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การส ารวจความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน         
ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. ความเป็นมา 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่ำ ส ำนักงำน ปปง. เป็นส่วนรำชกำรที่
ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระและเป็นกลำง โดยใช้หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร   
มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ในกำรด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและคณะกรรมกำร
ธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รับรำยงำนและแจ้งตอบรำยงำนกำรท ำ
ธุรกรรม รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลตำมกฎหมำย หรือตำมข้อตกลงที่ได้จัดท ำขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบประเมินผล ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่
เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเพ่ือจัดท ำนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเสนอต่อ
คณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรี จัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง แจ้ง
รำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำน ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
ติดตำมตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับ  ผู้กระท ำ
ควำมผิด รวมทั้งจัดให้มีโครงกำรเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้  ฝึกอบรม และช่วยเหลือสนับสนุนทั้งภำครัฐ     
และภำคเอกชนให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน  

และเนื่องจำกส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยที่มุ่งป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือกำรรับรู้ข่ำวสำรที่ถูกต้องของประชำชน ซึ่งสิ่งส ำคัญที่จะช่วยส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คือ กำรได้รับควำมร่วมมือ 
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ (Public Sector) ภำคเอกชน (Private Sector) รวมถึง
ภำคประชำชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ (Civil Society) กำรที่ส ำนักงำน ปปง. จะได้รับกำรสนับสนุนหรือได้รับ
ควำมร่วมมือดังกล่ำวจ ำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค สุจริต มีกฎเกณฑ์ กติกำท่ีจะท ำให้เกิดควำม
โปร่งใส ซื่อสัตย์ รวมถึงมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพ ตรวจสอบได้ จนได้รับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. และควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ รวมถึงกำรยอมรับของประชำชนในกำรป้องกัน
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และปรำบปรำมกำรฟอกเงินของส ำนักงำน ปปง. อยู่ในระดับสูง ส ำนักงำน ปปง. ย่อมได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อกำรได้รับควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน 
รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ในขณะเดียวกันหำกระดับควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ ำย่อมส่งผล
กระทบในทำงตรงกันข้ำมท ำให้ส ำนักงำน ปปง. ไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำที่ควร  
ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำน ปปง. ได้ให้กำรบริกำรแก่ประชำชน ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
หรือเบำะแส รับและส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรประเมินกำรรับรู้และเข้ำใจรวมถึงภำพลักษณ์ของส ำนักงำน ปปง. ประกอบกับ  
แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ส ำนักงำน ปปง.         
ได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์ ให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชน               
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จึงได้ด ำเนินกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่น              
ของประชำชน   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้          
ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีควำมโปร่งใส     
สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนต่อไป 

 

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษำระดับควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
 2.2 เพ่ือรับทรำบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะน ำไปสู่ กำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

3. ขอบเขตการส ารวจข้อมูล 
 ด้ำนประชำกร 

 3.1 ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก และภำคตะวันออก 
  3.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 37 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  - หน่วยงำนด้ำนนโยบำยและกำรก ำกับดูแลมำตรกำรด้ำน AML/CFT จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่  
   (1) ศำลยุติธรรม (ศำลแพ่ง) 
   (2) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  
   (3) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ม.3 (6), (9) , (16) , (17) , (18) , (21)) 
   (4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (อำญำฐำนฟอกเงิน) 
   (5) ส ำนักงำน ป.ป.ช. (ม. 3(5)) 
   (6) ส ำนักงำน ป.ป.ท. (ม. 3(5)) 
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   (7) ส ำนักงำน ป.ป.ส. (ม. 3(1)) 
   (8) กรมศุลกำกร (ม. 3(7)) 

- หน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแล FI, DNFBPs และ NPO จ ำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่  
  (1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย  (ม. 3(4)) 
  (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ม. 3(7) , (20)) 
  (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
  (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  (5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  (6) กรมกำรปกครอง  
  (7) กรมกำรจัดหำงำน  
  (8) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
  (9) สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์  
  (10) สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 - หน่วยข่ำวและหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง จ ำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่  
  (1) ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ (ม. 3(8)) 
  (2) ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) (ม. 3(8)) 
  (3) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (ม. 3(8)) 
  - หน่วยสนับสนุนอื่นๆ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่  
   (1) กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย  
   (2) กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
  - หน่วยงำนสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน จ ำนวน 14 หน่วยงำน ได้แก่  
   (1) กระทรวงกำรคลัง (ม.3 (3), (14))  
   (2) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (ม.3 (2))  
   (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ม.3 (3))  
   (4) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ม.3 (13))  
   (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.3 (11))  
   (6) กระทรวงสำธำรณสุข (ม.3 (1), (13))  
   (7) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ม.3 (15))  
   (8) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (ม.3 (15))  
   (9) กรมทรัพยำกรธรณี (ม.3 (15))  
   (10) กรมป่ำไม้ (ม.3 (15))  
   (11) กรมประมง (ม.3 (15)) 
   (12) ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดิน (ม.3 (15))  
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   (13) กระทรวงกลำโหม (ม.3 (19), (21))  
   (14) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง)  

3.3 หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 

- หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 3,922 แห่ง จำก 6 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 

  (1) ธนำคำร จ ำนวน 36 แห่ง 
  (2) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินำศภัย จ ำนวน 88 แห่ง 
  (3) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จ ำนวน 5 แห่ง 
  (4) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน จ ำนวน 63 แห่ง 
  (5) สหกรณ์ จ ำนวน 1,853 แห่ง 
  (6) นิติบุคคลอ่ืนๆ ตำมมำตรำ 3 (จ ำนวน 1,877 แห่ง) 

- หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 833 แห่ง จำก 1 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 

  (1) ส ำนักงำนที่ดิน จ ำนวน 833 แห่ง 
- หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 16 แห่ง

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 43,597 แห่ง จำก 10 กลุ่มอำชีพ 
ได้แก่ 

  (1)   ผู้ประกอบอำชีพ ให้ค ำแนะน ำ ที่ปรึกษำกำรลงทุน เคลื่อนย้ำยเงินทุน จ ำนวน 32 แห่ง 
  (2)   ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ จ ำนวน 1,212 แห่ง 
  (3)   ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือ ให้เช่ำซื้อรถยนต์ จ ำนวน 60 แห่ง 
  (4)   ตัวแทน นำยหน้ำซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 38,784 แห่ง 
  (5)   ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ จ ำนวน 3,415 แห่ง 
  (6)   ผู้ประกอบอำชีพสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 26 แห่ง 
  (7)   ผู้ประกอบอำชีพบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 8 แห่ง 
  (8)   ผู้ประกอบอำชีพบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 10 แห่ง 
  (9)   ผู้ประกอบอำชีพช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 50 แห่ง 
  (10) ผู้ประกอบอำชีพที่ด ำเนินธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน 

ที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (อยู่ระหว่ำงรอกำรประกำศกฎกระทรวง) 
 

 ด้ำนเนื้อหำ 
 - ศึกษำควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ในภำรกิจ

หลักตำมกฎหมำย 
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 - ศึกษำควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล  
ซึ่งเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.) ได้ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) กำรตอบสนอง 
(Responsiveness) ภำระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ (Accountability) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) ควำมเสมอภำค (Equity) กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมติ 
(Participation/Consensus Oriented) กำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี ต่อกำรได้รับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำน ปปง. ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ควำมเชื่อมั่น  หมำยถึง  ควำมเชื่อถือ ควำมไว้วำงใจและกำรยอมรับต่อกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ปปง. ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ธรรมำภิบำล  หมำยถึง  หล ักกำร ธรรมำภิบำลบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที ่ดี

ประกอบด้วย  10 หลักกำร ตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดไว้ ได้แก่ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรตอบสนอง ภำระ
รับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม ควำมเสมอภำค กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำม
แสวงหำฉันทำมติ กำรกระจำยอ ำนำจ คุณธรรม/จริยธรรม โดยเป็นกำรประยุกต์มำจำกหลักธรรมำภิบำล 6 ด้ำน 
(เดิม) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ีตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ  

ประสิทธิภำพ หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด เกิดประสิทธิภำพ
ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  

ประสิทธิผล หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร 
และตอบสนองต่อควำมคำดหวังของประชำชน สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน  

กำรตอบสนอง หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดสร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำม
คำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม 

ภำระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถตอบค ำถำม
และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีกำรจัดวำงระบบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ต่อสำธำรณะ  

เปิดเผย/โปร่งใส หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมำ 
รวมทั้งต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ  
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หลักนิติธรรม หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของประชำชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ 

ควำมเสมอภำค หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มีกำรแบ่งแยก
ด้ำนชำยหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำรหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรมและอ่ืนๆ  

กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมติ หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชน รวมทั้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/
ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินงำนและร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน   

กำรกระจำยอ ำนำจ หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรควรมีกำรมอบอ ำนำจและกระจำยควำมรับผิดชอบ
ในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  

คุณธรรม/จริยธรรม หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปอย่ำงมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตำมควำมคำดหวังของสังคม  

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
ได้รับทรำบผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ

ส ำนักงำน ปปง. เพ่ือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป 

6. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 

ควำมเชื่อมั่น ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Trust หมำยถึง ควำมเชื่อถือ ควำมเชื่อใจ ควำมไว้วำงใจ ควำมมั่นใจ 
(วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2541, หน้ำ 971) ได้มีนักวิชำกำรให้ควำมหมำยของควำมเชื่อมั่นไว้หลำยรำย ดังนี้  

ธีรภำพ วัฒนวิจำรณ์ (2545, หน้ำ 127-128) ให้ควำมหมำยควำมเชื่อมั่นว่ำเป็นสิ่งที่อยู่ในตัว 
โดยจะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับควำมคิดและควำมรู้สึกในปัญหำต่ำง ๆ และจะแสดงออกมำในลักษณะของ
พฤติกรรมที่ปรำกฏต่อบุคคลภำยนอกซึ่งก็คือบุคลิกภำพของแต่ละบุคคล ควำมเชื่อมั่นไม่ได้จ ำกัดอยู่แต่ในตัวเอง 
แต่รวมถึงควำมเชื่อมั่นในผู้อ่ืนด้วย  

ปัญญำภรณ์ ศรีกุลชำ (2553, หน้ำ 30) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อมั่น ดังนี้  
Whitney (1996) ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมมั่นใจในควำมซื่อสัตย์ ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมยุติธรรม

ในบุคคลหรือสิ่งใด ๆ  
Rotter (1967) ควำมเชื่อมั่นหรือควำมเชื่อถือ เป็นควำมคำดหวังส่วนบุคคลที่คำดหวังต่อบุคคลอ่ืน

ว่ำสำมำรถไว้วำงใจหรือเชื่อถือได้ 
Altman & Taylor (1973) เห็นว่ำควำมมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของควำมเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลมำจำก     

ควำมเชื่อที่มีต่อองค์กรว่ำ องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่น่ำเชื่อถือ ซื่อสัตย์ หรือมีคุณธรรมสูง จะประกอบด้วยกำรบริกำร  
ที่มีคุณภำพ มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมยุติธรรม มีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมช่วยเหลือ  
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Kitchen, Joanne, Tau Li and Graham (1999) เห็นว่ำ ควำมเชื่อมั่นเป็นควำมรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจว่ำ
อีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย  

อำจพอสรุปได้ว่ำควำมเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก  ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมำจำก
ประสบกำรณท์ี่ได้รับไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลหรือองค์กร ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมคำดหวังในทำงบวกที่มีต่อบุคคล
หรือองค์กร 

 6.2 ความส าคัญของความเชื่อม่ัน 
ควำมเชื่อมั่นหรืออำจเรียกว่ำควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน 

โดยเฉพำะควำมเชื่อถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ย่อมส่ง  
ผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นในหน่วยงำน
ภำครัฐแล้ว  หน่วยงำนภำครัฐนั้นก็จะไม่มีควำมส ำคัญและขำดกำรสนับสนุน นอกจำกนี้จะส่งผลกระทบต่อกำรให้
ควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ประชำชนไว้วำงใจจึงเป็นปัจจัยส ำคัญ อันจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นอย่ำงมำก องค์กรเพื่อ
ควำมร่ วมมื อท ำ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก ำ ร พั ฒ น ำ  ( Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) ให้ควำมส ำคัญกับควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจที่มีต่อรัฐบำล โดยรำยงำนในหนังสือ Trust in 
Government (2000, p28-37) เห็นว่ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม (Ethics Infrastructure) เป็นส่วนส ำคัญ
ที่จะสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนที่มีต่อรัฐบำล  

นอกจำกนั้นกำรมีจริยธรรมของหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล
ได้เป็นอย่ำงดี ระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนที่มีต่อรัฐบำลหรือหน่วยงำน
ภำครัฐ อำจแตกต่ำงกันตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ และระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมถึง
ลักษณะของกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐนั้น ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชำชน
เกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ รัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐนั้น จะต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล โดยมีพ้ืนฐำนกำรท ำงำนอยู่บนหลักธรรมำภิบำลหรือ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   

 

6.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ 
สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้สร้ำงแรงกดดันต่อองค์กรต่ำงๆ          

