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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 ด้วยส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่ำ ส ำนักงำน ปปง.  
เป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระและเป็นกลำง  
โดยใช้หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำล ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
สร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมตำมมติของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรธุรกรรมและปฏิบัติงำน
ธุรกำรอ่ืน รับรำยงำนกำรท ำธุรกรรม ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับตรวจสอบ กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติ
ที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกกำรก่อกำรร้ำย ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร กำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์รำยงำนหรือ
ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรม เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด รวมทั้งจัดให้มี
กำรเผยแพรควำมรู กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ   
 เนื่องจำกส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยที่มุ่งป้องกันและปรำบปรำม 
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิ นแก่กำรก่อกำรร้ำย  
ซึ่งสิ่งส ำคัญที่จะช่วยส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
คือ กำรได้รับควำมร่วมมือ กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ (Public Sector) 
ภำคเอกชน (Private Sector) รวมถึงภำคประชำชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ (Civil Society) กำรที่ส ำนักงำน ปปง. 
จะได้รับกำรสนับสนุนหรือได้รับควำมร่วมมือดังกล่ำวจ ำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค สุจริต เพ่ือให้
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อกำรได้รั บควำมร่วมมือ  
กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ในขณะเดียวกันหำกควำมเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับต่ ำ ย่อมส่งผลกระทบในทำงตรงกันข้ำม ซึ่งอำจท ำให้ส ำนักงำน ปปง. ไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เท่ำที่ควร ทั้งนี้ จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำน ปปง. ได้ให้กำรบริกำรแก่ประชำชน ส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
รับแจ้งข้อมูลข่ำวสำรหรือเบำะแส รับและส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมพยำนหลักฐำน  
เพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (นย.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565)  ของส ำนักงำน ปปง. ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 กันยำยน 2562 ณ อ. บำงคนที จ.สมุทรสงครำม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งในกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว วิทยำกรได้มีข้อสังเกตกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ซึ่ งมี ผลของร้ อยละควำมเชื่ อมั่ นฯ ไม่ เป็นไปตำมเป้ ำหมำยที่ ก ำหนด วิทยำกรจึ งได้ เสนอแนะแนวทำง 
ให้ส ำนักงำน ปปง. เพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2563 โดยให้ท ำกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นฯ กับกลุ่ม
ประชาชนที่มาติดต่อกับส านักงาน ปปง. โดยตรง หรือท าการส ารวจฯ กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
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เผยแพร่ความรู้หรือโครงการสัมมนาฯ ที่ส านักงาน ปปง. ด าเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง  
ซึ่งจะส่งผลให้ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ปราศจากอคติหรือปัจจัยอ่ืนแทรกซ้อน 
ที่นอกเหนือจากการให้บริการของส านักงาน ปปง.  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประกอบกับ  
แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำน ปปง. ได้ก ำหนดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที ่
3.5.1 ร้อยละควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จึงเห็นควรด ำเนินกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชน ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐด้ำน AML/CFT และผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง.
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 13 มำตรำ 15 และมำตรำ 16    
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การศึกษา  

 1. เพ่ือศึกษำระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จำกประชำชน 
ที่อำศัยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ  
 2. เพ่ือศึกษำระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จำกหน่วยงำนรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
 3. เพ่ือศึกษำระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน
ตำมมำตรำ 13 มำตรำ 15 และมำตรำ 16  
 4. เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บริหำร
ส ำนักงำน ปปง. อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีประสิทธิภำพที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

3. ขอบเขตการศึกษา  

 ด้านประชากร 

 1. กลุ่มประชำชน ตำมแผนกำรด ำเนินกำรบรรยำยและอภิปรำย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร 
ก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ประกอบด้วยประชำชนในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้  

  (1) กรุงเทพมหำนคร  
  (2) นครปฐม  
  (3)  พระนครศรีอยุธยำ   
  (4) ลพบุรี   
  (5) สุโขทัย 
  (6) อ่ำงทอง 
  (7) ชลบุรี  
  (8) สระแก้ว  
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  (9) กำญจนบุรี  
  (10) ตำก 
  (11) แพร่  
  (12) ล ำปำง 
  (13) นครศรีธรรมรำช  
  (14) ระนอง  
  (15) สงขลำ 
  (16) กำฬสินธุ์ 
  (17) ขอนแก่น 
  (18) บุรีรัมย์  
  (19) มหำสำรคำม 
  (20) ยโสธร 
  (21)  สุรินทร์ 
  (22) หนองบัวล ำภู 
  (23) อุบลรำชธำนี 

    2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินตำม
โครงกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
 (1) ส ำนักงำน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.)   

 (2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

 (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  

 (5) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 (7) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

 (8) กรมศุลกำกร 

 (9) กรมสรรพำกร  

 (10) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  

 (11) กรมธนำรักษ์  

 (12) กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

    (13) กองบัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  

 (14) ศูนย์ปรำบปรำมอำชญำกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 (15) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) 
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 (16) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

 (17) กระทรวงยุติธรรม 

 (18) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 (19) กรมกำรปกครอง 

 (20) สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 (21) ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

 (22) ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

 (23) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 (24) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

 (25) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

    3. หน่วยงำนที่ต้องรำยงำนธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตำม ประกอบด้วย  
     - หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
     (1) สถำบันกำรเงิน (ธนำคำรพำณิชย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน)  
     (2) สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพำะ  
     (3) สหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  
     (4) สถำบันกำรเงิน (นิติบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยกำรช ำระ
เงินตรำต่ำงประเทศฯ MT/นิติบุคคลที ่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับปัจจัยกำรช ำระเงินตรำ
ต่ำงประเทศฯ MC/ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงิน)  
     (5) สถำบันกำรเง ิน (บ.หล ักทร ัพย ์/บ.ซื ้อขำยหน่วยลงทุน/ที ่ปร ึกษำกำรลงทุน/  
บ.หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน)  
     (6) สถำบันกำรเงิน (บ.เงินทุนตำมกฎหมำยด้วยเงินทุน/บ.เคดิตฟองชิเอร์/บ.ประกันชีวิต/ 
บ.ประกันวินำศภัย/บ.บริหำรสินทรัพย์)      

  - หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำก 1 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ ส ำนักงำนที่ดิน 

