเรื่อง “แบบสอบถามการอธิบาย
พฤติ ก รรมผู้ น า” ได้ ก าหนดขอบเขตในแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ น าที่ มุ่ ง ความสั ม พันธ์
(Consideration) และพฤติกรรมผู้นาทีม่ ุ่งงาน (Initiating Structure) (Yukl, 2002)
2.1.3 สถาบันที่นามาวิเคราะห์ศรัทธา
สถาบันที่นามาวิเคราะห์ศรัทธา มีจานวนทั้งสิ้น 15 สถาบัน สามารถจัดกลุ่มสถาบันได้ 6 กลุ่ม
ซึง่ แต่ละสถาบันมีความเป็นมา ภารกิจหลัก หรืออานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1.3.1 กลุ่มนิติบัญญัติ
กลุ่มนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งรายละเอียด
สถาบันดังกล่าวมีดังนี้
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1) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เมื่อเกิดเหตุการณ์ยึดอานาจการปกครอง คณะผู้ยึดอานาจจะประกาศยกเลิก
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ในขณะนั้ น และสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะจั ด ท ารั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับชั่วคราวขึ้นเพื่อใช้บังคับ แทน เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
ยึดอานาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และประกาศยกเลิกใช้“รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550” ต่ อ มาในวั น ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้ ป ระกาศใช้
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” ขึ้น
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กล่าวไว้ว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอานาจหน้าที่
ในการวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้บังคับ รวมทั้งตราข้อบังคับการประชุม
สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ เสนอและพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ พิ จารณาอนุ มั ติ พ ระราชก าหนด
พิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาใด ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งทาหน้าที่
เป็นสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา และสามารถตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องอันใดที่เกี่ยวกับหน้าที่
ได้อีกด้วย ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557," 2557)
เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ มี ก ารประกาศใช้ “ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” โดยวางหลักไว้ว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557” ยังคงทาหน้าที่รัฐสภา 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 เพื่อเข้ารับตาแหน่ง หัวหน้ารัฐบาลและปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่ นดิน
แต่ในพ.ศ. 2557 ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” นั้น
ได้วางหลักให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจาก
ผลการลงมติสรุปว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับเลือกให้
ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย
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ตามบทกฎหมายมีสาระสาคัญที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ดังนี้
กากับโดยทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดิน ยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในระดับราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (1)) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการ
(มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (2)) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตาแหน่ง (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (3))
สั่งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสานักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (4)) แต่งตั้งข้าราชการ
ไปดารงตาแหน่งให้กับกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (5)) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
(มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (6)) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสานักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 11
วรรคหนึ่ง (7)) วางระเบียบปฏิบัติราชการ (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (8)) ดาเนินการอื่น ๆ (มาตรา 11
วรรคหนึ่ง (9)) ("พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ", 2534) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
2) รัฐบาล
รัฐ บาลเป็น กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ตามบทกฎหมายมีสาระส าคัญที่กล่ าวถึงอานาจหน้ าที่
ของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ต้องดาเนินการตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจตามหลักจรรยาบรรณ (มาตรา 164
วรรคหนึ่ง (1)) รักษาวินัยในงานที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (2)) ยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (3)) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก ปรองดองกัน (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (4)) พร้อมรับผิดชอบเรื่องที่อยู่
ในหน้าที่และอานาจของตน (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
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อานาจตุลาการ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) ได้รวมศาลที่กระจายตามกระทรวง กรมต่าง ๆ มาไว้แห่งเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณา
พิพากษาคดีดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงมีการจัดระบบกฎหมายปฏิรูป
ระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตก (สานักงานศาลยุติธรรม, 2561)
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ตามบทกฎหมายมีสาระสาคัญให้ศาลยุติธรรมถูกแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม
และมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลฎีกา ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540," 2540) ต่อมาให้สานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง)
("พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543," 2543) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2543 เป็นต้น ไป และบัญญัติให้ “ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดี
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลอื่น” (มาตรา 194 วรรคหนึ่ง) ("รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560)
2) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)
ศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
2475” ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ได้มีการตรา“พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488”
เพื่อลงโทษผู้กระทาความผิด โดยศาลจะเป็นผู้มีอานาจชี้ขาดในการพิจารณาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และองค์กรที่ทาหน้าที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความแย้งหรือ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ คือ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กาหนดให้
มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในตัวบทกฎหมายจานวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2489” “รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492” “รัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2475 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช 2495” “รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511” “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517”
“รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2521” “รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2534” และ“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549”
(สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ได้มีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญขึ้น และสิ้นสุดลงเมื่อมีการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ต่อมาได้มีการจัดตั้งศาล
รั ฐธรรมนู ญขึ้ นอี กครั้ ง ในวั นที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2550 ตาม“รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550” และตามบทกฎหมายมีสาระสาคัญที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือร่างกฎหมาย (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1)) พิจารณา
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือองค์กรอิสระ (มาตรา 210
วรรคหนึ่ง (2)) ปฏิบัติหน้าที่และอานาจอื่น (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (3)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
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3) ศาลปกครอง (ศป.)
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า เจ้าอยู่หัว (รัช กาลที่ 5) พระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน ”
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2417 โดยมีการร่างกฎหมายและมีผู้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2475 สมัยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ ได้มีการตรา“พระราชบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2476” เพื่อกาหนดประเภทคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีประกอบ
ต่อมามีการตรา“พระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492” แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ไม่มีวิธีพิจารณาคดีอย่างเป็นระบบ ต่อมาในสมัย ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ได้มีการปรับปรุงกฎหมายและรวมกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเข้าด้วยกัน
และตรา“พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522” และจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ควบคู่กับคณะกรรมการร่างกฎหมาย เพื่อทาหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทในคดีปกครอง
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538” ให้มบี ทบัญญัติว่าด้วยศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ
และ“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งระบบศาลปกครอง
ขึ้นเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองกลางขึ้น ตาม“พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542”
(สานักงานศาลปกครอง, 2559) ซึ่งนับว่าเป็นการก่อตั้งศาลปกครองโดยสมบูรณ์ และตามบทกฎหมาย
มีสาระสาคัญที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ ของศาลปกครอง ดังนี้ พิจารณาพิพากษาคดี ปกครองจากการ
ใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากการดาเนินกิจการทางปกครอง (มาตรา 197 วรรคหนึ่ง)
จัดให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา 197 วรรคสอง) ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ขององค์กรอิสระ (มาตรา 197 วรรคสาม) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,"
2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
2.1.3.4 กลุ่มอานวยความยุติธรรม
กลุ่ ม อ านวยความยุ ติ ธ รรม ประกอบด้ ว ย 2 สถาบั น ได้ แ ก่ ต ารวจ และอั ย การ
ซึ่งรายละเอียดแต่ล ะสถาบั น มีดังนี้
1) ตารวจ
ต ารวจก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า ที่เรียกว่า จตุสดมภ์
ได้แก่ เวียง วัง คลัง และนา รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้กิจการตารวจขึ้นกับกรมเวียง และการบังคับบัญชา
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ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ โดยกิจการตารวจแบ่ง ออกเป็นตารวจพระนครบาล ตารวจภูธร และ
ตารวจหลวง
เมื่ อ พ.ศ. 2405 พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 4)
ได้ว่าจ้าง กัปตัน เอส.เย.เบิร์ด เอมส์ ชาวอังกฤษ มาเป็นผู้วางโครงการจัดตั้งกองตารวจในส่วนกิจการ
ตารวจนครบาล เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตนครหลวงตามแบบอย่างยุโรปที่เรียกว่า กองโปลิศ
ต่อมาในพ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตรากฎหมายโปลิศรักษาพระนคร 53 ข้อ และได้จัดตั้งตารวจภูธรขึ้นเป็นทหารโปลิศในพ.ศ. 2419
เพื่อเป็นกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาคและสามารถปฏิบัติการทางทหารได้ด้วย
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศในพระราชกฤษฎีกา
ว่าให้กรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น “สานักงานตารวจแห่งชาติ” ซึง่ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
โดยการปฏิบัติงานของสานักงานตารวจแห่งชาติแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของสานักงานผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ และส่วนของบัญชาการ (พิพิธภัณฑ์ตารวจวังปารุสกวัน, 2560) และตามบทกฎหมาย
มีสาระสาคัญที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของตารวจ ดังนี้ รักษาความปลอดภัยในสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1)) ดูแล ควบคุม กากับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจ (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2)) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (3)) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ของประชาชนและราชอาณาจักร
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (4)) ปฏิบัติการอื่น (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (5)) ช่วยเหลือการพัฒ นาประเทศ
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (6)) ("พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547," 2547) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
2) อัยการ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้มีการริเริ่มปฏิรูป
ระบบกฎหมายและการปกครองประเทศให้มีมาตรฐานคล้ายกับ ชาติตะวันตก ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 5) พระองค์ทรงมี พระราชดาริ ให้ แ ก้ ไ ขวิธี การช าระความ
ตั้งแต่พ.ศ. 2427 โดยทรงมอบหมายให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณเป็นผู้วางโครงร่าง
การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมในพ.ศ. 2433 และจัดตั้งสาเร็จในพ.ศ. 2434 อีกทั้งมีการประกาศใช้
กฎหมายสาคัญหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127” “พระราชบัญญัติลักษณะ
พยาน ร.ศ.113” รวมทั้งยกเลิกวิธีพิจารณาคดีโดยใช้กฎจารีตนครบาล แต่ใช้หลักการพิจารณาคดีและ
การสืบพยานในศาลของต่างประเทศแทน โดยกาหนดให้ผู้พิพากษาจะต้องควบคุมการสืบพยานและ
รับฟังพยานด้วยตนเอง
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หลักฐานข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรมอัยการ ระบุว่า “ข้อ 6 กรมอัยการ
เป็ น เจ้ า พนั ก งานส าหรั บ เป็ น โจทก์ เ ป็ น ทนายในคดี ค วามแผ่ น ดิ น คื อ ความนครบาล ซึ่ ง มี โ ทษ
ในลักษณะอาญาหลวงอันเป็นอุกฤษโทษ มหันตโทษ และเป็นเจ้าพนักงานที่ปรึกษากฎหมายของข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่งเจ้ากรม 1 เนติบัณฑิตย์ 4 เสมียร เอก โท สามัญ ” หลังจากการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม
พบว่า ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดเข้ารับตาแหน่งในกรมอัยการและยังไม่มีอัยการทาหน้าที่ฟ้องคดีอาญา
ในนามของแผ่นดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2436 ได้มีการจัดตั้งกรมอัยการขึ้นในกระทรวงยุติธรรม
โดยมีทนายหลวงว่าความแผ่นดินในศาลทั้งปวง และศาลกงศุลว่าความแผ่นดินในต่างประเทศ อีกทั้ง
มีการตั้งเนติบัณฑิตหรือหมอกฎหมาย และราชมนตรีหรือหมอกฎหมายชั้นสูง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของอัยการ ต่อมามีการตรา“พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย
พุทธศักราช 2531” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 17 หน่วยงาน ได้แก่ กองคดีต่าง ๆ
และสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และส่วนภูมิภาค 4 หน่วยงาน
ได้แก่ ที่ทาการอัยการจังหวัด ที่ทาการอัยการประจาศาลแขวง ที่ทาการอัยการประจาศาลคดีเด็กและเยาวชน
และที่ทาการอัยการประจาศาลจังหวัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 กรมอัยการถูกจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ราชการอิสระที่ไม่อยู่ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง และเปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สานักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานอัยการให้มีความเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการดาเนินคดีได้ ซึ่งตาม “พระราชกฤษฎีกา
แบ่ งส่ วนราชการส านั กงานอั ยการสู งสุ ด พ.ศ. 2535” ได้ มีการแบ่งส่ วนราชการใหม่ และกาหนดให้
ไม่ มี ราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาคอี กต่ อไป (ส านั กงานอั ยการสู งสุ ด , 2560) และตามบทกฎหมาย
มีสาระสาคัญที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของอัยการ ดังนี้ พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วตามหลักจรรยาบรรณ และไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง” (มาตรา 248
วรรคหนึ่ ง) และมีมาตรการป้ องกันมิ ให้ พนักงานอัยการกระทาการหรื อดารงตาแหน่ ง ที่จ ะมี ผ ลต่ อ
การพิจารณาสั่งคดี (มาตรา 248 วรรคท้าย) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,"
2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
2.1.3.5 กลุ่มองค์กรอิสระ
กลุ่มองค์กรอิสระ ประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น คณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (คตง.)
ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้
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1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระโดยมีคณะกรรมการ จานวน 5 คน คณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้นมานั้นจะต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีอานาจหน้าที่
เป็นผู้ควบคุม ดาเนินการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และจั ด ให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ โ ดยสุ จริ ต และเที่ ยงธรรม
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2559)
ตามบทกฎหมายมีส าระส าคัญที่กล่ าวถึงอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง ไว้ดังนี้ จั ดหรื อดาเนิ นการให้ มีการจัดการเลื อกตั้ง ทางการเมือง และการออกเสี ย ง
ประชามติ (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (1)) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และควบคุมดูแล
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีอานาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จาเป็นหรือ
ที่เห็นสมควร (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (2)) เมื่อพบเห็นการกระทาที่ ไม่สุจริตให้ดาเนินการสั่งระงับ
ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ดาเนินการใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (3)) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มลี ักษณะทุจริต (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (4)) ดูแลการดาเนินงานของพรรคการเมือง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (5)) ปฏิบัติหน้าที่และอานาจอื่น (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
กรรมการอื่นอีก 10 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเกิดจากแรงผลักดันและความต้องการของประชาชน
ที่ต้องการให้เกิดองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มี
ผลปรากฏเป็นจริง ต่อมาได้มีการตรา“พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ขึ้น
ซึ่งบั งคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2542 ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมี การยึดอานาจการปกครอง
และประกาศยกเลิก“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ในวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 แต่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป (ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560a)
ตามบทกฎหมายมีส าระส าคัญที่กล่ าวถึงอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
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มนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (1))
จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (2))
เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง แก้ไขปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎ หรืออื่น ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (3)) หากรายงาน
สถานการณ์ เกี่ย วกับ สิ ทธิมนุ ษยชนในประเทศไทยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ ชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (4)) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิมนุษยชน (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (5)) ปฏิบัติหน้าที่และอานาจอื่น
(มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (6)) คานึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญ
(มาตรา 247 วรรคท้าย) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2517 โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติให้มี “ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา” แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ
และตัดในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไป ทาให้การจัดตั้งครั้งนั้น ไม่สาเร็จ ต่อมาในพ.ศ. 2533
ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา
และจัดตั้งสาเร็จในพ.ศ. 2538 อีกทั้งตามที่“รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538” บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา
มีจานวนไม่เกินห้าคนตามมติของรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา” (มาตรา 162 ทวิ วรรคหนึ่ง) ซึ่งยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้นได้
เนื่ องจากไม่มี ก ารก าหนดระยะเวลาในการจัด ตั้ง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2539 เกิดการรัฐ ประหารและ
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญบางฉบับ แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อให้
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ รัฐเป็น ไปอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังคงให้ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542”มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
ตาม“รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ได้บัญญัติให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นองค์กรอิสระ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”
เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” (สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2560a) และตามบทกฎหมายมีสาระสาคัญ
ที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ เสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ประชาชน (มาตรา 230
วรรคหนึ่ง (1)) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (2)) หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามหมวด 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” “พระราชบั ญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. 2476” “พระราชกฤษฎีกา
วิธีพิจ ารณาลงโทษข้ าราชการและพนั กงานเทศบาลผู้ ก ระทาผิ ดหน้ า ที่ห รื อหย่ อนความสามารถ
พ.ศ. 2490” “พระราชบัญญัติเรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492” ต่อมาในพ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน (ก.ป.ช.) เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ และพ.ศ. 2496 ได้พัฒนา
เป็ น กรมตรวจราชการแผ่ น ดิ น แต่ ถู ก ยุ บ ในพ.ศ. 2503 จนกระทั่ ง พ.ศ. 2515 ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ป) ขึ้น โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ในวั น ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ต่ อมาได้ มี การประกาศใช้ “รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2540” ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรอิสระ อีกทั้งประกาศใช้ “พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542” ทาให้ไม่มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ (ป.ป.ป) อีกต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ, 2560a)
ตามบทกฎหมายมีส าระส าคัญที่กล่ าวถึงอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้ ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรื อใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรืออื่น ๆ (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1)) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวย
ผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ อื่น ๆ
(มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (2)) กาหนดให้ผู้ ใดตามมาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและ
เปิ ด เผยผลการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว (มาตรา 234 วรรคหนึ่ ง (3))
หน้าที่และอานาจอื่น (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (4)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560," 2560) โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
5) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติสาหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงิน
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ส่งเงิน” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง
กรมตรวจเงินแผ่นดินในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2458 และ
ให้นายอีฟลอริโอทาหน้าที่เป็นอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินคนแรก ต่อมาในพ.ศ. 2476 ได้มีการตรา
“พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พ.ศ. 2476” และจั ด ตั้ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนกรมตรวจเงินแผ่นดิน ต่อมาในพ.ศ. 2515 ได้กาหนดให้สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และในพ.ศ. 2522 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน และปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารมาอยู่ในรูปแบบผู้อานวยการ
สานักงานฯ และเพิ่มบทบาทการตรวจสอบในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัดของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร
ต่อมามีการประกาศใช้“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2540”
รวมทั้ง“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่น ดิน พ.ศ. 2542” ซึ่งกาหนดให้
การตรวจเงินแผ่นดินกระทาโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ
และเป็นกลาง (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2560) และตามบทกฎหมายมีสาระสาคัญที่กล่าวถึง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 240
วรรคหนึ่ง (1)) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (2))
กากับการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (3)) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (4)) สั่งลงโทษทางปกครองหากทาผิดทางกฎหมาย (มาตรา 240
วรรคหนึ่ง (5)) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) โดยรายละเอียด
ดังกล่าวจะแสดงในภาคผนวก ก
2.1.3.6 กลุ่มพรรคการเมือง
กลุ่มพรรคการเมือง ประกอบด้วย 2 สถาบัน ได้แก่ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์
ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถาบัน มีดังนี้
1) พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่ อ ไทยจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคเมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน พ.ศ. 2550
หัวหน้าพรรคคนแรก คือ นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ และเลขาธิการพรรคคนแรก คือ นายโอฬาร
กิจเลิศไพโรจน์ ปัจจุบันสานักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่ที่อาคารไอเอฟซีที จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซึง่ เดิมใช้ชื่อพรรคว่า พรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งพรรค คือ
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน มีนโยบายทางการเมือง
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ตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักษาผลประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ (พรรคเพื่อไทย, 2560)
2) พรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2489 ผู้ ก่ อ ตั้ ง คื อ
นายควง อภัยวงศ์ และเลขาธิการพรรคคนแรก คือ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งมีอุดมการณ์
ของพรรคฯว่า “โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ผู้คนเปลี่ยน “ความถูกต้อง” ต้องไม่เปลี่ยน” ซึง่ ในพ.ศ.
2535-2554 พรรคฯมี ผ ลงานทั้ ง สิ้ น 7 ด้ า น ดั ง นี้ ด้ า นปฏิ รู ป กฎหมายและกระจายอ านาจ
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด้านเศรษฐกิจ (พรรคประชาธิปัตย์, 2562)