ให้แสวงหำกลยุทธ์หรือยุทธวิธีทำงกำรแข่งขันที่สร้ำงสรรค์และยืดหยุ่นมำกขึ้น องค์กรจ ำนวนมำกสำมำรถ
ตอบสนองต่อสิ่งท้ำทำยเหล่ำนี้ได้โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือ (Collaborative Relationships) กับ
ลู กค้ ำและผู้ จั ดหำวั ตถุ ดิ บ  (Dertouzos, Lester, & Solow, 1989  cited in Doney, & Cannon, 1997) 
ควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือนั้นอยู่บนพ้ืนฐำนของรูปแบบเชิงควำมสัมพันธ์ของกำรแลกเปลี่ยนที่มีควำมเชื่อถือ
ร ะหว่ ำ งกั น ในระดั บสู ง  ( Dwyer, Schurr, & Oh, 1987 ; Morgan & Hunt, 1994  cited in Doney & 
Cannon,1997) กำรแลกเปลี่ยนเชิงควำมสัมพันธ์ที่มีลักษณะของควำมเชื่อถือสูงท ำให้แต่ละฝ่ำยสำมำรถมุ่งเน้น
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ผลประโยชน์ระยะยำวจำกควำมสัมพันธ์นั้น (Ganesan, 1994 cited in Doney & Cannon, 1997) เพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และลดต้นทุนกำรติดต่อ (Transaction Cost) (Noordewier, John, & Nevin,1990 
cited in Doney, & Cannon, 1997) ควำมเชื่อมั่น (Trust) เป็นผลสะท้อนให้เกิดควำมเชื่อมั่น ควำมซื่อสัตย์ของ
บุคคลที่มีต่อคุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคลอ่ืน (Marshall, 2000) โดยควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคสำมำรถ
ประเมินได้จำกควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำ ซึ่งผู้ให้บริกำรแต่ละรำยจะได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลกูค้ำแตกต่ำงกัน และจะเกิด
กำรประเมินได้เมื่อลูกค้ำได้รับกำรบริกำรแล้วจะมีกำรเปรียบเทียบกับสัญญำที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดไว้ 

ควำมเชื่อมั่นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรก ำหนดลักษณะข้อผูกมัดเพ่ือแสดงสัมพันธภำพระหว่ำง
ลูกค้ำและองค์กร ควำมเชื่อมั่น คือ สภำพควำมเป็นจริงเมื่อคนจ ำนวนหนึ่งเกิดควำมเชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในกำรแลกเปลี่ยนควำมเชื่อถือ (Reliability) และควำมซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 
และขนำนกับกรอบแนวคิดทำงกำรตลำดที่ศึกษำเรื่องบุคลิกภำพและจิตวิทยำ (Morgan, & Hunt, 1994) 

ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะวำงใจต่อหุ้นส่วนกำรแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยควำม
เชื่อมั่นซึ่งมีกรอบแนวคิด คือ กำรรับรู้ว่ำผู้บริโภคต้องมีควำมเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยควำมสนใจอย่ำงที่สุดใน
ระหว่ำงกำรใช้บริกำรอยู่นั้น ควำมเชื่อมั่นดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพิจำรณำผู้ให้บริกำรที่เป็นทำงเลือก       
2 ประกำร คือ ควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุดและมีควำมซื่อสัตย์จริงใจอย่ำง Larzelere and Huston (1980) กล่ำวว่ำ 
สิ่งส ำคัญ 2 ประกำรนั้น เป็นลักษณะของควำมไว้วำงใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริกำร ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงสูงต่อ
องค์ประกอบของควำมสม่ ำเสมอ ขีดควำมสำมำรถ ควำมซื่อสัตย์ ควำมยุติธรรม ควำมรับผิดชอบ ควำมเอ้ือเฟ้ือ 
และควำมเมตตำกรุณำ (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992) ควำมเชื่อมั่น คือ พ้ืนฐำนของควำมสัมพันธ์
ทำงกำรติดต่อสื่อสำรในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ องค์กรจ ำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ควำมคุ้นเคย
เพ่ือครองใจลูกค้ำ ซึ่งประกอบด้วย 5C ได้แก่ กำรสื่อสำร (Communication) ควำมดูแลและกำรให้ (Caring and 
Giving) กำรให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้ำ กำรอ ำนวยควำมสะดวกสบำย (Comfort) หรือ
ควำมสอดคล้อง (Compatibility) กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง (Conflict) และกำรให้ควำมไว้วำงใจ (Trust) 
(Stern, 1997) 

Johnson-George and Swap (1982) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมสมัครใจที่จะยอมรับควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึ้น Morgan and Hunt (1994) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดควำมมั่นใจและเชื่อมั่นระหว่ำง
กันและกัน โดยควำมเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลำงของกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ทั้งหลำยภำยใต้รูปแบบของ
ควำมสัมพันธ์ของพันธสัญญำและควำมเชื่อมั่น ส ำหรับกำรตลำดเชิงสัมพันธ์  Moorman, Deshpande, and 
Zaltman (1993: 82) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งต่ำง ๆ ระหว่ำงกันและกันในผู้ที่มี
ควำมมั่น ใจต่อกันและกัน Kitchen, Joanne, Tau Li, and Graham(1999) กล่ ำวว่ ำ  ควำมเชื่ อมั่น 
เป็นควำมรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็ม ประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำยในกำรวัดควำมเชื่อมั่น (Trust) นั้น ได้พัฒนำขึ้นโดยCrosby, Evans and Cowles (1990), 
Morgan and Hunt (1994) และ Garbarino and Johnson, (1999)และถูกน ำมำปรับปรุงเพ่ิมเติมโดย Lin et al., 
(2003) ซึ่งได้ก ำหนดวิธีในกำรวัดควำมเชื่อมั่นไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1) ควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท (Reliable Company) 
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2) สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพดี (Good Product and Service) 
3) กำรท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมสนใจก่อนเป็นเจ้ำของ (Customers’ Interests before Its Own) 
4) กำรรักษำสัญญำหรือค ำพูด (Keep its Promises) 

 

6.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง พอใจ ชอบใจ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2542)  
ควำมพึงพอใจ หมำยถึงควำมรู้สึก มีควำมสุข หรือควำมพอใจเมื่อได้รับควำมส ำเร็จหรือได้รับสิ่งที่

ต้องกำร (Quirk,1987) 
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดีเมื่อประสบควำมส ำเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นเป็น

ควำมรู้สึกที่พอใจ (Hornby, 2000) 
ควำมพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก ำหนดจำกควำมรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยกำรพิจำรณำ

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขำมีควำมรู้สึกว่ำเขำควรจะได้รับหำกผลตอบแทน
ที่ได้รับจริงมำกกว่ำผลตอบแทนที่เขำคำดว่ำจะได้รับย่อมก่อให้เกิดควำมพึงพอใจขึ้น ซึ่งควำมพอใจจะมีมำกมีน้อย
หรือไม่พึงพอใจ ขึ้นอยู่กับควำมยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรำ สมสวย, 2545) นอกจำกนี้ได้มีนักวิชำกำรให้นิยำม
ค ำว่ำ “ควำมพึงพอใจ” ไว้หลำยท่ำน ดังเช่น 

Cullen (2001) ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ “ควำมพึงพอใจ” หมำยถึง ควำมรับรู้ของบุคคลทั้งที่เกิดขึ้นใน
ระยะสั้น และระยะยำว ที่มีต่อคุณภำพกำรบริกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับแคบที่เกี่ยวกับลักษณะบริกำรที่มีต่อคุณภำพ
กำรบริกำร เช่น ควำมรับผิดชอบ ควำมน่ำเชื่อถือน่ำไว้วำงใจของผู้ให้บริกำร เป็นต้น และในระดับกว้ำงที่เป็น
มุมมองของผู้รับบริกำรที่ได้จำกบริกำรทุกประเภท น ำไปเป็นข้อสรุปรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อองค์กร 

Gerson (1993) กล่ำวว่ำ กำรท ำให้เกิดควำมพึงพอใจนั้น เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร
เนื่องจำกควำมพึงพอใจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กิจกรรมสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ หำกผู้รับบริกำรเกิดควำม      
ไม่พึงพอใจขึ้นก็อำจจะยุติกำรท ำกิจกำรนั้น ๆ และแม้ว่ำกิจกำรจะมอบบริกำรที่ดีเลิศให้กับผู้รับบริกำร           
แต่ถ้ำบริกำรที่ดีนั้นไม่ได้ท ำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจได้ ก็ถือว่ำกำรด ำเนินงำนนั้นไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

อัมพร เจริญชัย (2536) ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ “ควำมพึงพอใจ” หมำยถึง สิ่งที่สนองควำมต้องกำรพ้ืนฐำน
ของมนุษย์ เป็นกำรลดควำมเครียดทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ หรืออำจเป็นสภำพของควำมรู้สึกของบุคคลที่มีควำมสุข 
ควำมสดชื่นเอมใจ ตลอดจนสร้ำงทัศนคติในทำงบวกต่อบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมพอใจ
ในกำรปฏิบัติต่อสิ่งนั้น 

หลุย จ ำปำเทศ กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมต้องกำร (Needs) ได้บรรลุเป้ำหมำย
พฤติกรรมที่แสดงออกมำก็จะมีควำมสุขโดยสังเกตได้จำกสำยตำ ค ำพูด และกำรแสดงออก 

โดยสรุปแล้ว ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีเมื่อประสบควำมส ำเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องกำรให้
เกิดขึ้นเป็นควำมรู้สึกที่พอใจ ควำมพึงพอใจจะถูกก ำหนดจำกควำมรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยพิจำรณำ          
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขำมีควำมรู้สึกว่ำเขำควรจะได้รับ ถ้ำผลตอบแทนที่ได้รับ
จริงมำกกว่ำผลตอบแทนที่เขำคำดว่ำจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดควำมพึงพอใจขึ้น แต่หำกไม่ได้รับกำรตอบสนอง
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ควำมพึงพอใจจะลดลงถึงขั้นไม่พอใจ โดยควำมพึงพอใจเป็นควำมรับรู้ของบุคคลทั้งที่เกิดขึ้นในระดับแคบ
และระดับกว้ำง ในระดับแคบจะเกี่ยวข้องกับลักษณะบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรบริกำร เช่นควำมรับผิดชอบ 
ควำมน่ำเชื ่อถือน่ำไว้วำงใจของผู้ให้บริกำร เป็นต้น และในระดับกว้ำงที่เป็นมุมมองของผู้รับบริ กำรที่ได้          
จำกบริกำรทุกประเภท น ำไปเป็นข้อสรุปรวมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อองค์กรและควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้จะเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของระบบหรือบริกำรนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

6.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ธรรมำภิบำลหรือกำรปกครองที่เป็นธรรมนั้น เป็นกำรแสวงหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีที่สุดที่

จะสำมำรถเกิดขึ้นในสังคม เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงสงบสุข สำมำรถแก้ไขปัญหำข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมให้ยั่งยืน  ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวนี้มีมำนับพันปีตั้งแต่มนุษย์
รวมกันอยู่ในลักษณะของสังคม นับตั้งแต่สมัยนักปรำชญ์ยุคกรีก ไม่ว่ำจะเป็นเพลโต (Plato) หรืออริสโตเติล 
(Aristorle) ลูกศิษย์ของเพลโต รวมถึงนักคิด นักเขียนอีกหลำยคนทั้งในยุคกรีก ยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
(Renaissance) ได้เสนอรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองที่ดี จนกระท่ังยุคใหม่ที่เป็นยุคแห่งกำรใช้เหตุและผลได้
ส่งเสริมและสนับสนุนหลักกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ที่รัฐมีอ ำนำจอธิปไตยสูงสุด โดยมีระบบรำชกำรเป็น
กลไกในกำรบริหำรประเทศ แต่เนื่องจำกระบบรำชกำรมีขนำดใหญ่มีโครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้นที่สลับซับซ้อน          
มีขั้นตอนและกระบวนกำรท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรขำดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดกำรทุจริต
คอร์รัปชัน ในสังคมตะวันตกตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยพยำยำมวำงกรอบกติกำหรือ    
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล มีควำม
เป็นธรรม โปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กำรและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเรียกกรอบหรือ
กติกำดังกล่ำวว่ำ ธรรมำภิบำล (Good Governance) นักวิชำกำรเห็นพ้องต้องกันว่ำควรมีกำรปฏิรูปหรือ
ปรับปรุงกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล นอกจำกนั้นหน่วยงำนระดับนำนำชำติที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะ
เป็นกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund) หรือธนำคำรโลก (World Bank) ได้มี
บทบำทสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับหลักกำรบริหำรที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในช่วงทศวรรษ 1980 (สถำบันพระปกเกล้ำ, 2545, หน้ำ 6) ธนำคำรโลก ได้ใช้แนวคิดธรรมำภิบำล    
มำใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรให้กู้กับประเทศในซีกโลกใต้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เพ่ือแก้ปัญหำเรื่องควำม
ไร้ประสิทธิภำพและกำรคอร์รัปชันของรัฐบำลในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะประเทศในแถบลำตินอเมริกำ
และแอฟริกำ แนวคิดธรรมำภิบำลเริ่มน ำมำใช้ในรำยงำนของธนำคำรโลก เมื่อปี ค.ศ.1989 ในรำยงำนเรื่อง 
“Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” ซึ่งเป็นรำยงำนยุคแรกที่มีกำรกล่ำวถึงควำมส ำคัญ
ของกำรมีธรรมำภิบำลและกำรฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ต่อมำเมื่อมีผลกำรศึกษำของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
ในกำรให้ประเทศต่ำงๆ กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีข้อสรุปส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรฟื้นฟู
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คือ กำรที่ประเทศเหล่ำนั้นต้องมีธรรมำภิบำลและ
กำรด ำเนินนโยบำยสำธำรณะที่ได้ตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด ปัจจัยทั้งสองสำมำรถพัฒนำกลับสู่เสถียรภำพได้รวดเร็ว
และเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (อรพินทร์ สพโชคชัย, 2541, หน้ำ 4) ส่วนของธนำคำรพัฒนำเอเชีย ซึ่งเป็นสถำบัน
กำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้กล่ำวถึง นิยำมและองค์ประกอบของธรรมำภิบำลว่ำ หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรและ
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กระบวนกำรเพื่อพัฒนำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วยหลักกำรตรวจสอบได้ (Accountability) 
หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักควำมคงเส้นคงวำของกฎระเบียบ (Predictability) หลักควำมโปร่งใส 
(Transparency) (Asian Development Bank, 1995, p.3-11) แนวคิดหลักด้ำนธรรมำภิบำลของธนำคำร
พัฒนำเอเชีย ได้ถูกน ำมำใช้ในหลำยประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เกิดภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพำะประเทศอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐเกำหลี รวมถึงประเทศไทยที่ได้เกิดวิกฤต
ทำงเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540)  