- หน่วยงำนผู ้มีหน้ำที ่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 16  
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำก 4 กลุ่มอำชีพ ประกอบด้วย  
  (1) บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดิต/ธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำฯ  
  (2) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำ ที่ปรึกษำ ในกำรท ำธุรกรรม 
ที่เก่ียวกับกำรลงทุนฯ  
  (3) ผู้ประกอบอำชีพ นำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์  
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  (4) ผู้ประกอบอำชีพให้เช่ำรถยนต์/ซื้อขำยรถยนต์/ค้ำของเก่ำประเภทรถยนต์/และผู้ประกอบ
อำชีพกำรค้ำของเก่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดของเก่ำ  
  ด้านเนื้อหา 

  ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 
ได้แก่ 1) กำรตอบสนอง (Responsiveness)  2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3) หลักประสิทธิภำพ/คุ้มค่ำ 
(Efficiency/Value for Money) 4) ควำมเสมอภำค (Equity) 5) หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus 
oriented) 6) หลักกำรตรวจสอบได้/มีภำระรับผิดชอบ (Accountability) 7) หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency)  8) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (decentralization) 9) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)   
10) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ไดท้รำบผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
  2. น ำผลที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นเสนอผู้บริหำร ได้รับทรำบควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 
5. กลุ่มตัวอย่าง 

5.1 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
 5.1.1 ประชำชน ประชำชนที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย ค ำนวณขนำด
กลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่ ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ค่ำควำมคลำดเคลื่อน + 5% และใช้
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster or Area Sampling) แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ในเขต กรุงเทพมหำนคร 
ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออกจำกนั้นสุ่มจังหวัด 
ที่อยู่ในภำคต่ำง ๆ ตำมอัตรำส่วนของประชำกร เพื่อให้ได้จ ำนวนจังหวัดที่จะใช้ในกำรส ำรวจ และท ำกำรสุ่มจับ
ฉลำกจังหวัดตำมภำคจำกอัตรำส่วนที่ได้จำกกำรค ำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ได้อัตรำกำรตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพิ่มขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจ จ ำนวน 654 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่ำงซึ่งเป็นประชำกรในพ้ืนที่จังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้ 

   (1) กรุงเทพมหำนคร  
   (2) นครปฐม  
   (3)  พระนครศรีอยุธยำ   
   (4) ลพบุรี   
   (5) สุโขทัย 
   (6) อ่ำงทอง 
   (7) ชลบุรี  
   (8) สระแก้ว  
   (9) กำญจนบุรี  
   (10) ตำก 
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   (11) แพร่  
   (12) ล ำปำง 
   (13) นครศรีธรรมรำช  
   (14) ระนอง  
   (15) สงขลำ 
   (16) กำฬสินธุ์ 
   (17) ขอนแก่น 
   (18) บุรีรัมย์  
   (19) มหำสำรคำม 
   (20) ยโสธร 
   (21)  สุรินทร์ 
   (22) หนองบัวล ำภู 
   (23) อุบลรำชธำนี 

  5.1.2 ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ซึ่งเป็นหน่วยงำน
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดโดยส่วนพัฒนำ
บุคลำกร กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 250 คน จำกจ ำนวน 25 หน่วยงำน ประกอบด้วย  
 (1) ส ำนักงำน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.)   

 (2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

 (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  

 (5) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 (7) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

 (8) กรมศุลกำกร 

 (9) กรมสรรพำกร  

 (10) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  

 (11) กรมธนำรักษ์  

 (12) กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

     (13) กองบัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  

 (14) ศูนย์ปรำบปรำมอำชญำกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 (15) ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 

 (16) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
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 (17) กระทรวงยุติธรรม 

 (18) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 (19) กรมกำรปกครอง 

 (20) สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 (21) ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

 (22) ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

 (23) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 (24) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

 (25) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

  5.1.3 กลุ่มผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด าเนินการโดยกองก ากับและตรวจสอบกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน 
ประกอบด้วย ผู้มีหน้ำที่ต้องรำยงำนธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 มำตรำ 15 และมำตรำ 16  ดังนี้ 

   (1) สถำบันกำรเงิน (ธนำคำรพำณิชย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน)  
   (2) สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพำะ  
   (3) สหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  
   (4) สถำบันกำรเงิน (นิติบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย

กำรช ำระเงินตรำต่ำงประเทศฯ MT/นิติบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยกำรช ำระเงินตรำ
ต่ำงประเทศฯ MC/ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงิน)  

   (5) สถำบันกำรเงิน (บ.หลักทรัพย์/บ.ซื้อขำยหน่วยลงทุน/ที่ปรึกษำกำรลงทุน/ 
บ.หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน)  

   (6) สถำบันกำรเงิน (บ.เงินทุนตำมกฎหมำยด้วยเงินทุน/บ.เคดิตฟองชิเอร์/ 
บ.ประกันชีวิต/บ.ประกันวินำศภัย/บ.บริหำรสินทรัพย์)  

   (7) ส ำนักงำนที่ดิน  
   (8) บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดิต/ธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำฯ  
   (9) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำ ที่ปรึกษำ ในกำรท ำ

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรลงทุนฯ  
   (10) ผู้ประกอบอำชีพ นำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์  
   (11) ผู้ประกอบอำชีพให้เช่ำรถยนต์/ซื้อขำยรถยนต์/ค้ำของเก่ำประเภทรถยนต์/

และผู้ประกอบอำชีพกำรค้ำของเก่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดของเก่ำ 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ธรรมำภิบำล หมำยถึง ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 ประกอบด้วย  
 1) กำรตอบสนอง (Responsiveness) หมำยถึง กำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีควำมหลำกหลำย
และมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม 
 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศำสตร์ 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กำร และตอบสนองต่อควำมคำดหวังของประชำชน สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นระบบและมีมำตรฐำน 
 3) หลักประสิทธิภำพ/คุ้มค่ำ (Efficiency/Value for Money) หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
ประหยัดเกดิประสิทธิภำพ ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
 4) ควำมเสมอภำค (Equity) หมำยถึง กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มีกำรแบ่งแยก 
ด้ำนชำยหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำรหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรมและอ่ืน ๆ 
 5) หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus oriented) หมำยถึง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน รวมทั้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ  
 6) หลักกำรตรวจสอบได้/มีภำระรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง สำมำรถตอบค ำถำม
และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีกำรจัดวำงระบบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลสัมฤทธิ์  
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และควำมรับผิดชอบ 
 7) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมำ รวมทั้งต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชำชนได้รับทรำบ  
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 8) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (decentralization) หมำยถึง กำรมอบอ ำนำจและกระจำยควำม
รับผิดชอบ ในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
 9) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  หมำยถึง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
รวมทั้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะในกระบวนกำรตัดสินใจและ
กำรด ำเนินงำนและร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน   
 10) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำง ๆ 
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7. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจความเชื่อม่ัน 
 เพ่ือจะให้ทรำบควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ในเบื้องต้นจ ำเป็นจะต้องกล่ำวถึง ควำมหมำย แนวคิดและทฤษฎีควำมเชื่อมั่น ตลอดจนแนวคิด
ตำมหลักธรรมำภิบำล และกรอบแนวคิดในกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นฯ โดยสังเขป ดังนี้ 