2.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997)
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) วัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจ
ต่อรัฐบาล” “ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน” “ความคิดเห็น
และประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา สามารถอธิบายได้ดังนี้
2.2.1

ปัจจัยด้านความสาเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อรัฐบาล”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา

ความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลเป็ นตัวแปรที่ แสดงถึงความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้ ว ย
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึง่ นามาใช้เป็นตัวแทนรัฐบาล
วาระอื่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 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
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ยึ ด อ านาจการปกครองประเทศในวั น ที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาประเทศไว้
3 ระยะ คือ ระยะแรก มุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ของรัฐบาล
ก่อนที่จะมีการรัฐประหาร และปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชน ระยะที่สอง
ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนูญฉบั บ ชั่วคราวและจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่ งชาติและรัฐมนตรี หลั งจากนั้น
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลดบทบาทและภารกิจมาอยู่ในระดับที่ปรึกษาและทางานร่วมกับ
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คณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อวางรากฐาน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และระยะที่สาม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและจัดการเลือกตั้ง
อีกทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น (ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , 2557) โดยก าหนดนโยบายจากหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางการทางานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติ และ
วางรากฐานให้รัฐบาลวาระถัดไปพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้ แก่ป ระชาชน โดยนโยบายมีทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ “การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์” “การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” “การลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ” “การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม” “การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน”
“การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ” “การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน” “การพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม” “การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” “การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
2.2.1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
“รั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน
พุทธศักราช 2560 สืบเนื่องมาจาก “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดทากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น”
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติมในร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการจัดทารัฐธรรมนูญมีดังต่อไปนี้ เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ศาลรัฐธรรมนูญจะนาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาพิจารณาและวินิจฉัย
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องดาเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อดาเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อม
ถวายพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับการนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงมีพระราชดาริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 ตั้งแต่วันประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป
โดยรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ถือเป็นรัฐ ธรรมนู ญ
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
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ” “หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ” และ “บทเฉพาะกาล” ("รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560)
2.2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการ เอกชน วิชาการ การเมือง และประชาชน โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีจัดทาขึ้นตามหลักการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนา
ประเทศให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ส่งผลให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้ อยู่ในระดับสูง
ประชาชนอยู่ ดีกิ นดี สั งคมมีความมั่ นคง และเสมอภาค อีกทั้งวางแผนพัฒนาสาขาต่าง ๆ อัน ได้ แก่
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 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคไทยแลนด์ 3.0 หรือยุคอุตสาหกรรมหนักที่มีการนาเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทย
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ติดกับดักทามากได้น้อย มีรายได้ปานกลาง และเกิดความเหลื่อมล้าในสังคม จึงต้องพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะทาให้ประเทศไทยทาน้อยได้มาก
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2.2.2 ปัจจัยด้านความสาเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา...........
การบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสาเร็จของ
ภาครัฐในการบริการหรืออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึง่ สามารถอธิบายแนวคิด
และหลักการการให้บริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะ ได้ดังนี้
2.2.2.1 แนวคิดและหลักการการให้บริการสาธารณะ
บริการสาธารณะเป็นบริการที่จัดทาขึ้นโดยภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เอกชนแต่อยู่ในการควบคุมของรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เทพศั ก ดิ์ บุ ณ รั ต พั น ธ์ (2536) กล่ า วว่ า การบริ ก ารสาธารณะมี อ งค์ ป ระกอบ
ที่สาคัญ 6 ส่วน ได้แก่ สถานที่ บุคคลที่ให้บริการ ปัจจัย หรือทรัพยากรที่นาเข้า กระบวนการและ
กิจกรรม ผลผลิตหรือบริการ ช่องทางการให้บริการ และผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ หากภาครัฐให้บริการ
สาธารณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องที่จะทาให้ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ เกิดความพึงพอใจ
สะดวกสบาย ปลอดภัย มีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่า
2.2.3 ปัจจัยด้านความซื่อตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
คอรัปชั่น”ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น เป็นตัวแปรทีแ่ สดงถึงความซื่อตรง ซึ่งสามารถ
อธิบายแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น และการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการป้ องกัน
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ได้ดังนี้
2.2.3.1 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น
การคอรัปชั่นเป็นการใช้อานาจเพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือเป็น
การให้ สิ น บนหรื อ สิ่ ง ตอบแทนอื่ น ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมายหรื อ วิ ธี ก ารที่ ผิ ด ศี ล ธรรม และ
ใช้อานาจหน้าที่ของรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นภาครัฐจึงสร้างแนวคิดหลักธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อใช้ในการ
ป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
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ส าหรั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลนั้ น ทางศาสนาได้ อ ธิ บ ายว่ า เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ที่เหมาะสม ที่บริสุทธิ์ และที่ยุติธรรม (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2548) เช่นเดียวกับ
ทางปกครองทีม่ ีองค์ประกอบร่วมที่แสดงถึงการสร้างธรรมาภิบาล อันได้แก่ ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส
การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การจัดวิธีการปกครองแบบมีส่วนร่วม และการสร้าง
กรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง (เอเจอร์ แซม, 2545) อีกทั้งต้องสนับสนุนให้
ผู้ ที่ปฏิบั ติ ตามหลั กธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ ในระบบราชการต่อ ไป ซึ่งแนวคิดหลั กธรรมาภิบาล
ถูกนามาปรับใช้ในการบริหารงานภาครัฐหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาประชารัฐตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงานรัฐกิจ การจัดการ
การพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2539) อีกทั้งธนาคารโลกได้กาหนดให้เรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นประเด็นสาคัญ เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีมาตรฐานขั้นสูงในทางจริยธรรมและเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง (เอเจอร์ แซม, 2545)
ต่อมาได้มีการตรา“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและสามารถนามาใช้ในการบริหารงาน
ราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 9 หมวด ดังนี้ “หมวด 1 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี” “หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน” “หมวด 3 การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” “หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ” “หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” “หมวด 6 การปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการ” “หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
“หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ” “หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด” ("พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546," 2546) หากสถาบันต่าง ๆ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ย่อมทาให้ไม่เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

2.3 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาจากการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้านประชากรสัมพันธ์ต่อศรัทธา ซึ่งวัดจากตัวแปร
“ประเภทการทางาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน” ซึ่งสามารถ
อธิบายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรดังกล่าวได้ดังนี้
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2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากตัวแปร“ประเภทการทางาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน”
และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
2.3.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร“ประเภทการทางาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน”
และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน” ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ปัจจัยด้านความโปร่งใสในการทางานและปัจจัยการเมืองในระบบราชการท าให้
ระดับความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลช่องและปลักหนูมีความแตกต่างกัน
(จักรพงษ์ หนูดา, 2557) จะเห็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ ต่างพื้นที่กัน หรืออาจจะใช้ภาษาพูดประจา
ในครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความไว้วางใจที่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อปัจจัยด้านความโปร่งใสและ
ด้านการบริ ก ารต่ อชุม ชนขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลในเขตจังหวัดสระแก้ว แตกต่ างกั น และ
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบลในเขตจังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน (อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ, 2546)

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
ประชาชนผู้ใช้บริการสานักงานที่ดินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นในการให้บริการตาม
หลักธรรมภิบาลของสานักงานฯ ในระดับมาก อันเนื่องมาจากสังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการสร้าง
ธรรมาภิบาล และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ดวงเดือน ใจหาญ, 2554)

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยอธิบายได้จากการนาตัว แปร“การสารวจความคิดเห็ นของประชาชน
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560”
(สถาบั น พระปกเกล้ า , 2560) มาจั ดกลุ่ มตามแนวคิด ศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) เพื่อศึกษา
การวิเคราะห์ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความสาเร็จ (Achieving Results)
ความพึงพอใจต่อรัฐบาล

ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐ
และท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน

ความซื่อตรง (Acting with Integrity)
ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การคอรัปชั่น