ในปี ค.ศ. 1996 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้มีมติที่จะเผยแพร่หลักกำรธรรมำภิบำล          
ด้วยวิธีกำรให้ค ำแนะน ำและใช้หลักกำรนี้เป็นเงื่อนไขในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อประเทศที่ต้องกำรกู้ยืมเงิน
ผ่ำนกำรแสดงหนังสือเจตจ ำนง เงื่อนไขที่ปรำกฏผูกพันมำกับบทบำทในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิค
เกี่ยวกับหลักกำรธรรมำภิบำลของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ท ำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลจำกปัญหำวิกฤต
ทำงเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 จ ำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขเพ่ือกู้ยืมเงินมำแก้ไขปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจ ในปี 
ค.ศ.2000 ได้มีกำรประชุมระดับสูงของคณะกรรมกำรเพ่ือช่วยเหลือกำรพัฒนำ (Development Assistant 
Committee: DAC) ซึ่งเป็นคณะท ำงำนขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (The Organization 
Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ระบุถึงหลักกำรธรรมำภิบำลตำมค ำนิยำมของ
ธนำคำรโลกและสรุปว่ำหลักกำรนี้ นอกจำกหมำยถึงกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของรัฐบำลและรัฐสภำแล้ว  
ยังครอบคลุมถึงภำคประชำสังคมรวมทั้งภำคประชำชน และยังได้ขยำยธรรมำภิบำลสู่มิติด้ำนควำมคงเส้นคงวำ
ของกฎหมำย (Predictability) ซึ่งเป็นมิติย่อยในประเด็นย่อยของหลักนิติธรรม (Rule of Law) เพ่ือใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำระบบบรรษัทภิบำลและระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็งและมีเสถียรภำพ (สุจิตรำ 
บุณยรัตนพันธ์, 2549, หน้ำ 7) นอกจำกนี้แล้ว องค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ เช่น โครงกำรพัฒนำของสหประชำชำติ 
(UNDP) ได้ก ำหนดลักษณะที่ส ำคัญของกำรสร้ำงสถำบันที่มีควำมเป็นธรรมำภิบำล โดยอำศัยควำมสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภำพระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำสังคม ได้แก่ (1) กำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (2) ประสิทธิภำพ
ของตัวบทกฎหมำย (3) กำรจัดกำรในภำครัฐและภำคเอกชนที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจรรยำบรรณ 
(4) กำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจและกำรมีสถำบันในภูมิภำคที่เข้มแข็ง (5) กำรเคำรพในสิทธิมนุษยชน (6) สิทธิ
ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร (7) กำรมีองค์กำรภำคประชำสังคมที่เข้มแข็ง ส่วนในเรื่องของนโยบำยสำธำรณะจะต้อง
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงกรอบและประเมินนโยบำยของรัฐ โดยสร้ำงควำม
เสมอภำคในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในสังคม (อภิสิทธิ์ หนุนภักดี, 2552, หน้ำ 18)  

 เห็นได้ว่ำกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธนำคำรโลก รวมถึงธนำคำรพัฒนำเอเชียเป็นองค์กำร
หลักและส ำคัญที่ได้น ำธรรมำภิบำลมำใช้กับประเทศสมำชิกผ่ำนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  โดยก ำหนดเป็น
เงื่อนไขส ำคัญในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของรัฐบำล ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรขจัดปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิด
กำรพัฒนำทำงกำรบริหำรหรือกำรปกครองประเทศให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
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 6.6 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ธรรมำภิบำล ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Good Governance ซึ่งองค์กรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ  

(United Nations Development Programmer: UNDP) ได้อธิบำยควำมหมำยของธรรมำภิบำลว่ำเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำร เพ่ือบริหำรจัดกำรกิจกำรของประเทศ โดยได้ก ำหนดคุณลักษณะของ
ธรรมำภิบำลว่ำประกอบด้วย 9 ประกำร (UNDP, 1997, p.5) ดังนี้  

 1. กำรมีส่วนร่วม (Participation) ชำยและหญิงมีสิทธิ์ในกำรตัดสินใจผ่ำนสถำบันอันชอบธรรม 
กำรมีส่วนร่วมที่เปิดกว้ำงอยู่บนพื้นฐำนของเสรีภำพ 

 2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบกฎหมำยต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
 3. ควำมโปร่งใส (Transparency) มีควำมเสรีด้ำนข้อมูลข่ำวสำร สำมำรถเข้ำถึงสถำบัน ข้อมูล

ข่ำวสำรได้โดยตรง 
 4. กำรตอบสนอง (Responsiveness) สำมำรถดูแล ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
 5. มุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus orientation) ประสำนผลประโยชน์ของทุกฝ่ำยเพ่ือหำข้อยุติร่วมกัน 
 6. ควำมเสมอภำคเที่ยงธรรม (Equity) ทุกคนมีโอกำสที่จะรักษำ พัฒนำสถำนะชีวิตควำมเป็นอยู่ของตน 
 7. ประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) กระบวนกำรและสถำบันต้องให้ผลตรง

ตำมควำมต้องกำร โดยใช้ทรัพยำกรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 8. ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจต้องรับผิดชอบต่อสำธำรณชนทั่วไปและ

ผู้มีส่วนได้เสียในสถำบันของตน 
 9. มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ผู้บริหำรต้องมีมุมมองที่เปิดกว้ำงเกี่ยวกับกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองและกำรพัฒนำมนุษย์  
 คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับเอเชียและแปซิฟิค (United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) ได้ให้นิยำมค ำว่ำ ธรรมำภิบำล ว่ำมีองค์ประกอบ  
8 ประกำร (What is good governance, UNESCAP) ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม (Participatory) นิติธรรม (Follows 
the rule of law) ประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Effective and Efficient) ควำมเสมอภำค ควำมเที่ยงธรรม
และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจำกสังคม (Equitable and Inclusive) กำรตอบสนอง (Responsive) 
ควำมโปร่งใส (Transparent) ภำระรับผิดชอบ (Accountable) และกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented)  

 ส ำหรับค ำแปลของค ำว่ำ Good Governance ในสังคมไทย ปรำกฏครั้งแรกในจดหมำยเปิดผนึก
ของคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ถึงรัฐบำลที่ต้องกำรให้น ำหลัก Good Governance มำใช้จัดกำรกับ
ภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกำรให้ประชำชนสำมำรถควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐได้   
ในจดหมำยฉบับดังกล่ำวใช้ค ำว่ำ ธรรมรัฐ แทนค ำว่ำ Governance (ฉันทนำ บรรพศิริโชติ, 2541, หน้ำ 160) 
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้เรียก Good Governance ว่ำ ธรรมรัฐ หมำยถึงกระบวน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐ ภำคสังคม ภำคเอกชนและประชำชน ในกำรที่จะท ำให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกของรัฐที่มีควำมแข็งแกร่ง มีกำรบริหำรที่เป็น
ธรรม โดยจะมีองค์ประกอบ 3 ประกำร ได้แก่ ควำมโปร่งใส (Transparency) กำรตรวจสอบได้ (Accountability) และ



13 
 

ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) (สุจิตรำ บุญยรัตพันธ์, 2549, หน้ำ 30-33)  เช่นเดียวกับ ธีรยุทธ บุญมี 
(2541, หน้ำ 61-70) เรียกร้องให้รัฐบำลสร้ำงธรรมรัฐแห่งชำติ หรือ Governance โดยให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ 
ธรรมรัฐ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรปกครองประเทศที่เน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ได้มีนักวิชำกำรอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ำค ำว่ำ ธรรมรัฐ อำจสร้ำงควำมสับสนที่อำจสื่อควำมหมำยในลักษณะที่มองว่ำรัฐ
เท่ำนั้นที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง จึงมีควำมพยำยำมแปลควำมหมำยให้กว้ำงเพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ใน
ภำคเอกชน หรือประชำชน เช่น มีนักวิชำกำรหลำยคนได้ให้ควำมหมำยของ Good Governance ว่ำหมำยถึง      
กำรก ำกับดูแลที่ดี เช่น วรภัทร โตธนะเกษม (2542, หน้ำ 11) อธิบำยว่ำ กำรก ำกับดูแลที่ดี หมำยถึง กำรใช้สิทธิ์
ของควำมเป็นเจ้ำของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่ำนกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำร         
กำรก ำกับดูแลที่ดีมีควำมจ ำเป็นทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน  ต่อมำภำยหลังวิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2540  

 สถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศไทย (2541, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของ ธรรมำภิบำล ว่ำ
หมำยถึง กฎเกณฑ์กำรปกครอง บ ำรุงรักษำสังคมและบ้ำนเมืองที่ดีอันหมำยถึงกำรจัดกำรบริหำรสังคมที่ดี      
ในทุก ๆ ด้ำนและทุกระดับ รวมถึงกำรจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐ
และรัฐบำลที่มิใช่ส่วนรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น องค์กำรที่ไม่ใช่รัฐบำล (Private 
Sector) องค์กรของเอกชน ชมรมและสมำคมเพ่ือกิจกรรมต่ำงๆ นิติบุคคลภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
(Civil Society) นอกจำกนั้นยังมีนักวิชำกำรท่ำนอื่นท่ีให้ควำมหมำยของธรรมำภิบำล เช่น  

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้ำ 18) กล่ำวว่ำ ธรรมำภิบำล มีควำมหมำยรวมถึง ระบบ 
โครงสร้ำง และกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่วำงกฎเกณฑ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือที่ภำคต่ำง ๆ ของสังคมจะพัฒนำและอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสันติสุข 

 ทิพำวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน้ำ 11) เห็นว่ำ ธรรมำภิบำล หมำยถึงกรอบในกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กำรต่ำง  ๆ 

  ปรีดิยำธร เทวกุล, หม่อมรำชวงศ.์ (2545, หน้ำ 9) อธิบำยธรรมำภิบำล มำจำกค ำว่ำ ธรรม + อภิบำล  
อภิบำล ได้แก่ ปกครอง บ ำรุงรักษำ (บริหำร)  คือ กำรบริหำรอย่ำงเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง คือ  

 1. ต่อผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ต้องบริหำรอย่ำงมีก ำไร มีผลตอบแทนต่อเขำอย่ำงดีพอ 
 2. ต่อองค์กร ต้องเป็นธรรมต่อองค์กร บริหำรให้องค์กรอยู่ได้ เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. ต่อพนักงำน ต้องเป็นธรรมต่อพนักงำน 
 4. ต่อลูกค้ำ ต่อสังคม 
 5. ต่อประเทศชำติ  
 สุจิต บุญบงกำร (2547, หน้ำ 1) ให้ค ำนิยำมธรรมำภิบำลว่ำหมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพ่ือให้

มีกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีควำมโปร่งใส สำมำรถถูกตรวจสอบได้และมีควำมรับผิดชอบ 
(Accountable) ซื่อสัตย์ ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เท่ำเทียมกัน (Equitable) และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน 
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 อำจสรุปได้ว่ำ Good Governance ในควำมหมำยของสังคมไทยนั้น หมำยถึง ธรรมำภิบำล ธรรมรัฐ 
กำรดูแลที่ดี หรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  กล่ำวคือ เป็นเครื่องมือหรือวิธีกำรบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคส่วน
ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ ร่วมกันรับผิดชอบเพ่ือแก้ปัญหำ อันจะน ำไปสู่
กำรพัฒนำประเทศให้มั่นคง มีควำมสงบสันติอย่ำงยั่งยืนต่อไป หลักกำรดังกล่ำวจ ำเป็นต้องตั้งอยู่บนรำกฐำน
ของควำมถูกต้อง ดีงำม มั่นคง และเพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนเกี่ยวกับควำมหมำยของค ำว่ำ Good Governance 
ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษำวิจัยใช้ค ำว่ำ ธรรมำภิบำล เนื่องจำกค ำดังกล่ำวมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย 
ในองค์กำรภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร เป็นต้น  

 ในส่วนของกำรบริหำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ถูกก ำหนดไว้ใน หมวด 5 แนวนโยบำย
พ้ืนฐำนแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 ซึ่งสำมำรถพัฒนำขยำยผลต่อไปได้ 
โดยเฉพำะในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรประเทศ ดังจะเห็นได้จำกกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปสู่กำรปฏิบัติใน
ภำครัฐ โดยได้ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือ งและ
สังคมท่ีด ีพ.ศ.2542 ข้อ 4 หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ก ำหนดไว้ว่ำ  
  1. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรจัดระเบียบให้สังคมทั้ง
ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยรำชกำร และ
ฝ่ำยธุรกิจสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขมีควำมรู้รักสำมัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดกำรพัฒนำ       
อย่ำงยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทำ  ป้องกันหรือแก้ไข
เยียวยำภำวะวิกฤติภยันตรำยที่หำกจะมีมำในอนำคต เพรำะสังคมจะรู้สึกถึงควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใสและ
ควำมมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส ำคัญของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และกำรปกครองแบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับควำมเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