 1. แนวคิดควำมเชื่อม่ัน  
 2. แนวคิดตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4. ภำรกิจตำมกฎหมำยของส ำนักงำน ปปง. 
 5. กรอบแนวคิดในกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่น 

8. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีความเชื่อม่ัน 
 1) ความหมายของความเชื่อม่ัน 
 นำงสำวเกสรีนันท์ ยิ้มใย และคณะ (2562) ควำมเชื่อมั่นในองค์กร หมำยถึง ควำมรู้สึกควำม
มั่นใจและกำรสนับสนุน ที่บุคคลมีต่อองค์กำร เป็นควำมเชื่อที่องค์กำรต้องซื่อตรงและสร้ำงควำมผูกพัน  
ควำมเชื่อ มั่นในองค์กร (Organization trust) เกิดจำกควำมเชื่อในควำมซื่อตรง คุณลักษณะ และ
ควำมสำมำรถขององค์กร เป็นปัจจัยที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน โดยจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีควำม
มั่นใจและเชื่อต่อสิ่ง ๆ นั้น สิริอร วิชชำวุธ  ได้กล่ำวว่ำ เมื่อบุคคลเชื่อและไว้วำงใจในควำมส ำคัญและคุณค่ำของ
องค์กรที่มีต่อตนเองควำมเชื่อมั่นนี้จะเป็นตัวก ำหนดวิถีทำงของพฤติกรรมของบุคคล เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีทำง
ของกำรกระท ำว่ำอะไรควรท ำและอะไรไม่ควรท ำ ซึ่งเหล่ำนี้เป็นพ้ืนฐำนของจริยธรรมในกำรท ำงำน เช่น  
ควำมซื่อตรงจงรักภักดี กำรเปิดเผย 
 ควำมเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมำจำกประสบกำรณ์ที่ได้รับ 
ไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลหรือองค์กร ควำมเชื่อมั่นก่อเกิดภำยในกรอบของกำรปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลทั้งจำก
บุคคลและระบบสังคม ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี้ด ำเนินกำรวิจัยโดยมุ่งเน้นควำมเชื่อมั่นในองค์กร (Organization trust)  
ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนในระดับองค์กร จึงสรุปควำมหมำยของควำมเชื่อในกำรด ำเนินงำนขององค์กร  
ว่ำเป็นทัศนะของบุคคลที่แสดงออกถึงควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อถือในพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงำนที่มีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร ในลักษณะของกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และกำร
ปฏิบัติงำนตำมสถำนกำรณ์ ควำมเชื่อและควำมเลื่อมใสของประชำชน ที่มีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ต่อกระบวนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good governance) เป็นทัศนะของบุคคลที่แสดงออกถึง
ควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อถือต่อแนวปฏิบัติในกำรท ำ งำนเพ่ือสร้ำงกระบวนกำรกำรบริหำรงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ผ่ำนหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ  
และหลักควำมคุ้มค่ำ  
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 2) แนวคิดความเชื่อม่ัน  
  2.1) แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 
   ควำมเชื่อมั่น ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Trust หมำยถึง ควำมเชื่อถือ ควำมเชื่อใจ  

ควำมไว้วำงใจ ควำมมั่นใจ (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2541, หน้ำ 971) ได้มีนักวิชำกำรให้ควำมหมำยของควำม
เชื่อมั่นไว้หลำยรำย ดังนี้  

    ธีรภำพ วัฒนวิจำรณ์ (2545, หน้ำ 127-128) ให้ควำมหมำยควำมเชื่อมั่นว่ำเป็น
สิ ่งที ่อยู ่ในตัว โดยจะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับควำมคิดและควำมรู้สึกในปัญหำต่ำง ๆ และจะแสดงออกมำ 
ในลักษณะของพฤติกรรมที่ปรำกฏต่อบุคคลภำยนอกซึ่งก็คือบุคลิกภำพของแต่ละบุคคล ควำมเชื่อมั่นไม่ได้จ ำกัด
อยู่แต่ในตัวเอง แต่รวมถึงควำมเชื่อมั่นในผู้อ่ืนด้วย  

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

และควำมยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใด ๆ  
    Rotter (1967) ควำมเชื่อมั่นหรือควำมเชื่อถือ เป็นควำมคำดหวังส่วนบุคคล 

ที่คำดหวังต่อบุคคลอื่นว่ำสำมำรถไว้วำงใจหรือเชื่อถือได้ 
    Altman & Taylor (1973) เห็นว่ำควำมมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของควำมเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผล 

มำจำกควำมเชื่อที่มีต่อองค์กรว่ำ องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่น่ำเชื่อถือ ซื่อสัตย์ หรือมีคุณธรรมสูง จะประกอบด้วยกำร
บริกำรที่มีคุณภำพ มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมยุติธรรม มีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมช่วยเหลือ  

    Kitchen, Joanne, Tau Li and Graham (1999) เห็นว่ำ ควำมเชื่อมั่นเป็นควำมรู้สึก
มั่นใจและเชื่อใจว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย  

    อำจพอสรุปได้ว่ำควำมเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมำ
จำกประสบกำรณ์ท่ีได้รับไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลหรือองค์กร ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรจัดกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมคำดหวังในทำงบวกที่มีต่อบุคคล
หรือองค์กร 
  2.2) ความส าคัญของความเชื่อม่ัน 

    ควำมเชื่อมั่นหรืออำจเรียกว่ำควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
ท ำงำน โดยเฉพำะควำมเชื่อถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นใน
หน่วยงำนภำครัฐแล้ว  หน่วยงำนภำครัฐนั้นก็จะไม่มีควำมส ำคัญและขำดกำรสนับสนุน นอกจำกนี้จะส่งผลกระทบ
ต่อกำรให้ควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวมถึงประชำชนไว้วำงใจจึงเป็นปัจจัยส ำคัญ อันจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นอย่ำง
มำก องค์กรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD) ให้ควำมส ำคัญกับควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจที่มีต่อรัฐบำล โดยรำยงำนในหนังสือ Trust in 
Government (2000, p 28 - 37) เห็นว่ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม (Ethics Infrastructure) เป็นส่วน
ส ำคัญที่จะสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนที่มีต่อรัฐบำล  
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    นอกจำกนั้นกำรมีจริยธรรมของหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลได้เป็นอย่ำงดี ระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนที่มีต่อรัฐบำลหรือ
หน่วยงำนภำครัฐ อำจแตกต่ำงกันตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ และระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงลักษณะของกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐนั้น ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ รัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐนั้น 
จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล โดยมีพ้ืนฐำนกำรท ำงำนอยู่บนหลักธรรมำภิบำล
หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   