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิด

ศรัทธาที่มีต่อ
สถาบันต่าง ๆ
ในสังคมไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่ องศรั ทธาที่ มีต่ อสถาบั นต่า ง ๆ ในสั งคมไทย ได้ กาหนดระเบียบวิธี การวิ จั ย
ดังนี้
3.1 ตัวอย่าง
3.2 ตัวแปร
3.2.1 ตัวแปรตาม
3.2.2 ตัวแปรอิสระตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997)
3.2.2.1 ปัจจัยด้านความสาเร็จวัดจากตัวแปร“ความพึงพอใจที่มีต่อรัฐบาล”
และ“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน”
3.2.2.2 ปัจจัยด้านความซื่อตรงวัดจากตัวแปร“ความคิดเห็นและประสบการณ์
เกี่ยวกับการคอรัปชั่น”
3.2.3 ตัวแปรควบคุม
3.2.3.1 ปัจจัยด้านประชากรวัดจากข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัว แปร
“ประเภทการทางาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน”
3.3 วิธีการวิเคราะห์
3.3.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
3.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล“การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
การบริการสาธารณะ และการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2560” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากสถาบันพระปกเกล้า แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
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3.1 ตัวอย่าง
ข้อมูล“การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
และการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2560” (สถาบันพระปกเกล้า , 2560) มีจานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 33,420 คน ส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคกลาง รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ภาคใต้ และในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามลาดับ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวนตัวอย่าง จาแนกตามภาค
ภาค
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ยกเว้น กทม.)
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
รวม

ตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป (คน)
1,500
10,500
7,140
8,400
5,880
33,420

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี รองลงมา 40-49 ปี
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพค้าขาย หรือรับจ้างเอางานมาทาที่บ้าน
หรือรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
5,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาไทยกลางกับสมาชิก
ในครัวเรือนเป็นประจา ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 จานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง
18-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี

จานวน (คน) ร้อยละ
16,420
49.1
17,000
50.9
4,278
12.8
5,743
17.2
8,104
24.2
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ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน) ร้อยละ
50-59 ปี
8,274
24.8
60-75 ปี
5,898
17.6
มากกว่า 75 ปี
1,123
3.4
ระดับ
ไม่ได้รับการศึกษา
972
2.9
การศึกษา 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 ไม่มีงานทา/ว่างงาน
1,058
3.2
ทางาน
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/รับจ้างเอางานมาทาที่บ้าน/รับจ้างทั่วไป
9,176
27.5
ข้าราชการบานาญ/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ
3,216
9.6
รายได้เฉลี่ย 0-5,000 บาท
9,078
27.2
ต่อเดือน
5,001-20,000 บาท
21,130
63.2
20,001-มากกว่า 25,000 บาท
3,212
9.6
สถานภาพ โสด
28,295
84.7
สมรส
แต่งงาน/แต่งงานแต่ปัจจุบันแยกกันอยู่/หย่า/หม้าย
4,289
12.8
อยู่ด้วยกันแต่ยังไม่แต่งงาน
836
2.5
ศาสนาที่
พุทธ
31,308
93.7
นับถือ
คริสต์
270
0.8
อิสลาม
1,840
5.5
อื่น ๆ (ฮินดู/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ)
2
0.01
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ภาษาที่ใช้
พูดประจา
ระหว่าง
สมาชิกใน
ครัวเรือน

ข้อมูลส่วนบุคคล
ภาษาไทยกลาง
ภาษาไทยล้านนา
ภาษาไทยอีสาน
ภาษาไทยใต้
ภาษาอื่น ๆ (ยาวี มาเลย์/จีน/ชาวเขา/เขมร/ลาว)

จานวน (คน) ร้อยละ
16,069
48.1
3,031
9.1
8,473
25.4
4,323
12.9
1,524
4.6

3.2 ตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล“การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะ และการทางานของหน่วยงานต่าง 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) กลุ่มอานวยความยุติธรรม ได้แก่ ตารวจ 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
ตัว แปรอิส ระ คือ ปั จ จั ย ที่ สั มพันธ์ต่ อ ศรั ทธาที่ ประชาชนมีต่ อสถาบั นต่ าง ๆ ในสั งคมไทย
ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
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3.2.2.1 ปั จ จั ย ด้ า นความส าเร็จ วัด จากตัว แปร“ความพึ ง พอใจต่ อ รั ฐ บาล” และ
“ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้กับประชาชน”
1) “ความพึงพอใจต่อรัฐบาล”
(1) การติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 2 คะแนน
(2) ความพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ บาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การให้คะแนนเต็ม
4 คะแนน
ซึ่งตัวแปรดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับนโยบาย 11 ด้านของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ได้แถลงไว้ ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 การจัดกลุ่มตามนโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ
และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านที่ 1 “การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์”
นโยบายด้านที่ 2 “การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ”

ข้อถามของตัวแปรความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลฯ
• การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

• การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม
มาเฟีย และผู้มีอิทธิพล
• การสร้างสันติสุขและความปลอดภัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
• การรักษาความสงบภายในประเทศ
นโยบายด้านที่ 3 “การลดความเหลื่อมล้าของ
• การจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพ
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ” • การจัดระเบียบทางสังคม
• การจัดระเบียบต่างด้าวและการปราบปรามการค้ามนุษย์
• การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดนิ ทากิน
ที่อยู่อาศัย
• โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
นโยบายด้านที่ 4 “การศึกษาและเรียนรู้
• การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ
และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านที่ 5 “การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน”
นโยบายด้านที่ 6 “การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ”

ข้อถามของตัวแปรความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลฯ
• โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
• การควบคุมราคา สลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก/
การดาเนินการกองทุนหมู่บ้าน
• โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
• การดูแลเรื่องราคาพืชผลสาหรับเกษตรกร/มาตรการ
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกร
• การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง
• การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ น้าท่วม ภัยแล้ง/
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง
• การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี โครงสร้างภาษี
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
• การบริหารจัดการพลังงานด้านราคาน้ามัน แก็ส
• แนวนโยบายประชารัฐ
• การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ เพิ่มขีดความสามารถประเทศ
• แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
• ฟื้นฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

นโยบายด้านที่ 7 “การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน”
นโยบายด้านที่ 8 “การพัฒนาและส่งเสริม
•การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม”
นโยบายด้านที่ 9 “การรักษาความมั่นคงของฐาน • การบริหารจัดการน้าและระบบชลประทาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
• การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ป่าไม้ ทะเล/การ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
ปราบปรามขบวนการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ทวงคืนผืนป่า
• การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทย
นโยบายด้านที่ 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการ
• การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
ชอบในภาครัฐ การปราบคอรัปชั่น
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

32
นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาลฯ
และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านที่ 11 “การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม”
นโยบายอื่น ๆ “การปฏิรูปการเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ”
นโยบายอื่น ๆ “การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ”
นโยบายอื่น ๆ “ไทยแลนด์ 4.0”

ข้อถามของตัวแปรความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลฯ
• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล
• การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ
• การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
• 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 น้าประปา และอินเทอร์เน็ตชุมชน
ด้านสวัสดิการทางสังคม ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์ก่อนวัยเรียน)
การศึกษาผู้ใหญ่ การฝึกอาชีพ การรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน การดูแลคนชรา การดูแลคนพิการ
การบริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย การจัดการจราจร และระบบขนส่งมวลชน (รถประจาทาง)
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การจัดการน้าเสีย/สิ่งโสโครก
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้า)
ซึ่งทั้ง 3 ด้านมีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนเต็ม 4 คะแนน
(2) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการวางแผนการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Nominal Scale
3.2.2.2 ปั จ จั ย ด้านความซื่อตรงวัดจากตัว แปร“ความคิดเห็ น และประสบการณ์
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
การทางาน” “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” และ“ภาษาที่ใช้พูดประจาในครัวเรือน”
1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร
(1) “ประเภทการทางาน” มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Nominal Scale
และกาหนดให้อาชีพเกษตรกรเป็นตัวแปรอ้างอิง
(2) “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” (รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)
มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval Scale และมีเกณฑ์การแบ่งช่วงรายได้ 3 ช่วง
(3) “ภาษาที่ ใช้ พู ดประจ าในครั วเรื อน” มี ระดั บการวั ดของตั วแปรเป็ น
Nominal Scale และกาหนดให้ภาษาไทยกลางเป็นตัวแปรอ้างอิง

3.3 วิธีการวิเคราะห์
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาและสร้างแบบจาลอง
ทานายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ซึ่งได้กาหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดของตัวแปรเป็น Interval
Scale 2 ตัว โดยจะแสดงค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ามีค่ามากหรือน้อยเพียงใด
3.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวในรูปความสัมพันธ์
เชิงเส้น เพื่อวิเคราะห์ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย จานวน 6 กลุ่ม หรือ 15 สถาบัน
ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยพหุ มีดังนี้
ขั้นที่ 1 พิจารณาตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับตัวแปรตามตามภารกิจ อานาจหน้าที่
การปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้อธิบาย
ในบทที่ 2 แล้ว ดังนั้นจึงสามารถสรุปตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับตัวแปรตามตามภารกิจ อานาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ

ปัจจัยที่สมั พันธ์
ต่อศรัทธา

สนช.
นายกฯ
รัฐบาล
ศย.
ศร.
ศป.
ตารวจ
อัยการ
กกต.
กสม.
ผู้ตรวจการฯ
ป.ป.ช.
คตง.
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์

สถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย

ด้านความสาเร็จ-ความพึงพอใจต่อรัฐบาล
1 การติดตามการปฏิบตั ิงานของ √
รัฐบาลฯ
2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √
“การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์”
3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √
“การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ”
4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √
“การลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ”
5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √
“การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม”
6 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √
“การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน”
7 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √
“การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ”
8 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
√
“การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน”

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ลาดับ

ปัจจัยที่สมั พันธ์
ต่อศรัทธา

สนช.
นายกฯ
รัฐบาล
ศย.
ศร.
ศป.
ตารวจ
อัยการ
กกต.
กสม.
ผู้ตรวจการฯ
ป.ป.ช.
คตง.
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์

สถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย

9 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √ √ √
“การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
10 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
√ √ √
“การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ”
11 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √ √ √ √
“การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม”
12 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √ √ √ √
“การปฏิรูปการเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ”
13 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √ √ √ √
“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ”
14 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย √ √ √ √
“ไทยแลนด์ 4.0”
15 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้าน √ √ √
สังคมของประเทศของรัฐบาลฯ
16 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้าน
√ √ √
เศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ
ด้านความสาเร็จ-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
ด้านความซื่อตรง-ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น
21 การคอรัปชั่นและการรับสินบน √ √ √ √ √ √ √
ในการปกครองระดับประเทศ
22 การพบเห็นการคอรัปชั่นหรือ √ √ √ √ √ √ √
การรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ
ด้านประชากร-ข้อมูลส่วนบุคคล
23 ประเภทการทางาน
√ √ √ √ √ √ √
24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
√ √ √ √ √ √ √
25 ภาษาที่ใช้พูดประจาใน
√ √ √ √ √ √ √
ครัวเรือน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

ขั้นที่ 2 สร้างสมการการถดถอยพหุแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ในรูปเชิงเส้น และทดสอบนัยสาคัญของ R2 ด้วยสถิติทดสอบ F-test เพื่อทดสอบว่าตัวแปรอิส ระ
สามารถทานายสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรตามได้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเลือกใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่แสดงถึง
การทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ (Statistical Significance) ที่ระดับความมีนัยสาคัญ (p-value)
เท่ า กั บ 0.05 อี ก ทั้ ง ทดสอบ t-test และพิ จ ารณาค่ า p-value เพื่ อ ท าให้ ทราบว่ ามี ตั วแปรอิ ส ระ
ตัวใดบ้างที่เข้ามาในตัวแบบทานายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย รวมทั้งทดสอบ
ค่ า Variance Inflation Factor (VIF) เพื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หา Multicolinearity ของตั ว แปรอิ ส ระ
โดยหากค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่จะทาให้เกิด
ปั ญ หา Multicolinearity (Bowerman & O'connell, 1990; Myers, 1990) ซึ่ ง จากการทดสอบ
ดังกล่าวไม่มีตัวแปรใดเลยที่เกิดปัญหา Multicolinearity โดยรายละเอียดจะแสดงในภาคผนวก ข
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เมื่อดาเนินการตามขั้นที่ 2 ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น พบว่า ตัวแปรอิสระในตัวแบบบางตัวมีค่า
Beta (β) น้อยกว่า |0.10| ทาให้ไม่มีนัยสาคัญทางปฏิบัติ (Practical Significance) และขนาดของผล
(Effect Size) มีน้อย ซึ่งขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุมี จานวนมาก อาจจะทาให้
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยสาคัญทางสถิติทั้ง ๆ ที่ไม่มีนัยสาคัญทางปฏิบัติเลย จึงเลือกตัวแปร
จากนัยสาคัญเชิงปฏิบัติเป็นหลักในการศึกษานี้
ขั้นที่ 3 ผู้ศึกษาจึงเลือกตัวแปรอิสระในตัวแบบที่มีค่า Beta (β) มากกว่าหรือเท่ากับ |0.10|
เพราะมีนัยสาคัญทางปฏิบัติ (Practical Significance) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์ซ้าจนกว่าตัวแปรอิสระในตัวแบบจะมีค่า Beta (β)
มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ |0.10| เพื่ อ ให้ ก ารสร้ า งสมการการถดถอยพหุ ใ นครั้ ง นี้ เ ป็ น การทดสอบที่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (Statistical Significance) และมีนัยสาคัญทางปฏิบัติ (Practical Significance)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัย ที่ได้กาหนดไว้ในบทที่ 3 สามารถอธิบายผลการวิจัย
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
4.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