  2. ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐำนของ
หลักส ำคัญอย่ำงน้อย 6 ประกำร คือ หลักนิติ หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำม
รับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ  

 

6.7 หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
 ธรรมำภิบำลเป็นเรื่องของหลักกำรบริหำรแนวใหม่ที่มุ่งเน้นหลักกำรท ำงำนซึ่งหำกน ำมำใช้เพ่ือกำร

บริหำรงำนแล้วจะเกิดควำมเชื่อมั่นว่ำจะน ำมำซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ ควำมเป็นธรรม ควำมสุจริต และควำมมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ธรรมำภิบำล ประกอบด้วยหลักกำรส ำคัญหลำยประกำร เช่น หลักกำรที่มีผู้น ำไปใช้
เสมอ คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรมุ่งฉันทำมติ กำรมีส ำนึกรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรตอบสนอง 
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ควำมเท่ำเทียมกันและกำรค ำนึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภำคีและกำรปฏิบัติตำม
หลักนิติธรรม ส ำหรับกำรน ำไปใช้ก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรที่จะให้ควำมส ำคัญกับเรื่องใด
มำกกว่ำกัน และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงำน หลักกำรใดจึงจะเหมำะสมที่สุด ส ำหรับประเทศ
ไทยแล้ว เนื่องจำกได้มีระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 
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และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ควำมส ำคัญกับ
หลักกำรพื้นฐำน 6 หลักกำรซึ่งหลักธรรมำภิบำลตำมหลักกำรพ้ืนฐำนดังกล่ำวน ำมำใช้ในกำรศึกษำนี้ 

หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 
หลักกำรส ำคัญอันเป็นสำระส ำคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักกำร ดังนี้ 
(1) หลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของหลักนิติธรรมเพรำะเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึง   

กำรอยู่ร่วมกันของกำรแบ่งแยกอ ำนำจกำรตรวจสอบอ ำนำจ และกำรถ่วงดุลอ ำนำจ 
(2) หลักกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ หลักนิติธรรมมีควำมเกี่ยวพันกับสิทธิในเสรีภำพของบุคคล และ

สิทธิในควำมเสมอภำค สิทธิทั้งสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นถือว่ำเป็นพ้ืนฐำนของ “ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์” 
อันเป็นหลักกำรส ำคัญตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

(3) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำยของฝ่ำยตุลำกำรและฝ่ำยปกครองกำรใช้กฎหมำยของฝ่ำยตุลำกำร 
หรือฝ่ำยปกครองที่เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของประชำชนมีผลมำจำกกฎหมำยที่ได้รับควำมเห็นชอบ จำกตัวแทน
ของประชำชนโดย ฝ่ำยตุลำกำรจะต้องไม่พิจำรณำพิพำกษำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่ำงไปจำกบทบัญญัติของ
กฎหมำยฝ่ำยตุลำกำรมีควำมผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ฝ่ำยตุลำกำรมีควำมผูกพันที่จะต้อง
ใช้ดุลพินิจ โดยปรำศจำกข้อบกพร่อง 

(4) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำยในทำงเนื้อหำ เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ำยนิติบัญญัติหรือฝ่ำยปกครอง
ที่ออกกฎหมำยล ำดับรอง ก ำหนดหลักเกณฑ์ในทำงกฎหมำย ให้เป็นตำมหลักควำมแน่นอนของกฎหมำย หลัก
ห้ำมมิให้กฎหมำยมีผลย้อนหลัง และหลักควำมพอสมควรแก่เหตุ 

(5) หลักควำมอิสระของผู้พิพำกษำ ผู้พิพำกษำสำมำรถท ำภำระหน้ำที่ในทำงตุลำกำรได้โดยปรำศจำก
กำรแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพำกษำมีควำมผูกพันเฉพำะต่อกฎหมำย และท ำกำรพิพำกษำภำยใต้มโนธรรมของ
ตนเท่ำนั้น โดยวำงอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมอิสระจำก 3 ประกำร กล่ำวคือ ควำมอิสระจำกคู่ควำม ควำมอิสระ
จำกรัฐ และควำมอิสระจำกสังคม 

(6) หลัก “ไม่มีควำมผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมำย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทำงกฎหมำยให้เป็น
ควำมผิด แล้วจะเอำผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได้ 

(7) หลักควำมเป็นกฎหมำยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมำยควำมว่ำ รัฐธรรมนูญได้รับกำรยอมรับให้เป็น
กฎหมำยที่อยู่ในล ำดับที่สูงสุดในระบบกฎหมำยของรัฐนั้น และหำกกฎหมำยที่อยู่ในล ำดับที่ต่ ำกว่ำ ขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ กฎหมำยดังกล่ำวย่อมไม่มีผลบังคับ 

หลักคุณธรรม (Ethics) 
ประกอบด้วยหลักกำรส ำคัญ 3 หลักกำร คือ หน่วยงำนปลอดกำรทุจริต หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำ

ผิดวินัย และหน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและจรรยำบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรม
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกคอร์รัปชั่น หรือมีคอร์รัปชั่นน้อยลง กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง หรือ 
corruption โดยรวมหมำยถึง กำรท ำให้เสียหำย กำรท ำลำย หรือกำรละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและ
กฎหมำย ส ำหรับพิษภัยของคอร์รัปชั่นได้สร้ำงควำมเสียหำยและควำมเดือดร้อนและเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล
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ในทำงลบต่อคุณธรรมของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงร้ำยแรงเมื่อพิจำรณำของคุณธรรมจึงควรพิจำรณำเรื่อง
ต่อไปนี้ 

(1) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำง
โจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้อยลง 

(2) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรปฏิบัติที่น้อยกว่ำหรือไม่ดีเท่ำที่
กฎหมำยก ำหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

(3) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรปฏิบัติที่มำกกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

(4) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย แต่ใช้วิธีกำรที่ผิดกฎหมำยหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

ส ำหรับกำรที่หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและจรรยำบรรณนั้นเป็นกำรกระท ำ
ผิดวิชำชีพนิยม ได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทำงหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชำชีพนิยมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ประเด็นของกำรมีจรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรประพฤติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ด้านความโปร่งใส (Transparency)  
ด้ำนควำมโปร่งใส ประกอบไปด้วยหลักกำรย่อย 4 หลักกำร ดังนี้ 
(1) ควำมโปร่งใสด้ำนโครงสร้ำง ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปนี้ 

- มีกำรตรวจสอบภำยในที่เข้มแข็ง เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสอบสวน เป็นต้น 
- โปร่งใส เห็นระบบงำนทั้งหมดได้อย่ำงชัดเจน 
- ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม รับรู้กำรท ำงำน 
- มีเจ้ำหน้ำที่มำด้วยระบบคุณธรรมมีควำมสำมำรถสูงมำอยู่ใหม่มำกขึ้น 
- มีกำรตั้งกรรมกำรหรือหน่วยงำนตรวจสอบขึ้นมำใหม่ 
- มีฝ่ำยบัญชีที่เข้มแข็ง 

(2) ควำมโปร่งใสด้ำนให้คุณ ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปนี้ 
- มีค่ำตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบัติงำนเป็นผลส ำเร็จ 
- มีค่ำตอบแทนเพ่ิมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
- มีค่ำตอบแทนพิเศษให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ซื่อสัตย์ 
- มีมำตรฐำนเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่ำใช้จ่ำย 

(3) ควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้โทษ ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปนี้ 
- มีระบบกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
- มีวิธีกำรพิจำรณำลงโทษผู้ท ำผิดอย่ำงยุติธรรม 
- มีกำรลงโทษจริงจัง หนักเบำตำมเหตุแห่งกำรกระท ำผิด 
- มีระบบกำรฟ้องร้องผู้กระท ำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพ 
- หัวหน้ำงำนลงโทษผู้ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
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- มีกำรปรำบปรำมผู้ส่อทุจริตให้เลิกควำมพยำยำมทุจริต 
- มีกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว 

 (4) ควำมโปร่งใสด้ำนกำรเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปนี้ 
- ประชำชนได้เข้ำมำรับรู้ กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประชำชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดหำ กำรให้สัมปทำน กำรออกกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่ำง ๆ 
- ประชำชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนำเอกชนได้มีโอกำสควบคุมฝ่ำยบริหำรโดยวิธีต่ำง ๆ มำกขึ้น 
- มีกำรใช้กลุ่มวิชำชีพภำยนอก เข้ำมำร่วมตรวจสอบ 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรซึ่งประชำชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกำสแสดงทัศนะ 

และเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน รวมทั้งมีกำรน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำว
ไปประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย และกำรตัดสินใจของรัฐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำร
สื่อสำรในระบบเปิด กล่ำวคือ เป็นกำรสื่อสำรสองทำง ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ซึ่งประกอบไปด้วย
กำรแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในสังคม 

ระดับกำรให้ข้อมูล เป็นระดับต่ ำสุดและเป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดของกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้วำงแผน
โครงกำรกับประชำชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของผู้วำงแผนโครงกำร และยังเปิด
โอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำเกี่ยวข้องใดๆ เช่น กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร 
และกำรท ำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ 

หลักกำรมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักกำรส ำคัญ 4 หลักกำร คือ 
(1) ระดับกำรให้ข้อมูล เป็นระดับต่ ำสุดและเป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดของกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง 

ผู้วำงแผนโครงกำรกับประชำชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของผู้วำงแผนโครงกำร และยัง
เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำเกี่ยวข้องใดๆ เช่น กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร 
และกำรท ำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ 

(2) ระดับกำรเปิดรับควำมคิดเห็นจำกประชำชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่ำระดับแรก กล่ำวคือ ผู้วำงแผน
โครงกำรเชิญชวนให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมำกขึ้น  และประเด็นในกำรประเมินข้อดี
ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรริเริ่มโครงกำรต่ำงๆ และกำรบรรยำย
ให้ประชำชนฟังเกี่ยวกับโครงกำรต่ำงๆ แล้วขอควำมคิดเห็นจำกผู้ฟัง รวมไปถึงกำรร่วมปรึกษำหำรือ เป็นต้น 

(3) ระดับกำรวำงแผนร่วมกัน และกำรตัดสินใจเป็นระดับขั้นที่สูงกว่ำกำรปรึกษำหำรือ กล่ำวคือ เป็น
เรื่องกำรมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้ำงมำกขึ้น มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรตัดสินใจ และวำงแผนเตรียม
โครงกำร และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมี
ข้อโต้แย้งมำก เช่น กำรใช้กลุ่มที่ปรึกษำซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อนุญำโตตุลำกำร
เพ่ือแก้ปัญหำข้อขัดแย้ง และกำรเจรจำเพื่อหำทำงประนีประนอมกัน เป็นต้น 

(4) ระดับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสำธำรณชน เป็นระดับขั้นที่
สูงสุดของกำรมีส่วนร่วม คือระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
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จำกกำรมีส่วนร่วมและได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะหรือขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้มำกขึ้น
จนอยู่ในระดับท่ีสำมำรถมีส่วนร่วมได้อย่ำงเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักควำมรับผิดชอบมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำควำมสำมำรถในกำรตอบค ำถำมหรืออธิบำยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมได้เท่ำนั้น ยังรวมถึงควำมรับผิดชอบในผลงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
รวมทั้งกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ เป็นเรื่องของควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบ ควำมพร้อมที่
จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของกำรปฏิบัติถือว่ำ ส ำนึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึง
แสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่ำได้ยอมรับในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและน ำไปปฏิบัติด้วยควำมรับผิดชอบ 
ประกอบด้วยหลักกำรย่อย 6 ประกำร ได้แก่  

(1) กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน  
(2) ทุกคนเป็นเจ้ำของร่วมกัน  
(3) กำรปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(4) กำรจัดกำรพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือต่อกำรท ำงำนอย่ำงไม่หยุดยั้ง  
(5) กำรมีแผนกำรส ำรอง และ (6) กำรติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำน 
หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
หลักกำรนี้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่

อย่ำงจ ำกัด ซึ่งเป็นผลในกำรปฏิบัติอันเกิดจำกกำรใช้หลักธรรมำภิบำลนั่นเอง ประกอบด้วย 
(1) กำรประหยัด หมำยถึง 

- กำรท ำงำนและผลตอบแทนบุคลำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
- กำรไม่มีควำมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 
- กำรมีผลผลิตหรือบริกำรได้มำตรฐำน 
- กำรมีกำรตรวจสอบภำยในและกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
- กำรมีกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมำยถึง 
- มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- มีกำรใช้ผลตอบแทนตำมผลงำน 

(3) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หมำยถึง 
- กำรมีนโยบำย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย 
- กำรมีกำรเน้นผลงำนด้ำนบริกำร 
- กำรมีกำรประเมินผลกำรท ำงำน 
- ผู้บริหำรระดับสูงมีภำวะผู้น ำ 

หลักธรรมำภิบำลในวงกำรรำชกำรครั้งแรกได้ถูกก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำง
ระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดว่ำธรรมำภิบำลมีองค์ประกอบ 6 ด้ำน คือ 
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หลักนิติธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักควำมคุ้มค่ำ และ
หลักคุณธรรม (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 2542) ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2552 ก.พ.ร. ได้น ำมำประยุกต์ใช้โดยก ำหนด
หลักธรรมำภิบำลบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีประกอบด้วย 10 หลัก คือ หลักกำรตอบสนอง        
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ/คุ้มค่ำ หลักควำมเสมอภำค หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ หลักกำรตรวจสอบได้/มี
ภำระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักกำรมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม อย่ำงไร
ก็ตำมกำรใช้หลักกำรของธรรมำภิบำล 10 หลัก ข้ำงต้น เป็นหลักที่ยำกต่อกำรจ ำทำง ก.พ.ร. จึงได้ศึกษำวิเครำะห์
และจัดกลุ่มขึ้นใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมำภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 2555) 
โดยก ำหนดให้มี 4 หลักกำรส ำคัญและ 10 หลักกำรย่อย ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public) ประกอบด้วย 
(1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด 