  2.3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ 
     สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้สร้ำงแรงกดดันต่อ

องค์กรต่ำง ๆ ให้แสวงหำกลยุทธ์หรือยุทธวิธีทำงกำรแข่งขันที่สร้ำงสรรค์และยืดหยุ่นมำกขึ้น องค์กรจ ำนวน
มำกสำมำรถตอบสนองต่อสิ่งท้ำทำยเหล่ำนี้ได้โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือ ( Collaborative 
Relationships) กับลูกค้ำและผู้จัดหำวัตถุดิบ (Dertouzos, Lester, & Solow, 1989 cited in Doney, & 
Cannon, 1997) ควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือนั้นอยู่บนพ้ืนฐำนของรูปแบบเชิงควำมสัมพันธ์ของกำรแลกเปลี่ยน  
ที่มีควำมเชื่อถือระหว่ำงกันในระดับสูง (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987; Morgan & Hunt, 1994 cited in 
Doney & Cannon,1997) กำรแลกเปลี่ยนเชิงควำมสัมพันธ์ที่มีลักษณะของควำมเชื่อถือสูงท ำให้แต่ละฝ่ำย
สำมำรถมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยำวจำกควำมสัมพันธ์นั้น (Ganesan, 1994 cited in Doney & Cannon, 
1997) เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และลดต้นทุนกำรติดต่อ (Transaction Cost) (Noordewier, 
John, & Nevin,1990 cited in Doney, & Cannon, 1997) ควำมเชื่อมั่น (Trust) เป็นผลสะท้อนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่น ควำมซื่อสัตย์ของบุคคลที่มีต่อคุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคลอ่ืน (Marshall, 2000) 
โดยควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคสำมำรถประเมินได้จำกควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำ ซึ่งผู้ให้บริกำรแต่ละรำยจะได้รับ
ควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำแตกต่ำงกัน และจะเกิดกำรประเมินได้เมื่อลูกค้ำได้รับกำรบริกำรแล้วจะมีกำร
เปรียบเทียบกับสัญญำที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดไว้ 

   ควำมเชื่อมั่นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรก ำหนดลักษณะข้อผูกมัดเพ่ือแสดง
สัมพันธภำพระหว่ำงลูกค้ำและองค์กร ควำมเชื่อมั่น คือ สภำพควำมเป็นจริงเมื่อคนจ ำนวนหนึ่งเกิดควำม
เชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนควำมเชื่อถือ (Reliability) และควำมซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) 
โดยมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนำนกับกรอบแนวคิดทำงกำรตลำดที่ศึกษำเรื่องบุคลิกภำพและจิตวิทยำ 
(Morgan, & Hunt, 1994) 

   ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะวำงใจต่อหุ้นส่วนกำรแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่ง 
ด้วยควำมเชื่อมั่นซึ่งมีกรอบแนวคิด คือ กำรรับรู้ว่ำผู้บริโภคต้องมีควำมเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยควำมสนใจ
อย่ำงที่สุดในระหว่ำงกำรใช้บริกำรอยู่นั้น ควำมเชื่อมั่นดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพิจำรณำผู้ให้บริกำรที่เป็น
ทำงเลือก 2 ประกำร คือ ควำมน่ำเชื่อถือมำกท่ีสุดและมีควำมซื่อสัตย์จริงใจอย่ำง Larzelere and Huston 
(1980) กล่ำวว่ำ สิ่งส ำคัญ 2 ประกำรนั้น เป็นลักษณะของควำมไว้วำงใจของผู้บริโภคหรือผู้ ให้บริกำร  
ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงสูงต่อองค์ประกอบของควำมสม่ ำเสมอ ขีดควำมสำมำรถ ควำมซื่อสัตย์ ควำมยุติธรรม  
ควำมรับผิดชอบ ควำมเอ้ือเฟ้ือ และควำมเมตตำกรุณำ (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992) ควำมเชื่อมั่น 
คือ พื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงกำรติดต่อสื่อสำรในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ องค์กรจ ำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎี
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ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ควำมคุ้นเคยเพ่ือครองใจลูกค้ำ ซึ่งประกอบด้วย 5C ได้แก่ กำรสื่อสำร (Communication) 
ควำมดูแลและกำรให้ (Caring and Giving) กำรให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้ำ กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกสบำย (Comfort) หรือควำมสอดคล้อง (Compatibility) กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง (Conflict) 
และกำรให้ควำมไว้วำงใจ (Trust) (Stern, 1997) 

   Johnson - George and Swap (1982) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมสมัครใจ 
ที่จะยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น Morgan and Hunt (1994) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดควำม
มั่นใจและเชื่อมั่นระหว่ำงกันและกัน โดยควำมเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลำงของกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ทั้งหลำย
ภำยใต้รูปแบบของควำมสัมพันธ์ของพันธะสัญญำและควำมเชื่อมั่น ส ำหรับกำรตลำดเชิงสัมพันธ์  Moorman, 
Deshpande, and Zaltman (1993: 82) กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งต่ำง ๆ 
ระหว่ำงกันและกันในผู้ที่มีควำมมั่นใจต่อกันและกัน Kitchen, Joanne, Tau Li, and Graham (1999)  
กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อมั่นเป็นควำมรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็ม ประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุ
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ำยในกำรวัดควำมเชื่อมั่น (Trust) นั้น ได้พัฒนำขึ้นโดย Crosby, Evans 
and Cowles (1990), Morgan and Hunt (1994) และ Garbarino and Johnson, (1999) และถูกน ำมำปรับปรุง
เพ่ิมเติมโดย Lin et al., (2003) ซึ่งได้ก ำหนดวิธีในกำรวัดควำมเชื่อมั่นไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

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

  2.4) แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
   ธรรมำภิบำลหรือกำรปกครองที่เป็นธรรมนั้น เป็นกำรแสวงหำรูปแบบกำรบริหำร