4.1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัว แปรอิสระกับตัวแปรตามที่มีระดับการวัด ของ
ตัวแปรเป็น Interval Scale จะเห็นได้ว่าค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ |0.01| ถึง |0.40|
โดยกลุ่มนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีค่าสหสัมพันธ์
สูงสุดอยู่ที่ |0.36| และต่าสุดอยู่ที่ |0.08|
กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีค่าสหสัมพันธ์
สูงสุดอยู่ที่ |0.35| และต่าสุดอยู่ที่ |0.03| ซึ่งใกล้เคียงกับ รัฐบาลที่มีค่าสหสัมพันธ์ สูงสุดอยู่ที่ |0.30|
และต่าสุดอยู่ที่ |0.04|
กลุ่มตุลาการ ซึ่งประกอบด้วย ศาลยุติธรรม (ศย.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.26| และต่าสุดอยู่ที่
|0.06| ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) ที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.24| และต่าสุด
อยู่ที่ |0.08| และใกล้เคียงกับศาลปกครอง (ศป.) ทีม่ ีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.25| และต่าสุดอยู่ที่ |0.08|
กลุ่มอานวยความยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย ตารวจ มีค่าสหสัมพันธ์ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
โดยค่าสหสัมพันธ์สูงสุด อยู่ที่ |0.31| และต่าสุดอยู่ที่ |−0.03| ส่วนอัยการมีค่าสหสัมพันธ์ สูงสุดอยู่ที่
|0.30| และต่าสุดอยู่ที่ |0.09|
กลุ่มองค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีค่าสหสัมพันธ์ สูงสุด
อยู่ที่ |0.27| และต่าสุดอยู่ที่ |0.06| ซึ่งใกล้เคียงกับองค์กรอิสระอื่น ๆ อันได้แก่ คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.31| และต่าสุดอยู่ที่ |0.09| ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.29| และต่าสุดอยู่ที่ |0.09| คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

39
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.30| และต่าสุดอยู่ที่ |0.09| และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.32| และต่าสุดอยู่ที่ |0.10|
กลุ่มพรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วย พรรคเพื่อไทยมีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ |0.18| และต่าสุด
อยู่ที่ |0.01| ซึ่งใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์ทมี่ ีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ |0.22| และต่าสุดอยู่ที่ |0.03|
ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
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ด้านความสาเร็จ-ความพึงพอใจต่อรัฐบาล
1 การติดตามการปฏิบตั ิงาน .20 .23
ของรัฐบาลฯ
2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .20 .26
“การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์”
3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .19 .29
“การรักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ”
4 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .12 .23
“การลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ”
5 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .26 .28
“การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม”
6 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .11 .21
“การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน”

.21 .14 .16 .16 .09 .17 .15 .17 .16 .19 .19 .09 .12
.22 .20 .19 .19 .10 .18 .18 .17 .18 .20 .18 .05 .09

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

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

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

.21 .15 .14 .13 .16 .11 .15 .09 .12 .13 .11 .07 .10
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7 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .21
“การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ”
8 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .33
“การส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน”
9 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .26
“การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
10 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .24
“การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ”
11 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .29
“การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม”
12 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .36
“การปฏิรูปการเมือง การ
ร่างรัฐธรรมนูญ”
13 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .32
“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ”
14 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย .29
“ไทยแลนด์ 4.0”
15 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา .17
ด้านสังคมของประเทศ
ของรัฐบาลฯ

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

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

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

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

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

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

.17 .18 .15 .17 .18 .10 .27 .20 .29 .24 .23 .29 .14 .17
.14 .16 .12 .15 .15 .08 .25 .18 .27 .22 .22 .26 .13 .14
.35 .30 .17 .16 .16 .14 .15 .15 .13 .13 .16 .14 .03 .10
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ศย.
ศร.
ศป.
ตารวจ
อัยการ
กกต.
กสม.
ผู้ตรวจการฯ
ป.ป.ช.
คตง.
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์

ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย

16 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา .19 .32 .29 .15 .14 .13 .16 .13 .14 .13 .13 .13 .13 .05 .14
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ของรัฐบาลฯ
ด้านความสาเร็จ-ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะฯ
17 ความพึงพอใจต่อบริการ
.16 .21 .21 .22 .21 .21 .23 .19 .22 .18 .20 .20 .19 .12 .13
สาธารณะฯ ด้าน
“สาธารณูปโภค”
18 ความพึงพอใจต่อบริการ .16 .24 .25 .26 .24 .25 .31 .20 .26 .19 .21 .22 .20 .15 .15
สาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการ
ทางสังคม”
19 ความพึงพอใจต่อบริการ
.18 .18 .20 .18 .19 .19 .19 .20 .21 .20 .19 .19 .19 .14 .16
สาธารณะฯ ด้าน
“สิ่งแวดล้อม”
ด้านความซื่อตรง-ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการคอรัปชั่น
20 การคอรัปชั่นและการ
.08 .04 .04 .06 .08 .08 -.04 .09 .06 .10 .09 .09 .10 .07 .06
รับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ
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

และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ของตัวแปรตามจะเห็นได้ว่าค่าสหสัมพันธ์ ศรัทธา
ที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทยสูงสุดอยู่ที่ 0.92 และต่าสุดอยู่ที่ 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 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับ อัยการ เท่ากับ 0.35 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เท่ากับ 0.41 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เท่ากับ 0.34 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับผู้ตรวจการแผ่นดิน
เท่ากับ 0.39 ค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เท่ากับ 0.39 และค่าสหสัมพันธ์ของรัฐบาลสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(คตง.) เท่ากับ 0.35
ส่วนกลุ่มตุลาการสัมพันธ์กันภายในกลุ่มค่อนข้างสูง ดังนี้ ค่าสหสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ศย.)
สั มพั นธ์ กั บศาลรั ฐธรรมนู ญ (ศร.) เท่ ากั บ 0.85 ค่ าสหสั มพั นธ์ ของศาลยุ ติ ธรรม (ศย.) สั ม พั น ธ์ กั บ
ศาลปกครอง (ศป.) เท่ า กั บ 0.83 และค่ า สหสั ม พั น ธ์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ (ศร.) สั ม พั น ธ์ กั บ
ศาลปกครอง (ศป.) เท่ากับ 0.92 อีกทั้งค่าสหสั มพันธ์ของศาลยุติธรรม (ศย.) สั มพันธ์กับ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.34 ค่าสหสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) สัมพันธ์กับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.40 และค่าสหสัมพันธ์ของศาลปกครอง (ศป.) สัมพันธ์
กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.40
ส่วนกลุ่มอานวยความยุติธรรม ค่าสหสัมพันธ์ของอัยการสัมพันธ์กับสมาชิก สภานิติบัญ ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เท่ากับ 0.50 อีกทั้งค่าสหสัมพันธ์ของอัยการสัมพันธ์กับ ศาลยุติธรรม (ศย.) เท่ากับ
0.52 ค่าสหสัมพันธ์ของอัยการสัมพันธ์กับศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) เท่ากับ 0.55 และค่าสหสัมพันธ์ของ
อัยการสัมพันธ์กับศาลปกครอง (ศป.) เท่ากับ 0.56 ส่วนค่าสหสัมพันธ์ของตารวจสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันอื่น
ไม่มากนัก
แต่น่าแปลกที่กลุ่มพรรคการเมืองสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง คือ ค่าสหสัมพันธ์ของพรรคเพื่ อไทย
สัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ เท่ากับ 0.82 อาจเพราะผู้ตอบแบบสอบถามไม่ใส่ใจกับคาถาม หรือ
ตอบทิ้งดิ่ง (think less response)
ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรตาม

1 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.)
2 นายกรัฐมนตรีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
3 รัฐบาล
4 ศาลยุติธรรม (ศย.)
5 ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)
6 ศาลปกครอง (ศป.)
7 ตารวจ
8 อัยการ
9 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)
10 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
11 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
12 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
13 คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.)
14 พรรคเพื่อไทย
15 พรรคประชาธิปัตย์

สนช.
นายกฯ
รัฐบาล
ศย.
ศร.
ศป.
ตารวจ
อัยการ
กกต.
กสม.
ผู้ตรวจการฯ
ป.ป.ช.
คตง.
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์

ลาดับ

ศรัทธาที่มีต่อ
สถาบันต่าง ๆ
ในสังคมไทย

ศรัทธาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย

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

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

.41
.43
.42
.42
.35
.41

.41 .43
.85
.85
.83 .92
.35 .34
.52 .55
.58 .60

.42 .42 .35 .41
.83 .35 .52 .58
.92 .34 .55 .60
.34 .56 .61
.34
.27 .35
.56 .27
.59
.61 .35 .59

.55 .27 .34 .46 .52 .53 .25 .76 .61

.34
.46
.52
.53
.25
.76
.61

.39
.60
.67
.68
.29
.65
.67

.39
.54
.59
.60
.29
.65
.74

.35
.49
.54
.55
.26
.71
.65

.28
.23
.24
.24
.28
.28
.30

.36
.25
.28
.28
.28
.31
.33

.69 .71 .83 .29 .32

.51 .31 .39 .60 .67 .68 .29 .65 .67 .69
.69 .73 .27 .31
.50 .34 .39 .54 .59 .60 .29 .65 .74 .71 .69
.78 .28 .31

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

.28 .31

.35 .21 .28 .23 .24 .24 .28 .28 .30 .29 .27 .28 .28
.82
.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) ของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบการทานายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ
ในสังคมไทย โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
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1) กลุ่มนิติบัญญัติ
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) มีดังนี้
ความพึงพอใจต่อบริ การสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสั งคม” (Beta = 0.26) ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.24) และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ (Beta = 0.20) ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มนิติบัญญัติ
ลาดับ

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา

ค่าคงที่
ด้านความสาเร็จ
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”
2 การแก้ไขปัญหาที่ผา่ นมาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศของรัฐบาลฯ
3 ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ
ด้าน“สวัสดิการทางสังคม”
R-squared (R2)
Adjusted R2
F-test

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
B S.E (B) β t-value p-value
.91
.03
30.18
.000
.25

.01

.24

33.93

.000

.19

.01

.20

28.86

.000

.32

.01

.26

38.20

.000

.235
.235
F0.05(3,17413) = 1782.42

2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ 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
ด้ า น“สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม” (Beta = 0.23) ความพึ ง พอใจฯตามนโยบาย“การปฏิ รู ป การเมื อ ง
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การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.22) การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ
(Beta = 0.17) และการแก้ไขปั ญหาที่ผ่ านมาด้านสั งคมของประเทศของรัฐ บาลฯ (Beta = 0.15)
ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มรัฎฐาธิปัตย์
ปัจจัยที่สมั พันธ์
ต่อศรัทธา
ค่าคงที่
ด้านความสาเร็จ
1 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์”
2 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ”
3 ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การปฏิรูปการเมือง
การร่างรัฐธรรมนูญ”
4 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านสังคมของประเทศของ
รัฐบาลฯ
5 การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ของรัฐบาลฯ
6 ความพึงพอใจต่อบริการ
สาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการ
ทางสังคม”
R-squared (R2)
Adjusted R2
F-test
ลาดับ

นายกฯ
รัฐบาล
B S.E (B) β t-value p-value B S.E (B) β t-value p-value
.90 .03
29.59 .000 .83 .03
29.25 .000
.16 .01 .13 22.16

.000

.15 .01 .16 25.70

.000

.23 .01 .22 33.88

.000

.20 .01 .20 29.89

.000 .16 .01 .15 21.12

.000

.16 .01 .18 26.54

.000 .17 .01 .17 24.00

.000

.19 .01 .16 27.23

.000 .29 .01 .23 36.81

.000

.266
.266
F0.05(5,23337) = 1692.27

.265
.265
F0.05(4,20247) = 1826.621
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3) กลุ่มตุลาการ
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” (Beta = 0.20) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมื อ ง การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ” (Beta = 0.16) ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) อันประกอบด้วย ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” (Beta = 0.21) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง
การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.17) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลปกครอง (ศป.)
ได้แก่ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.20) และความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.16) ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มตุลาการ
ปัจจัยที่สัมพันธ์
ลาดับ
ต่อศรัทธา

ศาลยุติธรรม (ศย.)
ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)
ศาลปกครอง (ศป.)
S.E
tpS.E
tpS.E
tpB
B
B
β
β
β
(B) value value
(B) value value
(B) value value
2.13 .04 55.86 .000 2.04 .04 53.31 .000 2.14 .04 56.78 .000

ค่าคงที่
ด้านความสาเร็จ
1 ความพึงพอใจฯตาม .16 .01 .16 14.37 .000 .17 .01 .17 14.95 .000 .16 .01 .16 13.96 .000
นโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ”
2 ความพึงพอใจฯตาม .22 .01 .20 17.66 .000 .23 .01 .21 18.92 .000 .21 .01 .20 17.52 .000
นโยบาย“การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ”
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) กลุ่มอานวยความยุติธรรม
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ ตารวจ มีดังนี้ การคอรัปชั่นและการรับสิ น บน
ในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.20) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การรักษาความ
มั่ น คงของรั ฐ และการต่ า งประเทศ” (Beta = 0.17) ส่ ว นปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชน
มีต่ออัยการ มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” (Beta = 0.16) ความพึงพอใจฯ
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ตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” (Beta = 0.14) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” (Beta = 0.11) และการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ (Beta = -0.11) ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มอานวยความยุติธรรม
ปัจจัยที่สมั พันธ์ต่อ
ศรัทธา
ค่าคงที่
ด้านความสาเร็จ
1 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ”
2 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ”
3 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ”
4 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0”
ด้านความซื่อตรง
5 การคอรัปชั่นและการรับ
สินบนในการปกครอง
ระดับประเทศ
R-squared (R2)
Adjusted R2
F-test
ลาดับ

ตารวจ
อัยการ
B S.E (B) β t-value p-value B S.E (B) β t-value p-value
2.54 .03
79.68 .000 2.01 .07
29.84 .000
.24

-.23

.01 .17 28.08

.000

.11 .02 .11 6.89

.000

.16 .02 .14 9.11

.000

.18 .02 .16 10.44

.000

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

.000

.077
.077
F0.05(2,24452) = 1024.92

.131
.130
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“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.12) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การ
ปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.11) และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” (Beta = 0.10) ใกล้เคียงกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”
(Beta = 0.16) ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” (Beta = 0.16) และความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” (Beta = 0.16) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทา
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

ค่าคงที่
2.59 .03
81.65 .000 1.61 .06
28.73 .000
ด้านความสาเร็จ
1 ความพึงพอใจฯ
.11 .02 .10 6.65 .000
ตามนโยบาย“การ
ปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม”
2 ความพึงพอใจฯตาม .24 .01 .23 29.97 .000 .11 .02 .11 7.05 .000
นโยบาย“การปฏิรปู
การเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ”
3 ความพึงพอใจฯตาม
.13 .02 .12 7.54 .000
นโยบาย“การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ”
4 ความพึงพอใจฯ
.14 .02 .13 8.29 .000
ตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0”
ด้านความซื่อตรง
5 การคอรัปชั่นและ -.15 .01 -.14 -18.23 .000
การรับสินบนใน
การปกครอง
ระดับประเทศ

1.82 .05

37.48 .000 1.64 .05

.15 .01 .16 11.09 .000 .16

02 .15

.