เกิดประสิทธิภำพที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีกำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และลดภำระค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนยกเลิกภำรกิจที่ล้ำสมัย
และไม่มีควำมจ ำเป็น 

(2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศำสตร์ 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กำร มีกำรวำงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อควำม
คำดหวังของประชำชน สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
และมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเลิศ รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 

(3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดสร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนอง
ตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและ
มีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม 

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
(1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำร

ต้องสำมำรถตอบค ำถำมและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีกำรจัดวำงระบบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
และผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ต่อสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบและกำรให้คุณให้โทษ 
ตลอดจนมีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำและผลกระทบใดๆที่อำจจะเกิดขึ้น 

(2) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมำ รวมทั้งต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำ เป็นและเชื่อถือได้ให้ประชำชนได้รับ
ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนวำงระบบให้กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวเป็นไปโดยง่ำย 
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(3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องใช้อ ำนำจของกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ 
เสรีภำพของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ 

(4) ความเสมอภาค  (Equity) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มี
กำรแบ่งแยกด้ำนชำยหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำรหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล 
ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรมและอ่ืนๆ อีกทั้งยังต้องค ำนึงถึงโอกำส 
ควำมเท่ำเทียมกันของกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกำสในสังคมด้วย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
(1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน รวมทั้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ 
เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหำ 
ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินงำนและร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ต้องมีควำมพยำยำม
ในกำรแสวงหำฉันทำมติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่หำข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ 

(2) การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรควรมีกำรมอบอ ำนำจ
และกระจำยควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
รวมทั้งมีกำรโอนถ่ำยบทบำทและภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภำค ส่วนอื่นๆ ในสังคม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) อันได้แก ่คุณธรรม/จริยธรรม 
(Morality/Ethics) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปอย่ำงมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตำมควำมคำดหวังของสังคม รวมทั้ง  ยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของ
มำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบรำชกำรไทย 8 ประกำร (I AM READY) ได้แก ่

I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
A - Activeness ท ำงำนเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริกำร  
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
R - Responsiveness ค ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชำชนเป็นที่ตั้ง 
E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภำพ 
A - Accountability ตรวจสอบได ้
D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย 
Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 8.1 ประชำกร ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
- เพศ 
- อำยุ 
- กำรศึกษำ 
- อำชีพ 

ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน ปปง.  

1. ตามภารกิจหลักของกฎหมาย 
2. ตามหลักธรรมาภิบาล 

 - ประสิทธิภำพ  
 - ประสิทธิผล  
 - กำรตอบสนอง  
 - ภำระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้  
 - เปิดเผย/โปร่งใส  
 - หลักนิติธรรม  
 - ควำมเสมอภำค  
 - กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมติ 
 - กำรกระจำยอ ำนำจ  
 - คุณธรรม/จริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 (1) ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก และภำคตะวันออก 
  (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 37 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  - หน่วยงำนด้ำนนโยบำยและกำรก ำกับดูแลมำตรกำรด้ำน AML/CFT จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ 
ศำลยุติธรรม ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ส ำนักงำน ป.ป.ส. และกรมศุลกำกร  

- หน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแล FI, DNFBPs และ NPO จ ำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่ ธนำคำร
แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมกำรปกครอง 
กรมกำรจัดหำงำน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ สภำทนำยควำมในพระบรม
รำชูปถมัภ์  
 - หน่วยข่ำวและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง จ ำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก ่ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส ำนักงำน
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
  - หน่วยสนับสนุนอ่ืนๆ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กรมองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ  
  - หน่วยงำนสนับสนุนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน จ ำนวน 14 หน่วยงำน ได้แก่ 
กระทรวงกำรคลัง (ม.3 (3), (14)) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (ม.3 (2)) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ม.3 (3)) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ม.3 (1๓)) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ม.3 (11)) กระทรวงสำธำรณสุข (ม.3 (1), (11)) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ม.3 (15)) กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (ม.3 (15)) กรมทรัพยำกรธรณี (ม.3 (15)) กรมป่ำไม้ (ม.3 (15)) กรม
ประมง (ม.3 (15)) ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดิน (ม.3 (15)) กระทรวงกลำโหม (ม.3 (19), (21)) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง)  

(3) หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 48,352 แห่ง ประกอบด้วย  

 - หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 3,922 แห่ง จำก 6 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ ธนำคำร จ ำนวน 36 
แห่ง บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินำศภัย จ ำนวน 88 แห่ง บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
จ ำนวน 5 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน จ ำนวน 63 แห่ง สหกรณ์ จ ำนวน 1,853 แห่ง 
และนิติบุคคลอื่นๆ ตำมมำตรำ 3 จ ำนวน 1,877 แห่ง 

 - หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 15 แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 833 แห่ง จำก 1 กลุ่มอำชีพ ได้แก่  
ส ำนักงำนที่ดิน จ ำนวน 833 แห่ง 
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 - หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 16 แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 43,597 แห่ง จำก 10 กลุ่มอำชีพ 
ได้แก่ ผู้ประกอบอำชีพ ให้ค ำแนะน ำ ที่ปรึกษำกำรลงทุน เคลื่อนย้ำยเงินทุน จ ำนวน 32 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพ
ค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ จ ำนวน 1,212 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือ ให้เช่ำซื้อรถยนต์ จ ำนวน 60 แห่ง 
ตัวแทน นำยหน้ำซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 38,784 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ จ ำนวน 3,415 แห่ง ผู้
ประกอบอำชีพสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 26 แห่ง  ผู้ประกอบอำชีพบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 8 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 
10 แห่ง และผู้ประกอบอำชีพช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 50 แห่ง และผู้ประกอบอำชีพที่ด ำเนินธุรกิจ
ทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (อยู่ระหว่ำงรอกำรประกำศ
กฎกระทรวง) 

 

 8.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 (1) ประชำชนที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรส ำรวจ ใช้สูตรของ
ทำโร ยำมำเน่ ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% โดยมีควำมคลำดเคลื่อน + 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน  
จำกประชำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster or Area Sampling) แบ่งออกเป็น
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภำคตะวันออก จำกนั้นสุ่มจังหวัดที่อยู่ในภำคต่ำง ๆ ตำมอัตรำส่วนของประชำกร เพ่ือให้ได้จ ำนวนจังหวัดที่จะใช้
ในกำรส ำรวจ และท ำกำรสุ่มจับฉลำกจังหวัดตำมภำคจำกอัตรำส่วนที่ได้จำกกำรค ำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้อัตรำกำรตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพิ่มขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรส ำรวจ จ ำนวน 400 คน รวมเป็น 800 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

 

พ้ืนที่ 

จ ำนวน
ประชำกร 
(ล้ำนคน)* 

ร้อยละของ
ประชำกร

เปรียบเทียบ 
กับทั้งประเทศ  

จ ำนวน
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

จ ำนวน
จังหวัด 
ในแต่ละ

ภำค 

จ ำนวน
จังหวัด 

ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

จังหวัดที่สุ่ม 
จับฉลำกได้ 

จ ำนวน 
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 
(ชุด) 

กรุงเทพฯ 5.69 8.63 69 1 1 1. กรุงเทพฯ 69 
ภำคเหนือ 6.32 9.58 77 9 2 1. เชียงรำย 

2. แพร่ 
50 
27  

ภำคใต้ 9.34 14.17 113 14 3 1. ชุมพร 
2. นรำธิวำส 
3. ภูเก็ต 

34 
53 
26 

ภำค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

21.94 33.28 267 20 8 1. ชัยภูมิ 
2. บุรีรัมย ์
3. มหำสำรคำม 
4. เลย 

33 
45 
28 
18 
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พ้ืนที่ 

จ ำนวน
ประชำกร 
(ล้ำนคน)* 

ร้อยละของ
ประชำกร

เปรียบเทียบ 
กับทั้งประเทศ  

จ ำนวน
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

จ ำนวน
จังหวัด 
ในแต่ละ

ภำค 

จ ำนวน
จังหวัด 

ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

จังหวัดที่สุ่ม 
จับฉลำกได้ 

จ ำนวน 
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 
(ชุด) 

5. สุรินทร ์
6. ศรีสะเกษ 
7. หนองคำย 
8. อุดรธำน ี

40 
42 
16 
45 

ภำคตะวันตก 3.41 5.17 41 5 1 1. ตำก 41 
ภำค
ตะวันออก 

4.69 7.11 57 7 2 1. จันทบุรี 
2. ฉะเชิงเทรำ 

25 
32 

ภำคกลำง 14.54 22.06 176 21 5 1. นครสวรรค์ 
2. เพชรบูรณ์ 
3. สมุทรสำคร 
4. สุพรรณบุรี 
5. สระบุรี 

46 
43 
24 
36 
27 

รวม 65.93 100 800 77 22 22 800 
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 โดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 

 (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 37 หน่วยงำน ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลทั้ง 
37 หน่วยงำนๆ ละ 10 ฉบับ รวมเป็น 370 ฉบับ  
 (3) หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน  
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 48,352 แห่ง ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรส ำรวจ ใช้สูตรของ
ทำโรยำมำเน่ ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% โดยมีควำมคลำดเคลื่อน + 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 397 
แห่ง จำกประชำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster or Area Sampling) แบ่งออกตำม
มำตรำของหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เป็น มำตรำ 13 มำตรำ 15 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
จำกนั้นสุ่มตำมอัตรำส่วนของประชำกร เพ่ือให้ได้จ ำนวนที่จะใช้ในกำรส ำรวจ และท ำกำรสุ่มจับฉลำกตัวแทน
ของทุกกลุ่มอำชีพ จำกอัตรำส่วนที่ได้จำกกำรค ำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้
อัตรำกำรตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพ่ิมขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจ จ ำนวน 203 แห่ง รวมเป็น 600 แห่ง 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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หมำยเหต*ุ : ผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. มำตรำ 16 หน่วยงำนผู้ประกอบอำชีพที่ด ำเนินธุรกิจ      
ทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถำบันกำรเงิน (อยู่ระหว่ำงรอกำรประกำศ
กฎกระทรวง) 

มำตรำที่
ระบุ

หน่วยงำนที่
ต้องรำยงำน 

จ ำนวน
หน่วยงำน

ที่ต้อง
รำยงำน 

ร้อยละของ
ประชำกร

เปรียบเทียบ 
กับทั้งประเทศ  

จ ำนวน
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

จ ำนวนกลุ่มอำชีพ จ ำนวนแห่ง จ ำนวน 
แบบสอบถำม 

ที่ส่ง 
(ชุด) 

มำตรำ 13 3,922 8.11 135 1. ธนำคำร 
2. บริษัทประกันชีวิตฯ 
3. บริษัทเงินทุนและบริษัท 

เครดิตฟองซิเอร์ 
4.บริษัทหลักทรัพย์ฯ 
5. สหกรณ์ 
6. นิติบุคคลอ่ืนๆ ตำม ม. 3 

36 
88 
5 
 

63 
1,853 
1,877 

10 
20 
5 
 

10 
45 
45 

มำตรำ 15  833 1.72 35 1. กรมท่ีดิน 833 35 
มำตรำ 16 43,597 90.17 430 1. ผู้ประกอบอำชีพ ให้ค ำแนะน ำ      

    ที่ปรึกษำกำรลงทุนฯ 
2. ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณีฯ 
3. ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือ      
    ให้เช่ำซื้อรถยนต์ 
4. ตัวแทน นำยหน้ำซื้อขำย 
    อสังหำริมทรัพย์ 
5. ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ 
6. ผู้ประกอบอำชีพสินเชื่อส่วน 
    บุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
7. ผู้ประกอบอำชีพบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ 
    สถำบันกำรเงิน 
8. ผู้ประกอบอำชีพบัตรเครดิตที่

ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
9. ผู้ประกอบอำชีพช ำระเงิน

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

32 
 

1,212 
60 
 

38,784 
 

3,415 
26 
 
8 
 
 
 

10 
 

50 

10 
 

45  
10 
 

250 
 

85 
10 
 
5 
 
 
 
5 
 

10 
รวม 48,352 100 600 16* 48,352 600 
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9. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ  
 9.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร งำนวิจัย ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้ำงข้อค ำถำมเพ่ือ
จัดท ำแบบสอบถำม  
 9.2 กำรทดสอบควำมเที่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำม ทดสอบคุณภำพของเครื่องมือโดยใช้

วิธีกำรทดสอบควำมเที่ยงของแบบสอบถำม  (Reliability Test) และได้วัดสัมประสิทธิ์อัลฟำ (Coefficient – 𝛼) 
ซึ่งเป็นกำรประมำณค่ำควำมเที่ยงของเครื่องมือ  โดยกำรวัดควำมสอดคล้องภำยใน ซึ่งแบบสอบถำมเป็นมำตร
ประเมินค่ำ (Rating Scale)  สูตรที่ใช้ค ำนวณ (สุวิมล ติรกำนันท์, 2553, หน้ำ 156) 