จัดกำรที่ดีที่สุดที่จะสำมำรถเกิดขึ้นในสังคม เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงสงบสุข สำมำรถ
แก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมให้ยั่งยืน  ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวนี้มีมำนับพันปี
ตั้งแต่มนุษย์รวมกันอยู่ในลักษณะของสังคม นับตั้งแต่สมัยนักปรำชญ์ยุคกรีก ไม่ว่ำจะเป็นเพลโต (Plato) หรือ
อริสโตเติล (Aristorle) ลูกศิษย์ของเพลโต รวมถึงนักคิด นักเขียนอีกหลำยคนทั้งในยุคกรีก ยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม (Renaissance) ได้เสนอรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองที่ดี จนกระทั่งยุคใหม่ที่เป็นยุคแห่งกำรใช้
เหตุและผลได้ส่งเสริมและสนับสนุนหลักกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ที่รัฐมีอ ำนำจอธิปไตยสูงสุด โดยมีระบบ
รำชกำรเป็นกลไกในกำรบริหำรประเทศ แต่เนื่องจำกระบบรำชกำรมีขนำดใหญ่มีโครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้นที่
สลับซับซ้อน มีขั้นตอนและกระบวนกำรท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรขำดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลให้
เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคมตะวันตกตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยพยำยำมวำงกรอบ 
กติกำ หรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส สุจริตตรวจสอบได ้อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กำรและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน 
ซึ่งเรียกกรอบหรือกติกำดังกล่ำวว่ำ ธรรมำภิบำล (Good Governance) นักวิชำกำรเห็นพ้องต้องกันว่ำควรมีกำร
ปฏิรูปหรือปรับปรุงกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล นอกจำกนั้นหน่วยงำนระดับนำนำชำติที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่ำจะเป็นกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund) หรือธนำคำรโลก (World Bank)  
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ได้มีบทบำทสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรบริหำรที่ดี  หรือหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงทศวรรษ 1980 (สถำบันพระปกเกล้ำ, 2545, หน้ำ 6) ธนำคำรโลก ได้ใช้แนวคิด 
ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรให้กู้ กับประเทศในซีกโลกใต้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980  
เพ่ือแก้ปัญหำเรื่องควำมไร้ประสิทธิภำพและกำรคอร์รัปชันของรัฐบำลในประเทศก ำลังพัฒนำ  โดยเฉพำะ
ประเทศในแถบลำตินอเมริกำและแอฟริกำ แนวคิดธรรมำภิบำลเริ่มน ำมำใช้ในรำยงำนของธนำคำรโลก เมื่อปี 
ค.ศ.1989 ในรำยงำนเรื่อง “Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” ซึ่งเป็นรำยงำนยุคแรก
ที่มีกำรกล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรมีธรรมำภิบำลและกำรฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ ต่อมำเม่ือมีผลกำรศึกษำของ
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศในกำรให้ประเทศต่ำง ๆ กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีข้อสรุปส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะ
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คือ กำรที่ประเทศ
เหล่ำนั้นต้องมีธรรมำภิบำลและกำรด ำเนินนโยบำยสำธำรณะที่ได้ตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด ปัจจัยทั้งสองสำมำรถ
พัฒนำกลับสู่เสถียรภำพได้รวดเร็วและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (อรพินทร์ สพโชคชัย, 2541, หน้ำ 4) ส่วนของ
ธนำคำรพัฒนำเอเชีย ซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้กล่ำวถึง นิยำมและองค์ประกอบของธรรมำภิบำล 
หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรและกระบวนกำรเพื่อพัฒนำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วยหลักกำร
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักควำมคงเส้น คงวำ ของกฎระเบียบ 
(Predictability) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) (Asian Development Bank, 1995, p.3 - 11) แนวคิดหลัก
ด้ำนธรรมำภิบำลของธนำคำรพัฒนำเอเชีย ได้ถูกน ำมำใช้ในหลำยประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพำะประเทศอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐเกำหลี รวมถึง
ประเทศไทยที่ได้เกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540)  

  ในปี ค.ศ. 1996 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้มีมติที่จะเผยแพร่หลักกำรธรรมำภิบำล  
ด้วยวิธีกำรให้ค ำแนะน ำและใช้หลักกำรนี้ เป็นเงื่อนไขในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อประเทศที่ต้องกำรกู้ยืมเงิน
ผ่ำนกำรแสดงหนังสือเจตจ ำนง เงื่อนไขที่ปรำกฏผูกพันมำกับบทบำทในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิค
เกี่ยวกับหลักกำรธรรมำภิบำลของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ท ำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลจำกปัญหำวิกฤต
ทำงเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 จ ำเป็นต้องยอมรับเงื ่อนไขเพื่อกู้ยืมเงินมำแก้ไขปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจ  
ในปี ค.ศ.2000 ได้มีกำรประชุมระดับสูงของคณะกรรมกำรเพ่ือช่วยเหลือกำรพัฒนำ  (Development 
Assistant Committee : DAC) ซึ่งเป็นคณะท ำงำนขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ  
(The Organization Economic Cooperation and Development : OECD) ได้ระบุถึงหลักกำรธรรมำภิบำล
ตำมค ำนิยำมของธนำคำรโลกและสรุปว่ำหลักกำรนี้ นอกจำกหมำยถึงกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของรัฐบำล
และรัฐสภำแล้ว  ยังครอบคลุมถึงภำคประชำสังคมรวมทั้งภำคประชำชน และยังได้ขยำยธรรมำภิบำล 
สู่มิติด้ำนควำมคงเส้นคงวำของกฎหมำย (Predictability) ซึ่งเป็นมิติย่อยในประเด็นย่อยของหลักนิติธรรม  
(Rule of Law) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบบรรษัทภิบำล และระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
ที่เข้มแข็งและมีเสถียรภำพ (สุจิตรำ บุณยรัตนพันธ์, 2549, หน้ำ 7) นอกจำกนี้แล้ว องค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ 
เช่น โครงกำรพัฒนำของสหประชำชำติ (UNDP) ได้ก ำหนดลักษณะที่ส ำคัญของกำรสร้ำงสถำบันที่มีควำมเป็น 
ธรรมำภิบำล โดยอำศัยควำมสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำสังคม ได้แก่  
(1) กำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (2) ประสิทธิภำพของตัวบทกฎหมำย (3) กำรจัดกำรในภำครัฐและภำคเอกชน 
ที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจรรยำบรรณ (4) กำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจและกำรมีสถำบัน 
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ในภูมิภำคที่เข้มแข็ง (5) กำรเคำรพในสิทธิมนุษยชน (6) สิทธิในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร (7) กำรมีองค์กำรภำคประชำสังคม 
ที่เข้มแข็ง ส่วนในเรื่องของนโยบำยสำธำรณะจะต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วม 
ในกำรวำงกรอบและประเมินนโยบำยของรัฐ โดยสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในสังคม (อภิสิทธิ์ หนุนภักดี, 
2552, หน้ำ 18)  