32.45 .000 2.63 .03

p-value

t-value

β

B

S.E (B)

p-value

คตง.

t-value

β

S.E (B)

B

ป.ป.ช.

p-value

t-value

β

B

S.E (B)

ผู้ตรวจการฯ

p-value

β
t-value

S.E (B)

B

p-value

กสม.

t-value

β

B

S.E (B)

กกต.
ปัจจัยที่สัมพันธ์
ลาดับ
ต่อศรัทธา

87.31 .000

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

.16 .02 .16 10.52 .000 .17 .02 .16 10.55 .000

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

-.11 .01 -.11 -14.14 .000
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R-squared (R2)
Adjusted R2
F-test

.080
.080
F0.05(2,16636) = 720.28

.128
.128
F0.05(3,5855) = 287.12

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติกลุ่มพรรคการเมือง
ปัจจัยที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธา
ค่าคงที่
ด้านความสาเร็จ
1 ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่าง
รัฐธรรมนูญ”
ด้านความซื่อตรง
2 การคอรัปชั่นและ
การรับสินบนในการ
ปกครองระดับประเทศ
ด้านประชากร
3 ภาษาที่ ใ ช้ พู ด ประจ าฯ
สาหรับภาษาไทยอีสาน
4 ภาษาที่ ใ ช้ พู ด ประจ าฯ
สาหรับภาษาไทยใต้
R-squared (R2)
Adjusted R2
F-test

พรรคเพื่อไทย
พรรคประชาธิปัตย์
B S.E (B) β t-value p-value B S.E (B) β t-value p-value
2.76 .02
147.16 .000 2.12 .04
54.61 .000
.21 .01 .17

20.73

.000

.000

-.16

.01 -.13 -19.57

.000 -.13 .01 -.11 -13.57

.27

.01 .14 20.78

.000

-.39

.02 -.17 -24.87

.000

.077
.076
F0.05(3,21591) = 596.88

.045
.045
F0.05(2,15272) = 362.05

p-value

.082
.082
F0.05(2,15405) = 690.50

6) กลุ่มพรรคการเมือง
ปัจจัยด้านความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ พรรคเพื่อไทย คือ การคอรัปชั่น
และการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.13) ส่วนปัจจัยด้านประชากรที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทย ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้ (Beta = -0.17) และภาษา
ที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน (Beta = 0.14) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรค
ประชาธิปัตย์ มีดังนี้ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” (Beta = 0.17)
และการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ (Beta = -0.11) ดังตารางที่ 4.8

ลาดับ

t-value

β

B

.136
.136
F0.05(3,5882) = 308.70

S.E (B)

p-value

คตง.

t-value

β

S.E (B)

B

ป.ป.ช.

p-value

t-value

β

B

.129
.128
F0.05(4,5196) = 192.08

S.E (B)

ผู้ตรวจการฯ

p-value

β
t-value

S.E (B)

B

p-value

กสม.

t-value

β

B

S.E (B)

กกต.
ปัจจัยที่สัมพันธ์
ลาดับ
ต่อศรัทธา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยในบทที่ 4 สามารถสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
และสิ่งที่ต้องการให้ศึกษาต่อในอนาคต เพื่อแสดงถึงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย
ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบาย
แบบจาลองและปัจจั ยที่สั มพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ตามแนวคิด
ศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความสาเร็จและความซื่อตรง และตามการจัดกลุ่มของตัวแปรควบคุม
ในด้านประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) กลุ่มนิติบัญญัติ
ความพึงพอใจต่อบริ การสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” เป็นปัจจัยที่สัมพั นธ์ต่ อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สูงสุด รองลงมา คือ ปัจจัยความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลฯ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล
2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สูงสุด รองลงมา คือ ปัจจัยการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ” ความพึงพอใจต่อ
บริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปกป้องและเชิดชู

51
สถาบันพระมหากษัตริย์ ” ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความส าเร็จและสั มพันธ์ต่อศรั ทธาที่
ประชาชนมีตอ่ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อรัฐบาล
ในการนี้ปัจจัยในด้านความสาเร็จ ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลในเชิงบวก คือ
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตาม
นโยบาย“การปฏิรูป การเมือง การร่างรัฐ ธรรมนูญ ” การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของ
รัฐบาลฯ และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ
3) กลุ่มตุลาการ
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) สูงสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสัมพันธ์ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง
(ศป.) เช่นเดียวกัน และปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
4) กลุ่มอานวยความยุติธรรม
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจสูงสุด และสัมพันธ์ตอ่ ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจในเชิงลบ
รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” ซึง่ เป็นปัจจัย
ในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจในเชิงบวก
ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการสูงสุด คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จ
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกลุ่มตุลาการ ในลาดับถัดมาการคอรัปชั่นและการรับสินบน
ในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่ออัยการในเชิงลบ
เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจ
5) กลุ่มองค์กรอิสระ
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จ
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเชิงบวก และสัมพันธ์ต่อ
ศรั ทธาที่ป ระชาชนมีต่อรั ฐ บาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) กลุ่ มตุลาการ และอัยการ
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เช่นเดียวกัน รองลงมา คือ การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึง่ เป็นปัจจัย
ในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเชิงลบ
เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอานวยความยุติธรรม
ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”
และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
เป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (กสม.) ในเชิงบวก เช่น เดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐ บาล สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ
ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” รองลงมา คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” และความพึงพอใจฯตามนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึง่ ปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัย
ในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาประชาชนที่มีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในเชิงบวก เช่นเดียวกับ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ
ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” รองลงมา คือ
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” และความพึงพอใจฯตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” ซึง่ ปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ และอัยการ
และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สูงสุด
คือ ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” ซึ่งเป็นปัจจัยในด้าน
ความสาเร็จและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในเชิงบวก
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ
และอัยการเช่นเดียวกัน ในลาดับรองลงมาการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ
ซึ่งเป็ น ปั จ จั ยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น (คตง.) ในเชิ ง ลบ เช่ น เดี ย วกั บ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนมี ต่ อ กลุ่ ม อ านวยความยุ ติ ธ รรมและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
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6) กลุ่มพรรคการเมือง
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยสูงสุด และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรค
เพื่อไทยในเชิงลบ เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ กลุ่มอานวยความยุติธรรมและคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) รองลงมา คือ ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้าน
ประชากรและแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยใต้พูดประจาในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพื่อไทย
ต่ากว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลางพูดประจาในครัวเรือน และในลาดับถัดมาภาษาที่ใช้พูดประจาฯ
สาหรับภาษาไทยอีสานสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชน
ที่ใช้ภาษาไทยอีสานพูดประจาในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพื่อไทยสูงกว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลาง
พูดประจาในครัวเรือน
ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ สูงสุด คือ ความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จและสัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงบวก เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ อัยการ และกลุ่มองค์กรอิสระ ในลาดับรองลงมา
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงลบ เช่นเดียวกับศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอานวย
ความยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และพรรค
เพื่อไทย

5.2

การอภิปรายผล

การสรุปผลการวิจัยในหัวข้อ 5.1 ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความสาเร็จ
และด้านความซื่อตรง และการจัดกลุ่มตัวแปรควบคุมในด้านประชากร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) กลุ่มนิติบัญญัติ
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีเพียงปัจจัยในด้านความสาเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผล
แต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ดังนี้
เป็นที่ทราบกันดีว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีอานาจหน้าที่พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายและทาหน้าที่
แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทาให้ประชาชนศรัทธา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการทางสังคม” สูงสุด