  α =       [
n

n−1
] [1 −

∑Si
2

St
2 ] 

  n  = จ ำนวนข้อในเครื่องมือ 

  si
2  =     ควำมแปรปรวนของคะแนนค ำถำมแต่ละข้อ  

   st
2 =  ควำมแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

  ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำที่ได้จะแสดงถึงระดับควำมคงที่ของค ำถำม  โดยจะมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 ค่ำที่
ใกล้เคียงกับ 1 มำก แสดงว่ำมีควำมเชื่อถือได้มำก ในกำรศึกษำวิจัยค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ มีค่ำตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
ถือว่ำแบบสอบถำมนั้นมีค่ำควำมเชื่อมั่นเป็นที่น่ำพอใจและสำมำรถใช้เป็นแบบสอบถำมในกำรศึกษำวิจัยได้  
โดยในกำรส ำรวจครั้งนี้ มีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำเท่ำกับ 0.98 

10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 10.1 จัดท ำแบบส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  

โดยก ำหนดข้อค ำถำมจำกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 5 ข้อ ประเด็นควำมเชื่อมั่น จ ำนวน 25 ข้อ  
 10.2 น ำแบบส ำรวจเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 10.3 น ำแบบส ำรวจไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 
  (1) ประชำชนในพ้ืนที่ 22 จังหวัด รวมจ ำนวน 800 ชุด ซึ่งเป็นประชำกรในพ้ืนที่จังหวัดต่ำง ๆ 

ดังนี้ 
- กรุงเทพมหำนคร  
- ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดแพร่ 
- ภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดภูเก็ต 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหำสำรคำม 

จังหวัดเลย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคำย และจังหวัดอุดรธำนี  
- ภำคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดตำก 
- ภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
- ภำคกลำง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค ์จังหวัดเพชรบูรณ ์จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสุพรรณบุรี 

และจังหวัดสระบุรี 
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  (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 37 หน่วยงำน หน่วยงำนละ 
10 ชุด รวมจ ำนวน 370 ชุด 
  (3)  ผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 48,352 แห่ง รวมจ ำนวน 600 ชุด ตำมสัดส่วนใน 17 กลุ่มอำชีพ 

 10.4 น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรตอบกลับ มำวิเครำะห์ทำงสถิติเพ่ือหำระดับควำมเชื่อมั่น โดยใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS  

11. สถิติที่ใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Window โดยกำรวิเครำะห์

หำค่ำสถิต ิดังนี้ 
 (1) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงและกำรหำค่ำระดับควำมเชื่อมั่น  
 - วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยำย (Descriptive Statistics) ได้แก ่ค่ำควำมถี ่(Frequency) ค่ำร้อยละ 

(percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  
- ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำแล้วสรุปออกมำเป็นควำมถี่  

(Frequency) โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย 
เกณฑ์กำรแปลผล 

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำม
สูตรกำรหำอันตรภำคชั้น ดังนี้  

                              สูตร =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
 
  

          จ ำนวนชั้น 
 เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่นต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของ

ส ำนักงำน ปปง. 
                  
                          แทนค่ำ สูตร     =  
 
         =               0.80  

 

ส ำหรับเกณฑ์ค่ำเฉลี่ยในกำรแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1.00 – 1.80  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่นน้อย 
2.61 – 3.40  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่นปำนกลำง 
3.41 – 4.20  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่นมำก 
4.21 – 5.00  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 
 

   5 – 1 
5 
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(2) กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่น 

- วิเครำะห์เปรียบเทียบระดับควำมเชื่อมั่น โดยใช้ t-test และ One – way ANOVAs โดยใช้โปรแกรม

ส ำเร็จรูป SPSS for windows  

12. ผลการส ารวจ 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อ

กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. แบ่งกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม มีรำยละเอียดดังนี้ 
ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ 
       - ประชำชน 
       - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
       - ผู้หน้ำที่ต้องรำยงำน 

 
667 
292 
308 

 
(52.60) 
(23.00) 
(24.30) 

รวม 1,267 (100.00) 
เพศ 
    - ชำย 
    - หญิง 

 
522 
707 

 
(41.20) 

  (55.80) 
    Missing   38 (3.00) 

รวม 1,267 (100.00) 
อายุ 
    - 18 – 24 ป ี
    - 25 – 39 ป ี
    - 40 – 59 ป ี
    - 60 ปีขึ้นไป 

 
111 
520 
551 
 51 

 
(8.80) 
(41.00) 
(43.50) 
(4.00) 

    Missing  34 (2.70) 
รวม 1,267 (100.00) 

ระดับการศึกษา 
    - ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
    - ปริญญำตร ี
    - สูงกว่ำปริญญำตรี 
    - อ่ืน ๆ  

 
228 
659 
337 
12 

 
(18.00) 
(52.00) 
(26.60) 
(0.90) 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
    Missing  31 (2.40) 

รวม 1,267 (100.00) 
อาชีพ 
    - รับจ้ำง 
    - พนักงำนบริษัท 
    - ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
    - ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
    - เกษตรกร 
    - ค้ำขำย 
    - พนักงำนรำชกำร 
    - อ่ืนๆ 

 
167 
234 
520 
106 
32 
38 
47 
79 

 
(13.20) 
(18.50) 
(41.00) 
(8.40) 
(2.50) 
(3.00) 
(3.70) 
(6.20) 

    Missing 44 (3.50) 
รวม     1,267 (100.00) 

รู้จักส านักงาน ปปง. หรือไม่ 
    - ไม่รู้จัก 
    - รู้จัก 

 
150 
1099 

 
(11.80) 

  (86.70) 
    Missing  18 (1.40) 

รวม     1,267 (100.00) 
รู้จักส านักงาน ปปง. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 
    - เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. 
    - วิทยุ/โทรทัศน์ 
    - กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. 
    - สื่อสิ่งพิมพ์ 
    - Social Media/Facebook 
    - ติดต่อด้วยตนเอง 
    - อ่ืนๆ 

 
 

532 
680 
273 
536 
319 
226 
54 

 
 

(42.00) 
(53.70) 
(21.50) 
(42.30) 
(25.20) 
(17.80) 
(4.30) 

รวม     2,620 - 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
ทราบหรือไม่ว่าส านักงาน ปปง. มีภารกิจ/หน้าที่

อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

กลุ่มประชาชน 
- ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน

ภำครัฐ 
- ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
- ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
- ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
- ไม่ทรำบ/ไม่รู้จักภำรกิจ 
- อ่ืน 

 
100 

 
477 
21 
64 
90 
6 

 
(15.50) 

 
(73.80) 
(3.30) 
(9.90) 
(11.80) 
(0.80) 

รวม 758 - 
กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้มีหน้าที่ต้อง

รายงาน 
- ด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำร ปปง. และ

คณะกรรมกำรธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

- รับรำยงำนและแจ้งตอบกำรรับรำยงำนกำรท ำ
ธุรกรรมรับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำ
ธุรกรรม 

- มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบทรัพย์สินของรำชกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับสูง 

- เก็บรวบรวมข้อมูลติดตำมตรวจสอบ ศึกษำ 
วิเครำะห์และประมวลผลกำรรำยงำนและข้อมูลต่ำงๆ 
เกี่ยวกับธุรกรรม 

- เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำควำมผิด ยึดหรืออำยัด 

- บริหำรจัดกำรทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

- เผยแพร่ควำมรู้จัดฝึกอบรม ช่วยเหลือสนับสนุน
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน 

 
 

452 
 
 

336 
 
 

309 
 

294 
 
 

380 
 

307 
 

323 
 
 
 

 
 

(76.90) 
 
 

(57.10) 
 
 

(52.60) 
 

(50.00) 
 
 

(64.60) 
 

(52.20) 
 

(54.90) 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
- เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำร

ก ำหนดต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งต้องยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

- อ่ืนๆ 
- ไม่ทรำบ/ไม่รู้จักภำรกิจ 

141 
 
 
 

119 
 
5 
23 

(24.10) 
 
 
 

(20.20) 
 

(0.50) 
(1.80) 

 
รวม 2,689 - 

 จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งสิ้น 1,267 คน 
จ ำแนกตำมลักษณะของลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 

     กลุ่ม ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นกลุ่มประชำชน จ ำนวน 667 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 เป็นกลุ่มหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และกลุ่มผู้มีหน้ำที่ต้อง
รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30  

 เพศ  ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นเพศหญิง จ ำนวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 เป็นเพศชำย จ ำนวน 
522 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 และไม่ระบุเพศ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 อำยุ  ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ มีช่วงอำยุระหว่ำง 40 – 59 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 551 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.50 ช่วงอำยุ 25 – 39 ปี จ ำนวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ช่วงอำยุ 18 – 24 ปี จ ำนวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.80 ช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และไม่ระบุอำยุ จ ำนวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.70 

 ระดับกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุด จ ำนวน 659 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.00 ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ไม่ระบุระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.40 และน้อยที่สุดคือ กำรศึกษำระดับอ่ืนๆ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90  

 อำชีพ ผู้ตอบแบบส ำรวจประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจมำกที่สุด จ ำนวน 520 คน   
คิดเป็นร้อยละ 41.00 พนักงำนบริษัท จ ำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 อำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 167 คน       
คิดเป็นร้อยละ 13.20 อำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 อำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.20 พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 47 คิดเป็นร้อยละ 3.70 ไม่ระบุอำชีพ จ ำนวน 44 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 3.50 อำชีพค้ำขำย จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และน้อยที่สุด คือ อำชีพเกษตรกร จ ำนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.50  
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 รู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม่ ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 1099 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 
ไม่รู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และไม่ระบุ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 

 รู้จักส ำนักงำน ปปง. จำกช่องทำงวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ ำนวน 680 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 
สื่อสิ่งพิมพ์ จ ำนวน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 
Social Media/ Facebook จ ำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 
273 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ติดต่อประสำนงำนด้วยตนเอง จ ำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 และ
อ่ืนๆ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  

ประชำชนทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวนร้อยละ 73.80 เข้ำใจคลำดเคลื่อนถึง
ภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวนร้อยละ 29.50 และไม่ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 
จ ำนวน ร้อยละ 11.80 

 กลุ่มหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
ต่อส ำนักงำน ปปง. ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 3 ล ำดับแรก คือ ด ำเนินกำรตำมมติของ
คณะกรรมกำร ปปง. และคณะกรรมกำรธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
จ ำนวนร้อยละ 76.90 เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด ยึดหรืออำยัด จ ำนวน
ร้อยละ 64.60 และรับรำยงำนและแจ้งตอบกำรรับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมรับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรท ำธุรกรรม จ ำนวนร้อยละ 57.10 และมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 
มำกที่สุด คือ มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบทรัพย์สินของรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับสูง จ ำนวนร้อยละ 52.60 
และไม่ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน ร้อยละ 1.80 

 
ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ตำรำงที ่2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 

ควำมพึงพอใจ x  S.D. 
1. กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
    1.1 กำรรับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
และแจ้งกำรตอบรับรำยงำน 

3.55 .73 70.92 

    1.2 กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด ำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำควำมผิด 

3.62 .76 72.42 

    1.3 กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน) 

3.65 .79 72.99 

    1.4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัด 3.50 .81 69.94 
    1.5 กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ 

3.61 .76 72.13 
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ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 

ควำมพึงพอใจ x  S.D. 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
กำรท ำธุรกรรม 
      1.6 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เพ่ือจัดท ำ
นโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ 

3.55 .76 71.02 

      1.7 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม    
กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน        
แก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.55 .77 71.01 

       1.8 แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (ตำม
มำตรำ 13 และ 16) ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยไปยังหน่วยงำน
ก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

3.51 .80 70.25 

       1.9 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.48 .87 69.51 

รวม 3.56 .62 71.20 
2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์    
    2.1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม  
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.42 .90 68.35 

    2.2 กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อ
สำธำรณชนครบถ้วน 

3.33 .87 66.68 

    2.3 กำรเปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู้ แจ้งข้อมูล 
ข่ำวสำร รวมถึงแสดงทัศนะ ควำมคิดเห็นต่ำงๆ ในกำรแก้ไข
ปัญหำ 

3.34 .88 66.88 

รวม 3.36 .79 67.20 
3. บุคลากร    
   3.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะควำมช ำนำญ 3.63 .79 72.53 
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ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 

ควำมพึงพอใจ x  S.D. 
   3.2 ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3.64 .79 72.88 
   3.3 ทักษะในกำรประสำนงำนและสื่อสำร 3.53 .80 70.69 
   3.4 มนุษยสัมพันธ์ 3.57 .82 71.49 

รวม 3.59 .72 71.80 
 

จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 
พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจใน
ภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.60  และหำกพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของแต่ละกลุ่มตัวอย่ำงจะพบว่ำระดับ
ควำมพึงพอใจแต่ละกลุ่มตัวอย่ำงไม่แตกต่ำงกันมำกนัก กล่ำวคือ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชน หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนฯ มีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. คิดเป็น
ร้อยละ 70.85 , ร้อยละ 70.24 และร้อยละ 70.45 ตำมล ำดับ  
 และเมื่อพิจำรณำตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่
รำยงำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ในทุกภำรกิจในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
โดยแบ่งเป็นรำยประเด็น ดังนี้ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำน ขั้นตอน และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน มีควำมพึงพอใจในภำพรวม
ร้อยละ 71.13 และประเด็นที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด  ได้แก่ กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำร
กระท ำควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน) มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 72.99 และประเด็นที่มี
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  มีควำมพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 69.51 

2. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ พบว่ำประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มี
หน้ำที่รำยงำนค่อนข้ำงมีควำมพึงพอใจในประเด็นนี้อยู่ในระดับปำนกลำง มีควำมพึงพอใจในภำพรวมที่             
ร้อยละ 67.28 และประเด็นที่มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม  
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย คิดเป็นร้อยละ 68.35 

3. ควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกร มีควำมพึงพอใจในภำพรวม ร้อยละ 71.90 และประเด็นที่มีควำมพึง
พอใจมำกที่สุด คือ ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ คิดเป็นร้อยละ 72.88 และประเด็นที่มีควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ทักษะในกำรประสำนงำนและสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 70.69  
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ตำรำงที ่3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมรำยกลุ่ม 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 

ควำมพึงพอใจ x  S.D. 
1. กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
   - ประชำชน 3.56 .62 71.26 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.52 .59 70.40 
   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.58 .66 71.55 
2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์    
   - ประชำชน 3.42 .83 68.41 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.35 .73 66.93 
   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.27 .75 65.43 
3. บุคลากร    
   - ประชำชน 3.58 .74 71.66 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.62 .61 72.47 
   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.59 .78 71.76 

 
จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 

จ ำแนกตำมรำยกลุ่มพบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน มีควำมพึงพอใจใน              
ระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยประเด็นด้ำนกระบวนงำน ขั้นตอน และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.40 ด้ำนสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่
รำยงำน          มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.43 และด้ำนบุคลำกร กลุ่มประชำชนมีควำมพึง
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 71.66 

 
ตำรำงที ่4 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  

ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
ปปง. ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น x  S.D. 

1. กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
    1.1 กำรรับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
และแจ้งกำรตอบรับรำยงำน 

3.56 .78 71.16 

    1.2 กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด ำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำควำมผิด 

3.62 .83 72.31 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
ปปง. ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น x  S.D. 

    1.3 กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน) 

3.62 .85 72.33 

    1.4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัด 3.46 .86 69.18 
    1.5 กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
กำรท ำธุรกรรม 

3.59 .82 71.81 

    1.6 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เพ่ือจัดท ำ
นโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ 

3.50 .83 69.90 

    1.7 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม    
กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน        
แก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.52 .83 70.35 

    1.8 แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (ตำม
มำตรำ 13 และ 16) ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยไปยังหน่วยงำน
ก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

3.50 .83 70.03 

    1.9 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.44 .88 68.79 

รวม 3.53 .69 70.64 
2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์    
    2.1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม  
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.44 .91 68.73 

    2.2 กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อ
สำธำรณชนครบถ้วน 

3.34 .86 66.87 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
ปปง. ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น x  S.D. 

    2.3 กำรเปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู้ แจ้งข้อมูล 
ข่ำวสำร รวมถึงแสดงทัศนะ ควำมคิดเห็นต่ำงๆ ในกำรแก้ไข
ปัญหำ 

3.38 .90 67.51 

รวม 3.38 .81 67.69 
3. บุคลากร    
   3.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะควำมช ำนำญ 3.61 .81 72.11 
   3.2 ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3.62 .83 72.31 
   3.3 ทักษะในกำรประสำนงำนและสื่อสำร 3.51 .83 70.29 
   3.4 มนุษยสัมพันธ์ 3.56 .86 71.12 

รวม 3.57 .76 71.46 

 

จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 
พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ         
ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.29 และหำกพิจำรณำระดับควำมเชื่อมั่นของแต่ละกลุ่มตัวอย่ำงจะพบว่ำระดับ
ควำมเชื่อมั่นฯ แต่ละกลุ่มตัวอย่ำงไม่แตกต่ำงกันมำกนัก กล่ำวคือ ระดับควำมเชื่อมั่นฯ ของประชำชน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนฯ มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 
คิดเป็นร้อยละ 70.42 , ร้อยละ 70.20 และร้อยละ 70.10 ตำมล ำดับ 
 และเมื่อพิจำรณำตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่
รำยงำน มีควำมควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ในทุกภำรกิจในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
โดยแบ่งเป็นรำยประเด็น ดังนี้ 

1. ควำมเชื่อมั่นด้ำนกระบวนงำน ขั้นตอน และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน มีควำมเชื่อมั่นในภำพรวม
ร้อยละ 70.64 และประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ได้แก่ กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำร
กระท ำควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน) มีควำมเชื่อมั่นคิดเป็นร้อยละ 72.33 และประเด็นที่มี
ควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย มีควำมเชื่อมั่นคิดเป็น
ร้อยละ 68.79 

2. ควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์  พบว่ำประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ              
ผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนค่อนข้ำงมีควำมพึงพอใจในประเด็นนี้อยู่ในระดับปำนกลำง มีควำมเชื่อมั่นในภำพรวม     
ร้อยละ 67.69 ประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด คือ กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม       
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ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย คิดเป็นร้อยละ 68.73 

3. ควำมเชื่อมั่นด้ำนบุคลำกร มีควำมเชื่อมั่นในภำพรวมร้อยละ 71.46 และประเด็นที่มีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด คือ ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ คิดเป็นร้อยละ 72.31 และประเด็นที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ทักษะในกำรประสำนงำนและสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 70.29  

 

ตำรำงที ่5 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมรำยกลุ่ม 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 

ควำมพึงพอใจ x  S.D. 
1. กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
   - ประชำชน 3.54 .66 70.75 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.51 .68 70.29 
   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.54 .74 70.73 
2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์    
   - ประชำชน 3.42 .82 68.46 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.38 .79 67.54 
   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.31 .80 66.29 
3. บุคลากร    
   - ประชำชน 3.56 .76 71.12 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.60 .67 71.95 
   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.58 .83 71.57 

 
จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 

จ ำแนกตำมรำยกลุ่มพบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน มีควำมเชื่อมั่นใน              
ระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยประเด็นด้ำนกระบวนงำน ขั้นตอน และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีควำมเชื่อมั่นในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.29 ด้ำนสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่
รำยงำน          มีควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.29 และด้ำนบุคลำกร กลุ่มประชำชนมีควำมเชื่อมั่น
น้อยทีสุ่ด      คิดเป็นร้อยละ 71.12 
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ตำรำงที ่6 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 
 

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับควำมเชื่อมั่น รอ้ยละควำม
เชื่อมั่น x  S.D. 

1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบในกำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3.56 .81 71.22 

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และ
ระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

3.65 .83 72.93 

3. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพ 
ของประชำชน 

3.58 .82 71.54 

4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรรณ 

3.65 .83 73.02 

5. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริตและเที่ยงธรรม 

3.64 .81 72.82 

6. ส ำนักงำน ปปง. กระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำ 
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติ 

3.51 .85 70.18 

7. กำรปฏิบัตหิน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. เปน็ที่พ่ึงของประชำชนได้ 3.48 .88 69.67 
8. ส ำนักงำน ปปง. ยึดหลักควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล 
อย่ำงตรงไปตรงมำ 

3.52 .84 70.45 

9. ส ำนักงำน ปปง. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยกรณีให้ควำม
ร่วมมือแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรเบำะแส 

3.52 .84 70.33 

10. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้ทรัพยำกร
ที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

3.51 .81 70.27 

11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำน ปปง. ได้ 

3.26 .91 65.17 

12. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีระบบและมีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับ 

3.49 .83 69.76 

13. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น 
ของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.27 .88 65.36 

14. ส ำนักงำน ปปง. มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ 
ต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้รับบริกำร 

3.56 .82 71.17 

รวม 3.51 .69 70.28 
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 จำกตำรำงที ่6 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล คิดเป็นร้อยละ 70.28 และหำกพิจำรณำระดับควำมเชื่อมั่นของแต่ละกลุ่มตัวอย่ำงจะ
พบว่ำระดับควำมเชื่อมั่นฯ แต่ละกลุ่มตัวอย่ำงไม่แตกต่ำงกันมำกนัก กล่ำวคือ ระดับควำมเชื่อมั่นฯ ของ
ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนฯ มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ของส ำนักงำน ปปง. คิดเป็นร้อยละ 70.04 , ร้อยละ 69.98 และร้อยละ 70.97 ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในประเด็นที่ 4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่น
ในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ มำกที่สุด ( x =73.02) รองลงมำคือประเด็นที่ 2. 
ส ำนักงำน ปปง.ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด ( x =72.93) และน้อย
ที่สุดคือประเด็นที ่11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได ้( x =65.17)  

 
ตำรำงที ่7 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 
จ ำแนกตำมรำยกลุ่ม 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับควำมเชื่อมั่น รอ้ยละควำม
เชื่อมั่น x  S.D. 

1. ประชำชน 3.50 .65 70.04 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.49 .64 69.98 
3. หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 3.55 .79 70.97 

 
จำกตำรำงที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  ตำม         

หลักธรรมำภิบำลจ ำแนกตำมรำยกลุ่มพบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน มีควำม
เชื่อมั่นในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเชื่อม่ันฯ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.98 

 
ตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มกับระดับควำมพึงพอใจ ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ส ำนักงำน ปปง. 

ประเด็นการ
ส ารวจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมพึงพอใจต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 2 .19 0.09 0.25 .78 
ภำยในกลุ่ม 1092 414.50 0.38 

รวม 1094 414.69 
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ประเด็นการ
ส ารวจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมเชื่อมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 2 .05 0.03 0.06 .94 
ภำยในกลุ่ม 1091 500.77 0.46 

รวม 1093 500.82 
ควำมเชื่อมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 2 .47 0.24 0.50 .61 
ภำยในกลุ่ม 1090 518.76 0.48 

รวม 1092 519.23 

 
จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มกับระดับพึงพอใจ ทีค่วำมเชื่อมั่นที่มี

ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ของส ำนักงำน ปปง. พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำชนทั่วไป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่
ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรม มีควำมพึงพอใจ ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย 
และควำมเชื่อม่ันที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่แตกต่ำงกัน  

 

ตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศกับระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำน ปปง. 

เพศ n 𝒙 SD t Sig. 

ชำย 457 3.54 .63 0.20 .84 

หญิง 604 3.53 .61 

 

 จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศท่ีมีต่อระดับควำมควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน ปปง. พบว่ำ ประชำชนเพศชำยและเพศหญิงมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. ไม่แตกต่ำงกัน 
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ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำน ปปง. 

เพศ n 
𝒙 SD t Sig. 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ชำย 457 3.53 3.51 .72 .73 0.60 -0.29 .55 .77 

หญิง 604 3.50 3.52 .65 .67 

 

 จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศที่มีต่อระดับควำมเชื่อมั่นฯ 
พบว่ำ ประชำชนเพศชำยและเพศหญิงมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักกฎหมำย 
และตำมหลักธรรมำภิบำลไม่แตกต่ำงกัน 

 
ตำรำงที ่11 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำยุกับระดับควำมพึงพอใจ ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อ
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ส ำนักงำน ปปง. 

ประเด็นการ
ส ารวจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมพึงพอใจต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 4.17 1.39 3.66 .01* 
ภำยในกลุ่ม 1064 403.92 .38 

รวม 1067 408.09 

ควำมเชื่อมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 3.73 1.24 2.71 .04* 
ภำยในกลุ่ม 1063 487.24 .46 

รวม 1066 490.98 
ควำมเชื่อมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 3.51 1.17 2.45 .06 
ภำยในกลุ่ม 1062 507.84 .48 

รวม 1065 511.35 

*p < .05 
 

จำกตำรำงที่ 11 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำยุที่มีต่อระดับควำมพึงพอใจและ  
ควำมเชื่อมั่นฯ พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีระดับควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่    
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(Post Hoc) ได้ผลกำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ 12 และตำรำงที่ 13 แต่พบว่ำประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีระดับ
ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลที่ไม่แตกต่ำงกัน 

 

ตำรำงที่ 12 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมระดับอำยุ 

ระดับอายุ 𝑥 
18 – 24 ปี 25 – 39 ปี 40 – 59 ปี มากกว่า 60 ปี 

3.68 3.57 3.47 3.54 

18 – 24 ป ี 3.68 - .16 .01* .25 

25 – 39 ป ี 3.57 - - .01* .75 

40 – 59 ป ี 3.47    .53 

มากกว่า 60 ป ี 3.54    - 
*p < .05 

 จำกตำรำงที่ 12 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ประชำชนที่มีช่วงอำยุ 40 – 59 ปี มีควำมพึงพอใจที่
แตกต่ำงประชำชนที่มีช่วงอำยุ 18 - 24 ปี และช่วงอำยุ 25 – 39 ปี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตำรำงที ่13 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมระดับอำยุ 

ระดับอายุ 𝑥 
18 – 24 ปี 25 – 39 ปี 40 – 59 ปี มากกว่า 60 ปี 

3.62 3.57 3.46 3.50 

18 – 24 ป ี 3.62 - .55 .06 .39 

25 – 39 ป ี 3.57 - - .01* .57 

40 – 59 ป ี 3.46    .70 

มากกว่า 60 ป ี 3.50    - 
*p < .05 

 จำกตำรำงที่ 13 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ประชำชนที่มีช่วงอำยุ 40 – 59 ปี มีควำมพึงพอใจที่
แตกต่ำงประชำชนที่มีช่วงอำยุ 25 – 39 ปี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05  
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ตำรำงที่ 14 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนกำรศึกษำกับระดับควำมพึงพอใจและระดับ
ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมพึงพอใจต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 0.39 0.13 0.34 .80 
ภำยในกลุ่ม 1068 408.81 .38 

รวม 1071 409.20 

ควำมเชื่อมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 0.35 0.12 0.26 .86 
ภำยในกลุ่ม 1067 491.00 .46 

รวม 1070 491.36 
ควำมเชื่อมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 2.08 0.69 1.46 .23 
ภำยในกลุ่ม 1066 506.90 .48 

รวม 1069 508.98 

 
จำกตำรำงที่ 14 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนกำรศึกษำที่มีต่อระดับควำมพึง

พอใจและควำมเชื่อมั่นฯ พบว่ำ ประชำชนที่มีกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและตำมหลักธรรมำภิบำลทีไ่มแ่ตกต่ำงกัน   

 