  เห็นได้ว่ำกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธนำคำรโลก รวมถึงธนำคำรพัฒนำเอเชีย 
เป็นองค์กำรหลักและส ำคัญที่ได้น ำธรรมำภิบำลมำใช้กับประเทศสมำชิกผ่ำนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
โดยก ำหนดเป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของรัฐบำล ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรขจัด
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงกำรบริหำรหรือกำรปกครองประเทศให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 

   2.4.1) ความหมายของธรรมาภิบาล 
   ธรรมำภิบำล ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Good Governance ซึ่งองค์กรพัฒนำแห่ง

สหประชำชำติ (United Nations Development Programmer : UNDP) ได้อธิบำยควำมหมำยของธรรมำภิบำล  
ว่ำเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำร เพ่ือบริหำรจัดกำรกิจกำรของประเทศ โดยได้ก ำหนด
คุณลักษณะของธรรมำภิบำลว่ำประกอบด้วย 9 ประกำร (UNDP, 1997, p.5) ดังนี้ 

   1) กำรมีส่วนร่วม (Participation) ชำยและหญิงมีสิทธิ์ในกำรตัดสินใจผ่ำน
สถำบันอันชอบธรรม กำรมีส่วนร่วมที่เปิดกว้ำงอยู่บนพื้นฐำนของเสรีภำพ 

   2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบกฎหมำยต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ   
   3) ควำมโปร่งใส (Transparency) มีควำมเสรีด้ำนข้อมูลข่ำวสำร สำมำรถ

เข้ำถึงสถำบัน ข้อมูลข่ำวสำรได้โดยตรง 
   4) กำรตอบสนอง (Responsiveness) สำมำรถดูแล ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ำย 
   5) มุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus orientation) ประสำนผลประโยชน์ของทุก

ฝ่ำยเพ่ือหำข้อยุติร่วมกัน 
   6) ควำมเสมอภำคเที่ยงธรรม (Equity) ทุกคนมีโอกำสที่จะรักษำ พัฒนำสถำนะ

ชีวิตควำมเป็นอยู่ของตน 
   7) ประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) กระบวนกำรและ

สถำบันต้องให้ผลตรงตำมควำมต้องกำร โดยใช้ทรัพยำกรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
   8) ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจต้องรับผิดชอบต่อ

สำธำรณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียในสถำบันของตน 
   9) มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ผู้บริหำรต้องมีมุมมองที่เปิดกว้ำง

เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและกำรพัฒนำมนุษย์  
   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  
ควำมเที่ยงธรรมและไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจำกสังคม (Equitable and Inclusive)  
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กำรตอบสนอง (Responsive) ควำมโปร่งใส (Transparent) ภำระรับผิดชอบ (Accountable) และกำรมุ่งเน้น
ฉันทำมติ (Consensus Oriented)  

  ส ำหรับค ำแปลของค ำว่ำ Good Governance ในสังคมไทย ปรำกฏครั้งแรก 
ในจดหมำยเปิดผนึกของคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ถึงรัฐบำลที่ต้องกำรให้น ำหลัก Good Governance 
มำใช้จัดกำรกับภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกำรให้ประชำชนสำมำรถควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรด ำเนินงำน
ของภำครัฐได้ ในจดหมำยฉบับดังกล่ำวใช้ค ำว่ำ “ธรรมรัฐ” แทนค ำว่ำ Governance (ฉันทนำ บรรพศิริโชติ, 
2541, หน้ำ 160) ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้เรียก Good Governance ว่ำ ธรรมรัฐ 
หมำยถึงกระบวนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐ ภำคสังคม ภำคเอกชนและประชำชน ในกำรที่จะท ำให้กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกของรัฐที่มีควำม
แข็งแกร่ง มีกำรบริหำรที่เป็นธรรม โดยจะมีองค์ประกอบ 3 ประกำร ได้แก่ ควำมโปร่งใส(Transparency)  
กำรตรวจสอบได้ (Accountability) และควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) (สุจิตรำ บุญยรัตพันธ์, 2549,  
หน้ำ 30-33) เช่นเดียวกับ ธีรยุทธ บุญมี (2541, หน้ำ 61-70) เรียกร้องให้รัฐบำลสร้ำงธรรมรัฐแห่งชำติ หรือ 
Governance โดยให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ ธรรมรัฐ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรปกครองประเทศที่เน้นกำร
กระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ได้มีนักวิชำกำรอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ำค ำว่ำ  ธรรมรัฐ  
อำจสร้ำงควำมสับสนที่อำจสื่อควำมหมำยในลักษณะที่มองว่ำรัฐเท่ำนั้น ที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง  
จึงมีควำมพยำยำมแปลควำมหมำยให้กว้ำ งเ พ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ในภำคเอกชน หรือประชำชน 
เช่น มีนักวิชำกำรหลำยคนได้ให้ควำมหมำยของ Good Governance ว่ำหมำยถึง กำรก ำกับดูแลที่ดี  
เช่น วรภัทร โตธนะเกษม (2542, หน้ำ 11) อธิบำยว่ำ กำรก ำกับดูแลที่ดี หมำยถึง กำรใช้สิทธิ์ของควำมเป็น
เจ้ำของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่ำนกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำร กำรก ำกับดูแลที่ดีมี
ควำมจ ำเป็นทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน ต่อมำภำยหลังวิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540  

  สถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศไทย (2541, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของ ธรรมำภิบำล 
ว่ำหมำยถึง กฎเกณฑ์กำรปกครอง บ ำรุงรักษำสังคมและบ้ำนเมืองที่ดี อันหมำยถึงกำรจัดกำรบริหำรสังคมที่ดี
ในทุก ๆ ด้ำนและทุกระดับ รวมถึงกำรจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร องค์กำรของ
รัฐและรัฐบำลที่มิใช่ส่วนรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น องค์กำรที่ไม่ใช่รัฐบำล  
(Private Sector) องค์กรของเอกชน ชมรมและสมำคมเพ่ือกิจกรรมต่ำง ๆ นิติบุคคลภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคม (Civil Society) นอกจำกนั้นยังมีนักวิชำกำรท่ำนอื่นท่ีให้ควำมหมำยของธรรมำภิบำล เช่น  

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

  ทิพำวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน้ำ 11) เห็นว่ำ ธรรมำภิบำล หมำยถึงกรอบในกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กำรต่ำง  ๆ 

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

  1) ต่อผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ต้องบริหำรอย่ำงมีก ำไร มีผลตอบแทนต่อเขำอย่ำงดีพอ 
  2) ต่อองค์กร ต้องเป็นธรรมต่อองค์กร บริหำรให้องค์กรอยู่ได้ เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
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  3) ต่อพนักงำน ต้องเป็นธรรมต่อพนักงำน 
  4) ต่อลูกค้ำ ต่อสังคม 
  5) ต่อประเทศชำติ  