54
ดังตัวอย่างการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้เกิดความยั่งยืน
และเป็นการลดความเหลื่อมล้าและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในสังคมอีกด้วย (ประชาไท, 2561)
ในลาดับรองลงมาประชาชนศรัทธาสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในนโยบาย“การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” อาจเพราะ สมาชิกสภานิติบัญญัติมีบทบาทสาคัญในการปฏิรูปการเมือง
และร่ างรั ฐ ธรรมนู ญภายหลังการรัฐประหารในพ.ศ. 2557 ไม่ว่าจะเป็น การร่างรัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร 2560 การเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น ซึ่งทาให้เห็นได้ชัดว่าประเทศไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 2560 เช่น การจัดตั้ง
รัฐบาล การขับเคลื่อนประเทศที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น และในลาดับถัดมาประชาชนศรัทธาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ อาจเพราะ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นปัจจัยทางอ้อมที่เกิดจากการปฏิรูปการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการส่งเสริม
นโยบายหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การจัดสัมมนาร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “ Eastern Economic Corridor and SEZs :
The new investment opportunity in Thailand” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ในเขต
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวัน ออก และเขตพัฒ นาเศรษฐกิจชายแดน (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
2560) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือได้ว่าเป็นผลงานของรัฐบาล
ที่ประจักษ์ในสายตาของประชาชน
นอกจากนี้ อ าจกล่ า วได้ ว่ า ปั จ จั ย ในด้ า นความส าเร็ จ ทั้ ง 3 ประการที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธา
ที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัมพันธ์ต่อรัฐบาลด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า
การปฏิบั ติงานของสมาชิกสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) และรัฐ บาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบทางกฎหมาย ส่วนรัฐบาล
เป็นผู้บริหารประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย และสามารถเสนอให้ มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายใด ๆ ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อพบว่าข้อบัญญัติทางกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรม
หรือไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงทาให้ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อทั้ง 2 สถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีเพียงปัจจัยในด้านความสาเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มรัฎฐาธิปัตย์ ได้ดังนี้
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี 5 ประการ
โดยเรียงลาดับจากความสัมพันธ์ที่มากที่สุดไปยังความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด ดังนี้ ประการที่หนึ่ง คือ
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การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ผ่ า นมาด้ า นสั ง คมของรั ฐ บาลฯ ประการที่ ส อง คื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ผ่ า นมา
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ ซึ่งสามารถอธิบายให้ เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่ างการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่า
ประชาชนพึ ง พอใจการบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาลด้ า นสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต 6.04 คะแนน
ด้านเศรษฐกิจ 5.49 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวทั้ง 2 ด้านกับข้อมูลประเมินผลงานครบ 1 ปี
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
ให้รัฐบาลดาเนินการอย่างจริงจังทั้งในด้านนโยบายและในทางปฏิบัติ สามารถอธิบายได้จากการสารวจ
“ผลงานรัฐบาล”ในสายตา“ประชาชน” พบว่า ผลงานด้านสังคมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประชาชนพึงพอใจการปราบปรามการทุจริต 4.85 คะแนน เป็นคะแนนในลาดับที่ 4 รองจากการ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ประชาชน หรื อ ปราบปรามอาชญากรรมที่ ไ ด้ รั บ คะแนนทั้ ง หมด 5.76 คะแนน
การจั ด ระเบี ย บสั ง คมหรื อ สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม 12 ประการ 5.71 คะแนน และ
การปราบปรามยาเสพติ ด 5.69 คะแนน (สวนดุ สิ ต โพล, 2561) อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลยั ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในปฏิบัติงานของภาครัฐ ดังเช่น ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
ครั้งที่ 4/2559 มีการพูดถึงการต่อต้านการทุจริตในส่วนราชการ โดยศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
แห่ งชาติ (ศอตช.) ได้เสนอเรื่ องการเพิ่ ม ศัก ยภาพของศูน ย์ปฏิ บัติ การต่ อต้ านการทุ จริต (ศปท.)
กระทรวง และในที่ประชุมได้กล่าวถึง การประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการทุจริตในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์การทุจริตเบาบางลง และกลไกภาครัฐทางานเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งมีการจัดงาน
ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในงานอย่างเต็มที่
(ประชาไท, 2559) เป็นต้น
ประการที่สี่ คือ การบริ การสาธารณะฯ ด้าน “สวัส ดิการทางสั งคม” สื บเนื่องจากกรณี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ที่ได้กล่าวไว้ในกลุ่มนิติบัญญัติ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน พ.ศ. 2562
ซึ่งก่อนที่จะมีการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้จัดทาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และได้ประกาศชี้แจง
รายละเอียดในการลงทะเบีย นฯในโครงการดังกล่าวว่าข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะนามาใช้
ในการวางแผนการดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน
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(กรุ งเทพธุ รกิ จ , 2559) ทั้ งนี้ โครงการดั งกล่ าวยั งเป็ นส่ วนหนึ่ งในพระราชบั ญญั ติ การจั ดประชารั ฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 อีกด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 2562a)
และประการที่ห้า คือ นโยบาย“การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล ได้กาหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายประการแรกและ
มีความสาคัญเป็ นล าดับ แรก (สานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี , 2557) ทาให้กลุ่มบุคคลหรือ บุ คคล
ที่กระทาการใด ๆ อันเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจับกุมและดาเนินคดีตามกฎหมาย
อีกทั้งนโยบายดังกล่าวทาให้ประชาชนเกิดความเคารพและศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับ
ประเทศไทยยิ่งยืนนาน
ส่วนปัจจัยที่สัมพัน ธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ อรัฐบาล มี 4 ประการ โดยเรียงลาดับ จาก
ความสัมพันธ์ที่มากที่สุดไปยังความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด ดังนี้ ประการที่หนึ่ง คือ การบริการสาธารณะฯ
ด้ า น “สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม” ซึ่ ง ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนมี ต่ อ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกัน จึง แสดงให้เห็นถึง ความสาเร็จของรัฐบาล
ในการบริ ก ารสาธารณะฯ ด้ า น “สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม” มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง เช่ น การจั ด ท าโครงการ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนมี ต่ อ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้างต้นแล้ว
ประการที่สอง คือ นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” สามารถอธิบายได้จาก
เหตุ ก ารณ์ ก ารรั ฐ ประหารในพ.ศ. 2557 คณะรั ฐ ประหารได้ ป ระกาศยกเลิ ก ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งยกเว้น หมวด 2 พระมหากษัตริ ย์ และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชุดแรก
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นสถาบันที่สาคัญในการปฏิรูปประเทศ ต่อมามีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อกาหนดการออกเสียงประชามติ
ในการร่างรัฐธรรมนูญ จึงประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ เป็นประธาน ทาให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่คือ ชุดนายมีชัย ฤชุพันธ์
และทาให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) เข้ามาทาหน้าที่แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (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 และอื่น ๆ อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มพรรคการเมือง และกลุ่มองค์ กรอิสระ
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ต้องดาเนินการจัดทาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีร่ ัฐธรรมนูญฯกาหนดไว้
จะเห็นได้ว่าสถาบันต่าง ๆ ในหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้
เป็นอย่างมาก
ประการที่สาม คือ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ และประการที่สี่ คือ
การแก้ไขปั ญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐ บาลฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่ าวเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรั ทธา
ที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกัน จึงทาให้เห็นได้ว่ารัฐบาล
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ ดังเช่น การสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่กล่าวไว้ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้างต้นแล้ว
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ การบริการสาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการทางสังคม”
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฯ และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของรัฐบาลฯ
สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล อีกทั้ง
ประชาชนสามารถรับรู้และศรัทธาการปฏิบัติหน้าที่ตามปัจจัยทั้ง 3 ด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล อย่างเป็นที่ประจักษ์
3) กลุ่มตุลาการ
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีเพียงปัจจัยในด้านความสาเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ กลุ่มตุลาการในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มตุลาการ ได้ดังนี้
นโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.)
ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) สูงสุด ซึ่งรัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สถาบันในกลุ่มตุลาการได้มีการทบทวน
และจั ดทายุ ทธศาสตร์ ของหน่ วยงานให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี โดยศาลรัฐ ธรรมนูญ
ใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2560-2564 (ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ , 2560)
ศาลปกครองใช้แผนปฏิบัติการศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (สานักงานศาลปกครอง,
2562a) และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในวาระแรก
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (สานักงานศาลปกครอง, 2562b) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านที่ 4
“ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม” ด้านที่ 5 “ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และด้านที่ 6 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ” มีความสอดคล้ องกับแผนปฏิบั ติ การของ
ศาลปกครอง ส่วนศาลยุติธรรมใช้แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 –2564 (สานักงานศาล
ยุติธรรม, 2560)
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นโยบาย“การปฏิ รู ป การเมื อ ง การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ” เป็ น ปั จ จั ย รองลงมาที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ
ศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น
ทาให้เห็นว่ากลุ่มตุลาการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญฯ
ดังกล่าวได้บัญญัตหิ น้าที่เกี่ยวกับศาล อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปที่เป็นธรรม และไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้แสวงหาอานาจฝ่ายใด 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
ต่ อมามีการประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ทาให้ ศาลต้องดาเนินการตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งต้องจัดทาพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯกาหนด
4) กลุ่มอานวยความยุติธรรม
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สั มพันธ์ต่อศรัท ธา
ที่ประชาชนมีต่อ กลุ่ ม อานวยความยุติธรรมในเชิงบวก และปัจจัยในด้านความซื่อตรงที่สั มพันธ์ ต่อ
ศรั ทธาที่ป ระชาชนมีต่อ กลุ่ มอานวยความยุติธรรมในเชิงลบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มอานวยความยุติธรรม ได้ดังนี้
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศเป็นปัจจัยลาดับแรกที่สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจในเชิงลบ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงที่ แสดงถึง
ความซื่อตรงของตารวจไทย ซึ่งสามารถอธิบายได้จากผลการดาเนินงานของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจาเลยในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจานวนทั้งสิ้น
2,727 ราย โดยเจ้าหน้าทีส่ ังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติถูกฟ้องมากที่สุด จานวน 402 คน รองลงมา คือ
เจ้าหน้าทีส่ ังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 368 คน (ไทยพับลิก้า, 2561) อีกทั้งจากการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของตารวจไทยที่อยากให้มีการปฏิรูปมากที่สุด คือ ปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น รับส่วย สินบน (สวนดุสิตโพล, 2560) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ส่งผลเสียต่อเนื่องถึงในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไขและปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม
นโยบาย“การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” เป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จ
ทีส่ ัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจในลาดับรองลงมา ซึ่งเกิดจากการทางานและการปฏิบัติงาน
ออกตรวจพื้น ที่ ของตารวจในการตระเวนชายแดนภาค 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
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อาเซียน และรักษาความมั่นคงของประเทศ (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) รวมทั้งการปฏิรูปองค์กรตารวจ
ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ส นับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย (ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล, 2559) ทาให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ส่วนนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่ออัยการสูงสุด อาจเพราะในพ.ศ. 2560 สานักงานอัยการสูงสุดได้นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้จัดการออนไลน์,
2560) อี กทั้ งในปี 2562 ส านั กงานอั ยการสู งสุ ดได้ เปิ ดตั ว โมบายแอปพลิ เคชั นในชื่ อ AGO-Tracking
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคดี ความคืบหน้าของคดี รวมถึงเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและช่องทางในการติดต่อสานักงานอัยการสูงสุด สาหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน
โมบายแอปพลิเคชันดังกล่าวต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าใช้งาน (ไทยรัฐออนไลน์, 2562b)
นโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” เป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จในลาดับรองลงมาทีส่ ัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ อัยการ ตามที่ได้กล่าวถึงการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) นั้น สานักงาน
อัยการสูงสุดได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 (สานักงานอัยการ
สูงสุด, 2562b) และแผนปฏิรูปองค์การสานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2562 - 2566 (สานักงานอัยการ
สูงสุด, 2562a) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านที่ 6 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ” และนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”
เป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จในลาดับถัดมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ ซึ่งเห็นได้ชัดจาก
บทบัญญัติที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของอัยการทั้งด้านการพิจารณาคดีและด้านการบริหารจัดการภายใน
สานักงาน (มาตรา 248) ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560)
ส่วนการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยในลาดับถัดมา
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ อัยการในเชิงลบ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง
ที่แสดงถึงความซื่อตรงของอัยการ ดังตัวอย่างเช่น การยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออัยการสูงสุดกรณีพนักงาน
อัยการคดีพิเศษให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือถือ ซึง่ ทางสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคาสั่ งให้ ยึดและอายัดทรัพย์แล้ว
แต่ทางพนักงานอัยการคดีพิเศษกลับไม่มีคาสั่งฟ้องผู้ต้องหารายที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลที่รับเงินโอนจากคดี
ดังกล่าว (ไทยโพสต์, 2561) ซึ่งแสดงถึงการกระทาที่ไม่สุจริตหรืออาจมีการรับสินบนเกิดขึ้น เป็นต้น
ในการนี้ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ และส านักงานอั ยการสู งสุ ด ควรนาหลั กธรรมาภิ บ าล
และข้อบัญญัตติ าม“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”
มาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน เพื่อให้การทางานภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการกระทาที่ทุจริตคอรัปชั่น
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นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ อัยการ รัฐบาล สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกลุ่มตุลาการ
เช่นเดียวกัน ซึ่งอัยการต้องดาเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5) กลุ่มองค์กรอิสระ
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีปัจจัยในด้านความสาเร็จ และปัจจัยในด้าน
ความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีเพียง
ปัจจัยในด้านความสาเร็จเท่านั้นที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัย
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกลุ่มองค์กรอิสระ ได้ดังนี้
นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” เป็นปัจจัยในด้านความสาเร็จที่ สัมพันธ์
ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น
ทาให้เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องจัดทาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯ
กาหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) สิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากการ
ปฏิรูปการเมือง และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯดังกล่าว คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร การคานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้เกณฑ์จาก
คะแนนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ซึ่งดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการจากสถาบัน
พระปกเกล้ า ได้ อ ธิ บ ายหลั ก การการค านวณจานวนสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อ
ด้วยสูตร “จัดสรรปันส่วนผสม” ว่า จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของพรรคใดที่ได้รับ
คะแนนนิยมเป็นจานวนมากจะทาให้พรรคนั้นมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในกรณีที่พรรคนั้นมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามจานวนที่ควรจะได้รับ
แล้ว และตามกฎหมายได้กาหนดว่า ณ เขตเลือกตั้งนั้น ๆ ผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะต้อง
ได้รับคะแนนนิยมรวมทั้งหมดมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง (Vote No) นอกจากนี้
ยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า การเลือกตั้งจะมีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ดังนั้นประชาชนต้องมีความละเอียด
รอบคอบในการลงคะแนนเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Workpoint News, 2561)
และปัจจัยในลาดับรองลงมาที่สัมพันธ์ ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) คือ การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง

61
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเชิงลบ ดังเช่น เหตุการณ์
ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เตรียมการนาคาร้อง
พร้อมพยานหลักฐานและรายชื่อของประชาชนที่เห็นด้วยกับคาร้องดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการข้อกล่าวหาคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
จ านวน 7 คน ที่จ งใจปฏิบั ติห น้ าที่ห รือใช้อานาจขัด ต่อ บทบั ญญัติแห่ งรัฐ ธรรมนูญหรื อ กฎหมาย
(THE STANDARD TEAM, 2562) และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มี การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในกรณีที่พรรคไทรักธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 ซึ่งการ
ประกาศผลดังกล่าวทาให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจานวนหนึ่งรายที่ได้รับเลือกครั้งก่อน
หลุดออกจากตาแหน่ ง ซึ่งเป็นการกระทาที่แสดงถึงการปฏิบัติห น้าที่โ ดยมิช อบด้วยกฎหมายตาม
มาตรา 123 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 จึงต้องการให้เสนอเรื่ องร้ องเรียนนี้ต่อศาลเพื่อให้ผลคะแนนการเลื อกตั้ง สมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครั้งที่ 2 เป็นโมฆะ (แนวหน้า, 2562) เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองแสดงถึง
ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ส่ ว นนโยบาย“การปฏิรู ป การเมื อ ง การร่างรัฐ ธรรมนูญ ” เป็นปัจจัย ในด้านความส าเร็ จ
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น ทาให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินในหมวดองค์กรอิสระ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดทาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯกาหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560," 2560) ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจง
ข้อกฎหมายที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฉบับเดิม
ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฉบับปัจจุบันนี้ต้องการบัญญัติ
อานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยกาหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจในการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอานาจในการวางนโยบาย ทั้งนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเข้าร่วมประชุมได้หากมิใช่
การพิจารณาเรื่องที่ให้คุณให้โทษและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าว อีกทั้งให้กรมบัญชีกลาง
สามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอานาจ
การทางานให้เกิดความโปร่งใส (ข่าวรัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา, 2560)
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ปัจจัยในลาดับรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(คตง.) คือ การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรง
และสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในเชิงลบ ดังตัวอย่าง
กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ 14 ยื่นฟ้องคดีอาญาผู้บังคับบัญชาที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เรียกรับสินบน
โดยผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวว่าผู้บังคับบัญชาให้ตนปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้กระทาการทุจริตในการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตนไม่เห็นด้วยและไม่ยอมปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา
จึงออกคาสั่งให้ตนย้ายไปประจาที่สานักงานตรวจสอบพิเศษภาค 2 จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จึงร้องต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรม (มติชนออนไลน์, 2559) เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวแสดงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่สุจริต
ส่วนนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) สูงสุด สามารถอธิบายจากการที่รัฐบาลได้ประกาศ“วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนในปี 2561-2562
และเร่งให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของท้องถิ่นดาเนินการ
ตามวาระแห่งชาติดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ต้อง
ขับเคลื่อนตามวาระแห่งชาติดังกล่าวจึง ได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษากับ
วาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การทางานด้านสิทธิมนุษยชนและลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สานักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมราชทัณฑ์ ทาให้เกิดการทางานอย่างเป็นระบบ
และเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน
สิทธิมนุษยชนให้บรรลุตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล (ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ, 2561)
นโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” เป็นปัจจัยรองลงมาที่ สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จากทีร่ ัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึ ง ได้จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2565 (ส านัก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560b) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล
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นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” เป็นปัจจัยในลาดับ ถัดมาที่สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น
ทาให้เห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่าง
รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่งในรั ฐ ธรรมนู ญฯดังกล่ าวได้บัญญัติเกี่ยวกับ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ในหมวดองค์กรอิสระ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องจัดทาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯกาหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560," 2560) ซึ่งนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ได้ชี้แจงข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ และดารงตาแหน่งเพียงวาระเดียว
เท่านั้น อีกทั้งบัญญัติห้ามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทางานเป็นกรรมการในองค์กรอิสระอื่น
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560)
และนโยบาย“การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”เป็นปัจจัยในลาดับ ถัด มา
ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนมี ต่ อ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ดั ง เช่ น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่กาลังดาเนินการในขั้นตอนการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ, 2562)
เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส่ ว นนโยบาย“การปฏิรู ป การเมือง การร่างรัฐ ธรรมนูญ ” เป็น ปัจจัยที่สั มพันธ์ต่อศรั ท ธา
ที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสูงสุด ตามที่ได้กล่าวถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น ทาให้เห็นว่า ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวได้บัญญัติ
เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ในหมวดองค์กรอิสระ และผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดทาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญฯกาหนด ("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560," 2560) ซึ่งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้จั ดสั มมนา “ผู้ตรวจการแผ่ นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเพื่อให้การ
ทางานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องยึดหลั กความเป็นกัล ยาณมิตร (สานักงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิน ,
2561) ปัจจัยรองลงมาที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ นโยบาย“การจัดทา
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ยุทธศาสตร์ชาติ” จากที่รัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปอย่ างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ สานักงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิน จึง ได้จัดทายุทธศาสตร์ ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565) (สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , 2560b) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในด้านที่ 3 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ” และด้านที่ 6
“ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” และปัจจัยในลาดับถัดมา
ที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยนาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งนี้สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย สู่ Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 ให้แก่บุคลากรของสานักงาน (ข่าวสารความเคลื่อนไหว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม, 2561)
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนมี ต่ อ คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สูงสุด คือ นโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” จากที่รัฐบาลได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (สานักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ , 2559) และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560b) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ปัจจัยในลาดับ
รองลงมาที่สัมพันธ์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ นโยบาย
“การปฏิ รู ป การเมื อ ง การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ” ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น ทาให้เห็นว่า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง
การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฯดั ง กล่ า วได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้อง
จั ด ท าพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯก าหนด
("รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560," 2560) ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติเนื้อหาใหม่ที่ไม่มี
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดิม อาทิ การไม่นับรวมระยะเวลาในอายุความหากผู้ถูกกล่าวหา
หรือจาเลยหลบหนีระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา อีกทั้งไม่ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 98 มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว เป็นต้น (มาตรา 7) ("พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561," 2561) ปัจจัยในลาดับถัดมาที่ สั มพันธ์ ต่อ
ศรั ทธาที่ป ระชาชนมี ต่ อคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริต แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) คือ
นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งอธิบายได้จากการจัดอบรม“จริยธรรมสื่ อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล
Thailand 4.0” ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เพื่อปลุกความคิด
ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง (สมาคมสื่อช่อสะอาด, 2560)
อีกทั้งในพ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.)
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ผ่านระบบการร้องเรียนและรับทราบข้อมูล ข่าวสารของสานักงาน (ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)
ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ควรนา
หลั กธรรมาภิบ าลและข้อบั ญญัติตาม“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน
ในแนวทางเดียวกันกับสานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงานอัยการสูงสุดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า นโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” สัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาทีป่ ระชาชนมีต่อกลุ่มองค์กรอิสระ รัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มตุลาการ
และอัยการ เช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มองค์กรอิสระต้องดาเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
6) กลุ่มพรรคการเมือง
ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) มีปัจจัยในด้านความส าเร็จที่สั มพันธ์ต่อศรัท ธา
ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มพรรคการเมืองในเชิงบวก และปัจจัยในด้านความซื่อตรงที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มพรรคการเมืองในเชิงลบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ ศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อกลุ่มพรรคการเมือง ได้ดังนี้
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยสูงสุด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยในเชิงลบ สามารถอธิบายได้จากการสารวจ“คอรัปชั่น ปัญหา
ที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน!!” ซึ่งประชาชนร้อยละ 40.11 แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น
ฉ้อราษฎร์บังหลวงของนักการเมือง เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอันดับแรก (สวนดุสิตโพล, 2555) ทั้งนี้
ได้มีการสารวจ “คุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ” พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 23.71 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือนักการเมืองที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
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รองลงมาร้อยละ 22.46 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือนักการเมืองที่ลงพื้นที่ใกล้ชิด
ประชาชน และอันดับสามร้อยละ 20.45 ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือนักการเมือง
ที่มีความรู้ความสามารถ (ผลสารวจของนิด้าโพล ศูนย์สารวจความคิดเห็นนิด้าโพล, 2562) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประชาชนต้องการให้นั กการเมืองบริหารกิจการบ้านเมืองอย่างโปร่งใส สุจริต อีกทั้ง สร้างผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ให้แก่ประเทศ
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยในลาดับรองลงมา คือ ภาษาที่ใช้
พูดประจาฯ สาหรับ ภาษาไทยใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านประชากรและแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ใช้
ภาษาไทยใต้พูดประจาในครัว เรื อนจะศรัทธาพรรคเพื่อไทยต่ากว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลาง
พูดประจาในครัวเรือน อาจกล่าวได้ว่า ฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ภาคใต้ ประชาชนชาวใต้
จึ งศรั ทธาต่อพรรคเพื่ อไทยในเชิงลบ ซึ่ งการเลื อกตั้งในปี 2562 ประชาชนชาวใต้ลงคะแนนเสียง
ให้พรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคอื่น ๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 2562)
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยในลาดับถัดมา คือ และภาษาที่ใช้พูด
ประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านประชากรและแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ใช้
ภาษาไทยอีสานพูดประจาในครัวเรือนจะศรัทธาพรรคเพื่อไทยสูงกว่าประชาชนที่ใช้ภาษาไทยกลาง
พูดประจาในครัวเรือน ซึ่งจากการสารวจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ในปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “พรรคที่ชอบและนโยบายที่ใช่ของคนอีสาน” พบว่า ชาวอีสานร้อยละ 44.8
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยสูงที่สุด (ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562)
ส่ ว นนโยบาย“การปฏิรู ป การเมื อ ง การร่างรัฐ ธรรมนูญ ” เป็นปัจจัย ในด้านความส าเร็ จ
ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ ป ระชาชนมี ต่ อ พรรคประชาธิปั ตย์ สู ง สุ ด ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลข้างต้นนั้น
ทาให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความสาคัญและบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 7 รัฐสภา หมวด 8 คณะรัฐมนตรี และหมวด 9
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ที่ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กลุ่ ม พรรคการเมื อ งอี ก ด้ ว ย ("รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560," 2560) และเพื่อให้ ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ฝ่ายกฎหมาย
พรรคประชาธิปัตย์ ได้เตรียมทาคาชี้แจงเพิ่มเติมยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์
และพรรคเพื่อไทยได้ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 53/2560 ว่ า ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2560 ในการแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือไม่ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ
ของประชาชนและสมาชิกพรรคการเมือง (คมชัดลึก, 2561)
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ปั จจั ยที่ สั มพั นธ์ ต่ อศรั ทธาที่ ประชาชนมี ต่ อพรรคประชาธิ ปั ตย์ ในล าดั บรองลงมา คื อ การ
คอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในด้านความ
ซื่อตรงและสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงลบเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทย
ดังนั้นจึงเป็นการกระตุ้นให้นักการเมืองไทยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และ
นักการเมืองไทยต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ และกระทาการใด ๆ อย่างสุจริต
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ในการนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ควรนาหลักธรรมาภิบาลและข้อบัญญัติตาม
“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาปฏิบัติให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ในแนวทางเดียวกันกับสานักงานตารวจ
แห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(คตง.) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากสถาบันต่าง ๆ บริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อ
รัฐสภาและสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ ย่อมแสดงถึงความสาเร็จและทาให้ประชาชนศรัทธา
สถาบันนั้น ๆ ทั้งนี้สถาบันต่าง ๆ ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
จึงจะเป็นการการันตีได้ว่าประชาชนศรัทธาสถาบันต่าง ๆ ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้จริง