ตำรำงที่ 15 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำชีพกับระดับควำมพึงพอใจและระดับควำม
เชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมพึงพอใจต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 7 1.74 0.25 0.65 .72 
ภำยในกลุ่ม 1049 402.14 .38 

รวม 1056 403.88 

ควำมเชื่อมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 7 3.35 0.48 1.03 .41 
ภำยในกลุ่ม 1048 485.92 .46 

รวม 1055 489.27 
ควำมเชื่อมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 7 2.83 0.40 0.85 .55 
ภำยในกลุ่ม 1047 498.97 .48 

รวม 1054 501.80 
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จำกตำรำงที่ 15 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำชีพที่มีต่อระดับควำมพึงพอใจ
และควำมเชื่อมั่นฯ พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพแตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและตำมหลักธรรมำภิบำลที่ไมแ่ตกต่ำงกัน   

  
ส่วนที่ 3  ข้อสรุปจำกผลกำรส ำรวจ 
จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำมำรถสรุปผลกำรส ำรวจ ได้ดังต่อไปนี้  
1. ประชำกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจฯ ได้แก ่ประชำกรในพ้ืนที่จังหวัด 22 จังหวัด ส่งแบบส ำรวจ 

จ ำนวน 800 ฉบับ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 37 หน่วยงำน ส่งแบบส ำรวจ จ ำนวน 370 ฉบับ และหน่วยงำน  
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม จ ำนวน 600 ฉบับ รวมจ ำนวน 1,740 ฉบับ ได้รับแบบส ำรวจตอบกลับคืน 
จ ำนวน 1,267 ฉบับ คิดเป็นอัตรำกำรตอบกลับของแบบส ำรวจ ร้อยละ 72.82 ซึ่งถือว่ำมีจ ำนวนที่เพียงพอต่อ     
กำรน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล  

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 1,267 คน โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
for Window ในกำรประมวลผล มีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 1,267 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ ำนวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 เป็น     
เพศชำย จ ำนวน 522 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 และไม่ระบุเพศ จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

(2) ผู้ตอบแบบส ำรวจ มีช่วงอำยุระหว่ำง 40 - 59 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 551 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 43.50 ช่วงอำยุ 18 - 24 ปี จ ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ช่วงอำยุ 25 - 39 ปี จ ำนวน 520 คน       
คิดเป็นร้อยละ 41.00 ช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และไม่ระบุอำยุ จ ำนวน 34 คน        
คิดเป็นร้อยละ 2.70 

(3) ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบส ำรวจ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุด จ ำนวน 659 คน               
คิดเป็นร้อยละ 52.00 ระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ระดับกำรศึกษำ         
สู งกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ไม่ระบุระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 31 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.40 และน้อยที่สุดคือ กำรศึกษำระดับอ่ืน ๆ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 

(4 )  อำชีพของผู้ ตอบแบบส ำ รวจ  ประกอบอำชีพข้ ำ รำชกำร /พนั กงำนรั ฐวิ ส ำหกิ จ 
มำกที่สุด จ ำนวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 อำชีพพนักงำนบริษัท จ ำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
อำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 อำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 106 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 8.40 อำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 อำชีพพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 47 คิดเป็น                
ร้อยละ 3.70 ไม่ระบุอำชีพ จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อำชีพค้ำขำย จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
และน้อยที่สุด คือ อำชีพเกษตรกร จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

(5) ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 1,099 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 ไม่รู้จัก             
จ ำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และไม่ระบุ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
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( 6 )  รู้ จั กส ำนั กงำน ปปง.  จำกช่ องทำงวิ ทยุ /โทรทั ศน์ เป็ นส่ วนใหญ่  จ ำนวน 680  คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.70 สื่อสิ่งพิมพ์ จ ำนวน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง.           
จ ำนวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 Social Media/Facebook จ ำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20           
กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ติดต่อด้วยตนเอง จ ำนวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.80 และอ่ืน ๆ จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 

3 . ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ                
ส ำนักงำน ปปง. มีรำยละเอียดดังนี้ 

 (1) ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.60 และเมื่อ
พิ จ ำ รณำตำมรำยประ เด็ น ข้ อ ค ำ ถ ำม  พบว่ ำ  ประชำชนมี ค ว ำม พึ งพอ ใจต่ อ กำ รปฏิ บั ติ ง ำ น 
ทุกภำรกิจในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ 66 – 72 โดยภำรกิจที่มีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด ได้แก่ กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน) 
มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 72.99 และน้อยที่สุด คือ กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน
ครบถ้วน มีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 66.68  

 (2) ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.29  และ    
เมื่ อ พิจำรณำตำมรำยประ เด็ นข้ อค ำถำม  พบว่ ำ  ประชำชนมีควำม เชื่ อมั่ นต่อกำรปฏิบั ติ ง ำน 
ทุกภำรกิจในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ มีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ร้อยละ 66 – 72 โดยภำรกิจที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 
ได้แก่ กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน)                      
มีควำมเชื่อมั่นคิดเป็นร้อยละ 72.33 และน้อยที่สุด คือ กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน
ครบถ้วน มีควำมเชื่อมั่นคิดเป็นร้อยละ 66.87 ซึ่งผลดังกล่ำวเป็นไปในทิศทำงเดียวกับระดับควำมพึงพอใจของ
ประชำชน    

 (3) ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  พบว่ำ 
ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นฯ ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.28 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ประชำชน 
มีควำมเชื่อมั่นในประเด็นที่ 4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.02 รองลงมำคือประเด็นที่ 2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และ
ระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 72.93 และน้อยที่สุดคือประเด็นที่ 11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได ้คิดเป็นร้อยละ 65.17 

4. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง . โดยกำรทดสอบค่ำสถิติ ANOVAs พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำชนทั่วไปหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรม  มีควำมพึงพอใจ ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและตำมหลักธรรมำภิบำลที่ไม่แตกต่ำงกัน  
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และเมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. โดยทดสอบค่ำสถิติ ANOVAs พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจและ
ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ที่แตกต่ำงกัน 
 

ทั้งนี้จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำน 
มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกันมำกนัก และมีควำมคิดเห็นที่ค่อนข้ำงสอดคล้องกัน โดยมีควำมคิดเห็นว่ำประเด็น
ที่ส ำนักงำน ปปง. ยังท ำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร และควรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น คือ 

1. ควรมีกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชน ส่งเสริมให้มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร/กำรแจ้งเบำะแส      

เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

2. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ เปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงในกำรสื่อสำร

ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

3. ควรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 

เพ่ือให้ประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และยังเป็นกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. ด้วย

อีกทำงหนึ่ง 

4. ควรมีกำรสื่อสำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชน กำรจัดฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

5. ควรมีโครงกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรในทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ 

กำรติดต่อประสำนงำน กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให้ส ำนักงำน ปปง. น ำไป

ปรับให้ในกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 13 สิ่งที่ประชำชนต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. ปรับปรุงกำรท ำงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น 

ล าดับ ประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง ร้อยละ 
1 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ควรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยและเข้ำถึงประชำชนมำกขึ้น ทั้งข้อมูล
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขำย
ทอดตลำด เป็นต้น 

51.22 
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ล าดับ ประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง ร้อยละ 
2 ภำพลักษณ์ขององค์กร เป็นองค์กรที่สำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมโปร่งใสและ

ซื่อสัตย์  
19.51 

3 ควรมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยกำรฟอกเงินให้กับประชำชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และอำจลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมได้โดยกำรสร้ำง
หลักสูตรกำรอบรมทำงออนไลน์ (E-learning) 

7.32 

4 ควรมีกำรปรับปรุง Website และระบบกำรรำยงำนทำงสำรสนเทศของ
ส ำนักงำน ปปง. ให้มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย และสะดวกต่อกำรใช้งำน 

7.32 

5 ควรมีกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  4.88 
6 กำรออกมำตรกำรก ำกับดูแลควรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของแต่ละ

อำชีพ หรือบริกำรประกอบด้วย และก ำหนดมำตรกำรตำมระดับควำมเสี่ยง 
4.88 

7 ควรส่งเสริมให้มีกำรประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ให้มำกกว่ำนี้ 2.44 
 

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำประชำชนต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. ปรับปรุงด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ควรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยและเข้ำถึง
ประชำชนมำกขึ้น ทั้งข้อมูลควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน  ข้อมูลเกี่ยวกับ               
กำรขำยทอดตลำด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 51.22 ของผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 
ชมเชยการท างานของส านักงาน ปปง.  

 ขอชื่นชมกำรท ำงำนของส ำนักงำน ปปง. และขอให้ยึดมั่นในควำมโปร่งใส เที่ยงธรรม เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพเป็นแบบอย่ำงแก่องค์กรรำชกำรอ่ืน ๆ รวมทั้งขอชื่นชมบุคลำกรของส ำนักงำน ปปง. ที่เป็น                  
ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้วย 
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แบบส ารวจ 
ความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  

 
 
 
 

 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 6 ข้อ 
 ส่วนที ่2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  

                      ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย จ ำนวน 16 ข้อ   
ส่วนที่ 3  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล  

                      จ ำนวน 14 ข้อ 
     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ค าชี้แจง โปรดตอบค ำถำมโดยท ำเครื่องหมำย   ลงใน   
 1. เพศ    ชำย     หญิง 

 2. อำยุ      18 – 24  ปี     25 – 39 ปี 
        40 – 59 ปี      60 ปีขึ้นไป 

 3. ระดับกำรศึกษำ    ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    ปริญญำตรี 
        สูงกว่ำปริญญำตรี    อ่ืน ๆ ................... 

 4. อำชีพ     ข้ำรำชกำร     พนักงำนรำชกำร  
       พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  ลูกจ้ำง 
     อ่ืน ๆ ................... 

5. ท่ำนรู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม่ 

       ไม่รู้จัก     

   รู้จัก  จำกช่องทำงใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
        เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง.   วิทยุ/โทรทัศน์  

         กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง.   Social Media/Facebook 
  ติดต่อประสำนงำนด้วยตนเอง   หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ 
  อ่ืน ๆ ................... 

 

ค าชี้แจง แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกำรศึกษำควำมควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นที่มีต่อกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยข้อมูลที่ได้
จะน ำไปสู่กำรเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนำแนวทำงกำรท ำงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีประสิทธิภำพและเกดิประสิทธิผล
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป 
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6. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำส ำนักงำน ปปง. มีภำรกิจ/หน้ำที่อะไรบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 - ด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำร ปปง. และคณะกรรมกำร

ธุรกรรมตำม   
  กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

  - รับรายงานและแจ้งตอบการรับรายงานการท าธุรกรรมรับหรือส่ง
รายงานหรือ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม 

  - มีอ านาจในการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับสูง 

   - เก็บรวบรวมข้อมูลติดตามตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผล 
  การรายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม  

   - เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดยึดหรือ
อายัด 

    - บริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

   - เผยแพร่ความรู้จัดฝึกอบรม ช่วยเหลือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
   เกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 - เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
  ของรัฐ ซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 - ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

  - อ่ืนๆ ........................................ 
  - ไม่ทรำบ/ไม่รู้จักภำรกิจ/หน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจหลักของ
กฎหมาย  
ค าชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกฎหมายของ

ส านักงาน ปปง. ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดกรอกตัวเลขลงใน     ที่ตรงกับ “ระดับความพึง
พอใจ”และ “ระดับความเชื่อม่ัน” ของท่ำน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี ความรู้สึกถูกใจ-ต่อการได้รับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความมั่นใจ ความแน่ใจ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจและการยอมรับต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
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ระดับความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน 
5 = มากที่สุด           4 = มาก            3 = ปานกลาง            2 = น้อย            1 = น้อยที่สุด 

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามภารกิจหลักของกฎหมาย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ระดับความ
เชื่อม่ัน 

1. กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
1.1 กำรรับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน   
1.2 กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด   
1.3 กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรือ

อำยัดทรัพย์สิน) 
  

1.4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัด   
1.5 กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำ
ธุรกรรม 

  

1.6 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเพ่ือจัดท ำนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ 

  

1.7 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

  

1.8 แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (ตำมมำตรำ 13 และ 16) ซึ่งไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

  

1.9 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

  

2.  สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 
2.1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม ในด้ำนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวกับกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย 

  

2.2 กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชนครบถ้วน    
2.3 กำรเปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู้ แจ้งข้อมูล ข่ำวสำร รวมถึงแสดงทัศนะ 

ควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 
  

3. บุคลากร 
3.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะควำมช ำนำญ    
3.2 ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่   
3.3 ทักษะในกำรประสำนงำนและสื่อสำร   
3.4 มนุษยสัมพันธ์   
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ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค าชี้แจง ท่านมีความความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานตามตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน 
ปปง. ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดกรอกตัวเลขลงใน     ที่ตรงกับ “ระดับความเชื่อม่ัน” ของท่ำน 

ระดับความความเชื่อม่ัน 
5 = มากที่สุด               4 = มาก               3 = ปานกลาง               2 = น้อย               1 = น้อยที่สุด 

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความ
เชื่อม่ัน 

1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด  
3. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของประชำชน   
4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ  
5. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม  
6. ส ำนักงำน ปปง. กระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติ  
7. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. เป็นที่พ่ึงของประชำชนได้  
8. ส ำนักงำน ปปง. ยึดหลักควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ  
9. ส ำนักงำน ปปง. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยกรณีให้ควำมร่วมมือแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรเบำะแส  
10. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้ทรัพยำกรที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  
11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได้  
12. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีระบบและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ  
13. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
14. ส ำนักงำน ปปง. มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้รับบริกำร  

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง 
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