  สุจิต บุญบงกำร (2547, หน้ำ 1) ให้ค ำนิยำมธรรมำภิบำลว่ำหมำยถึง กำรบริหำร
จัดกำรที่ดีเพ่ือให้มีกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีควำมโปร่งใส สำมำรถถูกตรวจสอบได้และ
มีควำมรับผิดชอบ (Accountable) ซื่อสัตย์ ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เท่ำเทียมกัน (Equitable) และ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
  อำจสรุปได้ว่ำ Good Governance ในควำมหมำยของสังคมไทยนั้น หมำยถึง  
ธรรมำภิบำล ธรรมรัฐ กำรดูแลที่ดี หรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  กล่ำวคือ เป็นเครื่องมือหรือวิธีกำรบริหำร
จัดกำรโดยทุกภำคส่วนได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ ร่วมกันรับผิดชอบ 
เพ่ือแก้ปัญหำ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศให้มั่นคง มีควำมสงบสันติอย่ำงยั่งยืนต่อไป หลักกำรดังกล่ำว
จ ำเป็นต้องตั้งอยู่บนรำกฐำนของควำมถูกต้อง ดีงำม มั่นคง และเพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนเกี่ยวกับควำมหมำย
ของค ำว่ำ Good Governance ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี ้ผู้ศึกษำวิจัยใช้ค ำว่ำ ธรรมำภิบำล เนื่องจำกค ำดังกล่ำว
มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในองค์กำรภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เป็นต้น  

  ในส่วนของกำรบริหำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ถูกก ำหนดไว้ใน หมวด 5 
แนวนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 ซึ่งสำมำรถพัฒนำขยำยผล
ต่อไปได ้โดยเฉพำะในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรประเทศ ดังจะเห็นได้จำกกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปสู่กำรปฏิบัติ
ในภำครัฐ โดยได้ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและ
สังคมท่ีด ีพ.ศ.2542 ข้อ 4 หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ด ีก ำหนดไว้ว่ำ  
   1. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรจัดระเบียบ
ให้สังคมทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร  
ฝ่ำยรำชกำร และฝ่ำยธุรกิจ สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข มีควำมรู้รักสำมัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิด
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทำ ป้องกันหรือ
แก้ไขเยียวยำภำวะวิกฤติภยันตรำยที่อำจจะมีในอนำคต เพรำะสังคมจะรู้สึกถึงควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใสและ
ควำมมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส ำคัญของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และกำรปกครองแบบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับควำมเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน  

   2. ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทย 
อยู่บนพื้นฐำนของหลักส ำคัญอย่ำงน้อย 6 ประกำร คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำร 
มีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ  

  2.4.2) หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
  ธรรมำภิบำล หมำยถึง ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 ประกอบด้วย  
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   1) กำรตอบสนอง (Responsiveness)  หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมควำมต้องกำรของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม 
   2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมำยถึง ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องมีวิสัยทัศน์ 
เชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่  
ตำมพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร และตอบสนองต่อควำมคำดหวังของประชำชน สร้ำงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน 
   3) หลักประสิทธิภำพ/คุ้มค่ำ (Efficiency/Value for Money) หมำยถึง ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดเกิดประสิทธิภำพ ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อส่วนรวม 
   4) ควำมเสมอภำค (Equity) หมำยถึง ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มีกำรแบ่งแยก
ด้ำนชำยหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำรหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรมและอ่ืน ๆ 
   5) หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus oriented) หมำยถึง ต้องรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชน รวมทั้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
   6) หลักกำรตรวจสอบได้/มีภำระรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง สามารถ
ตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อประชาชนมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ 
   7) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมำยถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 
   8) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (decentralization) หมำยถึง กำรมอบอ ำนำจและ
กระจำยควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
   9) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  หมำยถึง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน รวมทั้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะในกระบวนกำร
ตัดสินใจ กำรด ำเนินงำน และร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน   
   10) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำง ๆ  