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลในหัวข้อ 5.1 และ 5.2 สามารถเสนอแนะศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อสถาบันต่าง ๆ ตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997) ในด้านความสาเร็จ และด้านความซื่อตรง
โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มนิติบัญญัติ
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ เป็นตัวแปรที่อยู่ในตัวแบบ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึง่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ควรทบทวนและแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นกฎหมายที่สืบทอดอานาจ
การปกครองจากการรัฐประหารในปี 2557 เช่น การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น และควรบัญญัติ
กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม มิใช่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งควรใช้อานาจนิติบัญญัติอย่างเที่ยงธรรม
และโปร่งใส
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2) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 สามารถนาตัวแปรการแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
และตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลมาใช้ในการลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย โดยเริ่มจาก
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ
และรัฐบาลควรสนับสนุนการส่งออกสินค้าหรือจัดหาตลาดมารับรองสินค้าและบริการที่ประชาชนผลิตได้
ตามพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งควรให้ความรู้และส่งเสริมการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชนทุกคน หรือจัดให้
มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการออมและการลงทุนในระบบการศึกษาด้วย ซึ่งเป็นการเน้นให้ประชาชน
ทุกคนพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูตนเองได้ในระยะยาว ส่วนตัวแปรการบริการสาธารณะฯ ด้าน“สวัสดิการ
ทางสังคม”ที่อยู่ในตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล สามารถนามาจัดสวัสดิการทางสังคมโดยที่รัฐบาลสนับสนุนและ
ดาเนินการให้ทุกครัวเรือนมีน้าประปาที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องซื้อ อีกทั้งสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
2.5 ไมครอนจากแหล่งผลิตต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวในระยะยาวอย่างยั่งยืนและ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
3) กลุ่มตุลาการ
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง
(ศป.) ประกอบด้วย ความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” และความพึงพอใจฯ
ตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” ซึ่งศาลยุติธรรม (ศย.) ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)
และศาลปกครอง (ศป.) ต้องใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และไม่ควรอยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานใด ๆ อีกทั้งศาลยุติธรรม (ศย.)
ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) และศาลปกครอง (ศป.) ควรจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันทุกห้าปี ซึง่ หากมีการจัดตั้งรัฐบาลวาระถัดไปควรใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้มาเป็นหลัก
ในการจัดทานโยบายการบริหารประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้กลุ่มตุลาการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
4) กลุ่มอานวยความยุติธรรม
ตัวแปรการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศที่ อยู่ในตัวแบบศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อตารวจและตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่ออัยการ ซึ่งสัมพันธ์ต่อศรัทธาที่มีต่อตารวจ
และอัยการในเชิงลบ ฉะนั้นสานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงานอัยการสูงสุด จึงควรส่งเสริมและ
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝัง
และปรับแนวคิดให้บุคลากรภายในองค์กรรู้จักคิดแยกแยะและหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่สุจริต อีกทั้ง
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สื่อต้องให้ความร่วมมือในการประณามผู้กระทาการคอรัปชั่นและรับสินบน เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นถึง
การกระทาที่ไม่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ”ที่อยู่ใน
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตารวจ ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติสามารถนาตัวแปรดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดทารายงานสรุปและเผยแพร่เป็นสถิติ เพื่อแสดงถึงความสาเร็จประจาปีนั้น ๆ
อีกทั้งสามารถนาข้อมูลสถิติด้านความมั่นคงมาวิเคราะห์และบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การรักษาความมั่นคง
ของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ
และตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ” ที่อยู่ใน
ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ อัยการ ซึ่งสานักงานอัยการสูงสุด ต้องใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และไม่ควรอยู่ภายใต้การกากับของ
หน่วยงานใด ๆ
5) กลุ่มองค์กรอิสระ
ตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ” ที่อยู่ในตัวแบบ
ศรัทธาที่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ตัว แบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่ อผู้ ตรวจการแผ่ น ดิน ตัว แบบศรัทธาที่
ประชาชนมีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตัวแบบศรัทธา
ที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ดังนั้นสถาบันดังกล่าวจึงควรปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใส และไม่ควรอยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานอื่นเพราะขัดต่ออานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ
ส่วนตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”ที่อยู่
ในตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ควรปฏิบัติห น้าที่เป็นตัว แทนของประชาชนในการปรับปรุง กฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามอานาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และตัวแปรการคอรั ปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศ ที่อยู่ในตัว แบบ
ศรัทธาที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (คตง.) ซึ่ งสั ม พั น ธ์ ต่ อ ศรั ท ธาที่ มี ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) และ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น (คตง.) ในเชิงลบ ฉะนั้นจึงควรจั ดตั้ ง องค์ กรที่เ ป็น ตัว แทนฝ่ า ย
ประชาชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรอิสระที่เข้าข่ายทุจริตคอรัปชั่น และ
เสนอข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบให้แก่ศาลปกครองโดยตรง เพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งสถาบันในกลุ่มองค์กรอิสระควรชี้แจ้งช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่าน
สื่อต่าง ๆ เมื่อจัดทาโครงการ หรือจัดสัมมนาวิชาการ หรือจัดซื้อจัดจ้างที่ ใช้งบประมาณสูง เพื่อให้
ประชาชนทราบ และเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติงานโดยสุจริตของสถาบัน
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6) กลุ่มพรรคการเมือง
ตัวแปรการคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศที่อยู่ตัวแบบศรัทธาที่
ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทย และตัวแบบศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสัมพันธ์ต่อ
ศรัทธาที่มีต่อพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงลบ ฉะนั้นรัฐบาลจึงควรแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยอาจจะออกกฎหมายเพิ่ มโทษการทุจริ ตคอรั ปชั่นหรื อเพิ่ มอ านาจให้ แ ก่ องค์ก รที่ปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น
ตัวแปรความพึงพอใจฯตามนโยบาย“การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ตัวแบบ
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นตัวแปรให้ พรรคการเมืองวาระ
ถัดไปทบทวนและเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
วาระก่อนหน้า พร้อมทั้งเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ประเทศรวมกับนโยบายด้วย
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคตสามารถอธิบายตามแนวคิดศรัทธาในองค์กร (Shaw, 1997)
ที่กล่าวว่าศรัทธาถือเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้
ศึกษาปัจจัยด้านการเอาใจใส่ดูแล จึงเสนอแนะให้ ในอนาคตควรมีการวิจัยในเชิงลึ กในการศึก ษา
การรั บ รู้ แ ละการสร้ า งความเข้ า ใจของประชาชนเมื่ อ ได้ รั บ ข่ า วสารจากสื่ อ ของสถาบั น ต่ า ง ๆ
ในสังคมไทย เช่น รายการที่เกี่ยวกับการแถลงการดาเนินการของรัฐบาล เป็นต้น โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่
ช่ อ งทางการรั บ ข่ า วสารจากสื่ อ ว่า การรับ ข่า วสารนั้น อยู่ใ นรูป แบบใด การตี ค วามจากสื่ อ เพื่ อให้
เกิดความเข้าใจสถาบันต่าง ๆ และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ โดยการนาความรู้
ที่ได้รั บ จากสื่ อนั้ น ๆ มาประเมิน ร่ ว มกับประสบการณ์ที่ตนเองได้รับในชีวิตประจาวัน แล้ ว นาผล
การศึกษาที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศต่อไป
อีกทั้งควรมีบริการหรือช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ประชาชนมีต่อสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้
สถาบันต่าง ๆ นามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
ในการทางานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่เป็นสถิติรายปีเพื่อแสดงแนวโน้มการเอาใจใส่ดูแลที่สถาบัน
ต่าง ๆ มีต่อประชาชนชาวไทย
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ภาคผนวก ก
ตัวบทกฎหมาย
ตามตัวบทกฎหมาย ได้บัญญัติอานาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไทย ไว้ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ตาม“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534” บัญญัติอานาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรี ไว้ดังนี้
“ก ากั บ โดยทั่ ว ไปซึ่ ง การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน เพื่ อ การนี้ จ ะสั่ ง ให้ ร าชการส่ ว นกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
ทารายงานเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ร าชการ ในกรณีจาเป็นจะยับยั้ง การปฏิบัติร าชการใด ๆ ที่ขัดต่ อ
นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (1))
“มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือ ทบวงหนึ่ง
หรือหลายกระทรวงหรือทบวง” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (2))
“บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก ต าแหน่ ง ซึ่ ง สั ง กั ด กระทรวง ทบวง กรม และ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (3))
“สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสานักนายกรัฐมนตรี
โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทาง
สังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม” (มาตรา 11 วรรค
หนึ่ง (4))
“แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดารงตาแหน่งของอีกกระทรวง
ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดารงตาแหน่งนั้น
ทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตาแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (5))
“แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกาหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (6))
“แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสานักนายกรัฐมนตรี” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (7))
“วางระเบี ย บปฏิบั ติราชการ เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (8))
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“ดาเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย” (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (9))
“ระเบียบตาม (8) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (มาตรา 11 วรรคท้าย)
2. รัฐบาล
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติไว้ว่า “ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อรัฐสภา” (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง)
“ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบ
และระมัดระวังในการดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม”
(มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (1))
“รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด” (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (2))
“ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (3))
“สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน”
(มาตรา 164 วรรคหนึ่ง (4))
“รัฐมนตรีต้องรั บผิ ดชอบต่อสภาผู้ แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของตน
รวมทั้งต้องรั บ ผิ ดชอบร่ ว มกัน ต่ อรั ฐ สภาในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี” (มาตรา 164 วรรคท้าย)
3. ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
“พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย” (มาตรา 210
วรรคหนึ่ง (1))
“พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ” (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2))
“หน้าที่และอานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” (มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (3))
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4. ศาลปกครอง (ศป.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้“ศาลปกครอง
มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
เนื่องมาจากการดาเนินกิจการทางปกครอง” (มาตรา 197 วรรคหนึ่ง)
“ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น” (มาตรา 197 วรรคสอง)
“อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้
อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ” (มาตรา 197 วรรคสาม)
5. ตารวจ
ตาม“พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547” ได้บัญญัติอานาจหน้าที่ ไว้ดังนี้
“รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1))
“ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2))
“ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (3))
“รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร”
(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (4))
“ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กฎหมายกาหนดให้เป็น อานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (5))
“ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (6))
“ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ตาม (1) (2)
(3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (7))
6. อัยการ
ตาม“รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้องค์กรอัย การ
มีหน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนี้
“พนั กงานอัย การมี อิส ระในการพิจ ารณาสั่ ง คดีและปฏิบั ติห น้า ที่ใ ห้ เ ป็น ไปโดยรวดเร็ ว
เที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง” (มาตรา 248 วรรคหนึ่ง)
“ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทาการหรือดารงตาแหน่งใด อันอาจมีผลให้
การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจทาให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์
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ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องกาหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอานาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไปมิได้” (มาตรา 248 วรรคท้าย)
7. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
“จัดหรือดาเนินการให้ มีการจัดการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ” (มาตรา 224
วรรคหนึ่ง (1))
“ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (1) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและ
ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามที่จาเป็นหรือที่เห็นสมควร” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (2))
“เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) หรือเมื่อพบเห็นการกระทาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (1) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก การเลือกตั้ง
หรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติ
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (3))
“สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลื อ กตั้งหรือผู้สมัครรับเลื อกตาม (1)
ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทาการหรือ
รู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (4))
“ดูแลการดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (5))
“หน้าที่และอานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” (มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (6))
“ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการ
การเลื อกตั้ งแต่ล ะคนด าเนิ น การ หรือมอบหมายให้ ค ณะบุ ค คลด าเนิ น การภายใต้ การก ากั บ ของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดก็ได้ ” (มาตรา 224
วรรคสอง)
“การใช้อานาจตาม (3) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทาความผิด
มีอานาจกระทาได้สาหรับหน่วยเลื อกตั้งหรือเขตเลื อกตั้งที่พบเห็นการกระทาความผิด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด” (มาตรา 224 วรรคท้าย)
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8. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
“ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (1))
“จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (2))
“เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (3))
“ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูก ต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (4))
“สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน” (มาตรา
247 วรรคหนึ่ง (5))
“หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” (มาตรา 247 วรรคหนึ่ง (6))
“เมื่ อ รั บ ทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรื อ ข้ อ เสนอแนะตาม (3) ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลา
ในการดาเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า” (มาตรา 247
วรรคสอง)
“ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความผาสุ ก
ของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย” (มาตรา 247 วรรคท้าย)
9. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
“เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านใด ๆ บรรดาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ”
(มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (1))
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“แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ เห็ น ว่ า มี ผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ความไม่ เ ป็ น ธรรม
อัน เนื่ องมาจากการไม่ป ฏิบั ติตามกฎหมายหรือปฏิบัติน อกเหนื อหน้าที่ และอานาจตามกฎหมาย
ของหน่ ว ยงานของรั ฐหรื อเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องให้ขจัด
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น” (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (2))
“เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ” (มาตรา 230 วรรคหนึ่ง (3))
“ในกรณีที่ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้ องไม่ ดาเนิน การตามข้ อเสนอแนะของผู้ ตรวจการ
แผ่นดินตาม (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป” (มาตรา 230 วรรคสอง)
“ในการดาเนิ น การตาม (1) หรือ (2) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษ ยชน
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป” (มาตรา 230
วรรคท้าย)
10. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
“ไต่ ส วนและมี ค วามเห็ น กรณี มี ก ารกล่ า วหาว่า ผู้ ด ารงต าแหน่ง ทางการเมื อ ง ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดาเนินการต่อไปตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (1))
“ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรื อ กระท าความผิ ด ต่อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ร าชการ หรื อ ความผิ ดต่ อ ต าแหน่ง หน้ า ที่ใ นการยุติธ รรม
เพื่อดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (2))
“กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (3))
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“หน้าที่และอานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” (มาตรา 234 วรรคหนึ่ง (4))
“ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติที่จ ะต้องจัดให้ มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทาให้ การปฏิบัติห น้ า ที่
มีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจาเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทนในเรื่อง
ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น ความผิ ด ร้ ายแรงหรื อ ที่ เ ป็น การกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ บางระดั บ หรื อ ก าหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็ น ผู้ ดาเนิ น การสอบสวนหรือไต่ส วนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้ ” (มาตรา 234
วรรคท้าย)
11. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ตาม“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” บัญญัติให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
“วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (1))
“กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (2))
“กากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (3))
“ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ รวมทั้ ง การให้ ค าแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน” (มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (4))
“สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ”
(มาตรา 240 วรรคหนึ่ง (5))
“ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (5) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คาสั่งในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
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 มีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่จะทาให้เกิด
ปัญหา Multicolinearity (Bowerman & O'connell, 1990; Myers, 1990) ซึ่งจากการทดสอบค่า
VIF พบว่า ไม่มีตัวแปรใดเลยที่เกิดปัญหา Multicolinearity แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางที่ ข-1 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มนิติบัญญัติ

ลาดับ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตัวแปรอิสระ
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของประเทศของรัฐบาลฯ
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลฯ
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯด้าน “สาธารณูปโภค”
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯด้าน “สวัสดิการทางสังคม”
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯด้าน “สิ่งแวดล้อม”
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการวางแผนการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครองระดับประเทศในปัจจุบัน

ค่า Variance Inflation
Factor (VIF)
สนช.
1.656
1.347
2.023
1.543

1.772
1.678
1.523
1.627
1.599
1.459
1.643
1.522
1.100
1.078
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ลาดับ
15
16

ค่า Variance Inflation
Factor (VIF)

ตัวแปรอิสระ

สนช.
1.110
1.021

ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษายาวี/ชาวเขา/อื่น ๆ

ตารางที่ ข-2 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มรัฎฐาธิปัตย์
ลาดับ

ตัวแปรอิสระ

1

ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง
การร่างรัฐธรรมนูญ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านสังคมของประเทศของ
รัฐบาลฯ
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ของรัฐบาลฯ
ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน
“สาธารณูปโภค”

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
นายกฯ
1.211

รัฐบาล
1.266

-

1.809

-

1.396

-

1.967

1.610

-

1.486

1.598

1.592

1.636

1.635
1.497
1.631

1.455
1.640

1.590

1.600

1.359

1.361
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ลาดับ

ตัวแปรอิสระ

13

ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะฯ ด้าน “สวัสดิการ
ทางสังคม”
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน
นักเรียน นิสติ นักศึกษา
อาชีพข้าราชการบานาญ/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรของรัฐ
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยล้านนา
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษายาวี/ชาวเขา/อื่น ๆ

14

15
16
17
18
19
20
21

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
นายกฯ
1.464

รัฐบาล
1.493

-

1.127

-

1.077

1.012

1.034
1.041

1.121
1.159
1.145
1.035

1.107
1.024

ตารางที่ ข-3 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มตุลาการ
ลาดับ

ตัวแปรอิสระ

1

ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง
การร่างรัฐธรรมนูญ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน
อาชีพข้าราชการบานาญ/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรของรัฐ
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยล้านนา
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้

2
3
4
5
6
7
8

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
ศย.
1.358

ศร.
1.362

ศป.
1.360

1.422

1.427

1.426

1.523

1.525

1.525

1.445
1.032

1.444
1.034

1.445
1.032

-

1.007

1.002

1.009
-

1.026
1.036

1.009
-
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ตารางที่ ข-4 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มอานวยความยุติธรรม
ค่า Variance Inflation Factor (VIF)

ลาดับ

ตัวแปรอิสระ

1

ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง
การร่างรัฐธรรมนูญ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน
การพบเห็นการคอรัปชั่นหรือการรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ไม่มีงานทา/ว่างงาน
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน
อาชีพข้าราชการบานาญ/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรของรัฐ
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยล้านนา
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตารวจ
1.463

อัยการ
-

-

1.359

1.502

1.423

1.556
1.423
1.080

1.519
1.437
1.034

1.056

-

1.012
1.034
1.046

-

1.080
1.138
1.115

1.009
-

ตารางที่ ข-5 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มองค์กรอิสระ
ลาดับ

ตัวแปรอิสระ

1

ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูป
การเมือง การร่างรัฐธรรมนูญ”
ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ”

2
3

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
กกต.
-

กสม.
1.361

ผู้ตรวจฯ ป.ป.ช.
1.360

คตง.
-

1.041

1.432

1.388

1.431

1.031

-

1.532

1.463

1.529

-
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ตัวแปรอิสระ

4
5

ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน
การพบเห็นการคอรัปชั่นหรือการรับสินบน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
นักเรียน นิสติ นักศึกษา
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
อาชีพข้าราชการบานาญ/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรของรัฐ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยล้านนา
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้

6
7
8
9
10
11
12
13

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
กกต.
1.065

กสม.
1.439
1.074

ผู้ตรวจฯ ป.ป.ช.
1.367 1.445
1.034 1.033

คตง.
1.066

1.041

1.053

-

-

1.047

1.031
-

1.001
-

-

-

1.077
1.195

1.037
1.092
1.086

1.011
-

1.024
1.028

1.009
-

1.201
1.027
-

ตารางที่ ข-6 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) กลุ่มพรรคการเมือง
ลาดับ

ตัวแปรอิสระ

1

ความพึงพอใจฯตามนโยบาย “การปฏิรูปการเมือง
การร่างรัฐธรรมนูญ”
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน”
การคอรัปชั่นและการรับสินบนในการปกครอง
ระดับประเทศในปัจจุบัน
การพบเห็นการคอรัปชั่นหรือการรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
นักเรียน นิสติ นักศึกษา
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
อาชีพเจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง/
ธุรกิจขนาดใหญ่

2

3
4
5
6
7
8

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
พรรคเพื่อไทย
1.049

พรรคประชาธิปัตย์
1.041

1.120

1.099

1.070

1.066

1.078

1.075

1.100
1.189
1.061

1.028
1.071
1.036
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9
10
11
12
13

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยล้านนา
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยอีสาน
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษาไทยใต้
ภาษาที่ใช้พูดประจาฯ สาหรับภาษายาวี/ชาวเขา/อื่น ๆ

ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
พรรคเพื่อไทย
1.309
1.115
1.259
1.150
1.050

พรรคประชาธิปัตย์
1.025
1.012

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

รชนิศ ทองแดง
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555
ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานสถิติ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