     3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นำงสำวเกสรีนันท์ ยิ้มใย และคณะ (2562) กำรวิจัยเรื่องควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนต่อกระบวนกำร  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชน ที่มีต่อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน และน ำผลจำก
กำรศึกษำทั้งข้อมูลจำกแบบสอบถำมและกำรจัดเก็บข้อมูลกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) มำจัดท ำ
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชนกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี  
(Mixed Method) โดยใช้วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงปริมำณในรูปแบบกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research)   
และวิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้เทคนิคกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ
วิจัยครั้งนี้ คือ ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่อำศัยอยู่ในเขตหนองจอก จ ำนวน  2 แขวง ได้แก่ แขวงหนองจอก
และแขวงล ำต้อยติ่งโดยก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน ในกำรส ำรวจด้วยแบบสอบถำม และ
แกนน ำชุมชน จ ำนวน 28 คนในกำรจัดเก็บข้อมูลสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประชำชน 
มีควำมรู้ควำมใจเกี่ยวกับกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทรำยข้อโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก คุณลักษณะ  
ส่วนบุคคลต่ำงกัน (อำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ ) ส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพำทและคุณลักษณะส่วนบุคคลต่ำงกัน (เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และภูมิล ำเนำเดิม
ต่ำงกัน) ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นต่อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชนแตกต่ำงกัน ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมีควำมสัมพันธ์กับควำมเชื่อมั่นต่อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน ส ำหรับ
ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน พบดังนี้ 1) ควำมเชื่อมั่นต่อลักษณะ
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยมำกที่สุด คือ กำรไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่คู่พิพำทไว้วำงใจ รองลงมำ คือ กำรไกล่เกลี่ย
โดยภำคประชำชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม และได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรัฐ และน้อยที่สุด คือ 
กำรไกล่เกลี่ยโดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 2) ควำมเชื่อม่ันต่อคุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยมำกที่สุด คือ ผู้ไกล่เกลี่ยมีกำร
ด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงจำกผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม รองลงมำ คือ ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นบุคคล  
ที่คู่พิพำททั้งสองฝ่ำยให้ควำมเคำรพนับถือ และน้อยที่สุด คือ ผู้ไกล่เกลี่ยมีเอกสำรรับรองสถำนกำรณ์เป็น  
ผู้ไกล่เกลี่ยจำกหน่วยงำนรัฐ 3) ควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรไกล่เกลี่ยมำกที่สุด คือ กำรท ำบันทึกข้อตกลงผล
กำรไกล่เกลี่ย รองลงมำ คือ กระบวนกำรไกล่เกลี่ยมีควำมเหมำะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด และน้อยที่สุด คือมีควำมถูกต้องครบถ้วนตำมที่ตกลงกัน ส ำหรับควำมเชื่อมั่นโดยภำพรวมตำมล ำดับ
ระดับควำมเชื่อมั่นจำกระดับสูงไปสู่ระดับต่ ำดังนี้ ลักษณะหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ย คุณลักษณะของ 
ผู้ไกล่เกลี่ยและกระบวนกำรไกล่เกลี่ย ส ำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและเชิงปฏิบัติ หน่วยงำนภำครัฐควร
ออกเอกสำรรับรองให้แก่ผู้ที่ท ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพ่ือให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีควำมภำคภูมิใจ และมีควำมมั่นใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ตลอดจนจัดท ำมำตรฐำน  
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชนและจัดให้มีค่ำตอบแทนส ำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชนด้วย นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐควรเตรียมควำมพร้อมจัดท ำแผนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรไกล่ เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน 
(Action Plan) และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและให้ค ำปรึกษำ (Call Center) เกี่ยวกับกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน 
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิรูปกระบวนกำร
ยุติธรรมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และเสมอภำค และให้สังคมมีควำมปลอดภัย อย่ำงยั่งยืน 
 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ (2559) ควำมเชื่อมั่นต่อหน่วยงำนกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ที่ต่อหน่วยงำนเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนในเรื่องกำรควบคุมตัวไม่แยกกำรควบคุมทั้งที่กระบวนกำร
พิจำรณำคดียังไม่สิ้นสุด ผู้ต้องหำถูกควบคุมตัวไว้ด้วยกันกำรใช้เครื่องพันธนำกำรในเรือนจ ำ หำกคดีถึงที่สุด
ศำลมีค ำพิพำกษำยกฟ้องส่งผลต่อสภำพจิตใจของผู้พ้นโทษเมื่อคืนกลับสู่สังคม จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้คุม
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เปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้ต้องหำเจ้ำหน้ำที่ผู้คุมในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนยังมีจ ำนวนน้อยเกินไปซึ่งอำจมีผลต่อ
กระบวนกำรฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง กำรให้ควำมส ำคัญในกำรจ ำแนกผู้ต้องขังในคดีควำมมั่นคงกับคดีทั่วไปทั้งที่ภูมิหลัง
แตกต่ำงกันยังน้อยมำก เพียงแต่อำจแบ่งแยกเฉพำะประเภทควำมผิด ในขณะที่คดีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง  
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ล้วนแต่เป็นผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมเป็นผู้น ำศำสนำที่เคร่งครัด ซึ่งเรือนจ ำ  
ยังรวมกลุ่มไว้ด้วยกัน กำรซ้อมทรมำนผู้ต้องหำมำจำกกำรใช้กฎหมำยพิเศษเมื่อถูกส่งตัวเข้ำสู่เรือนจ ำยังไม่มี
มำตรกำรตรวจสอบว่ำผู้ต้องขังได้รับกำรซ้อมทรมำนมำก่อนหรือไม่ ท ำให้ญำติของผู้ต้องขังเข้ำใจผิดถึงกำรดูแล
ของเรือนจ ำและอำจขำดควำมเชื่อม่ันได้ จึงควรมีมำตรกำรตรวจสอบกำรท ำร้ำยร่ำงกำยก่อนเข้ำสู่เรือนจ ำอย่ำง
เคร่งครัดและโปร่งใส กำรรักษำพยำบำลอำจจะยังไม่ดีพอเพรำะจะน ำไปรักษำยังสถำนพยำบำลข้ำงนอก 
ต้องเป็นกรณีที่ร้ำยแรงเท่ำนั้น ซึ่งอำจเกิดจำกอัตรำก ำลังในกำรดูแลผู้ต้องขังนอกสถำนที่ต้องใช้จ ำนวนมำก  
ในประเด็นกำรแต่งกำยหำกสำมำรถแต่งกำยรัดกุมตำมหลักศำสนำ ในเวลำออกไปข้ำงนอกไม่ว่ำไปศำลหรือ
ท ำงำนสำธำรณะภำยนอก ก็จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นอัตลักษณ์ของพ่ีน้องมุสลิมได้มำกขึ้น ในประเด็น
อำหำรกำรกินผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม ส่วนใหญ่เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนจะให้ผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำ
อิสลำมเป็นผู้ปรุงอำหำรซึ่งอำจมีผลกระทบต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำพุทธซึ่งเป็นผู้ต้องขังส่วนน้อยได้ จึงควร
แยกครัวกำรปรุงอำหำรในเรือนจ ำอย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรมสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน/ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยำวชน มีกำรจ ำแนกเด็กและเยำวชนอย่ำงชัดเจน โปรแกรมฟ้ืนฟูของสถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน แต่อย่ำงไรก็ตำมในคดีเกี่ยวกับควำมมั่นคงยัง
ไม่มีกำรจ ำแนกเด็กหรือเยำวชน มีเพียงกำรจ ำแนกตำมฐำนควำมผิดเช่น คดีพยำยำมฆ่ำ คดีท ำร้ำยร่ำงกำย  
คดีลักทรัพย์ ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองหรือญำติจะเชื่อมั่นที่จะให้บุตรหลำนเข้ำมำฝึกและอบรมเพ่ือเปลี่ยนแปลง
นิสัยสภำพจิตใจเพรำะเห็นว่ำเด็กและเยำวชนจะกระท ำควำมผิดซ้ ำและผู้ปกครองเองก็ไม่สำมำรถดูแลอบรมได้ 
จึงปล่อยให้ถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยและสภำพสังคมหรือสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยำวชนเองก็มีส่วนส ำคัญที่
เด็กและเยำวชนต้องถูกส่งตัวมำฝึกและอบรมเพรำะผู้ปกครองเองก็ไม่ต้องกำรให้อยู่ในสังคมเดิม ๆ กำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นของสถำนพินิจเด็กและเยำวชนควรประสำนกับหน่วยงำนอื่นที่สำมำรถรับช่วงในกำรให้เยำวชนเข้ำ
ไปท ำงำนในหน่วยงำนวิชำชีพต่อไปเพ่ือไม่ให้เด็กและเยำวชนมีเวลำว่ำงไปกระท ำ ควำมผิดหรือยุ่งเกี่ยวกับยำ
เสพติดอีกเพรำะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับยำเสพติดส ำนักงำนคุมประพฤติ กำรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
เข้ำไปสืบเสำะอำจได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ก็จะใช้อำสำสมัครคุมประพฤติ  
ที่อยู่ในชุมชนของผู้กระท ำควำมผิดจริงก็จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนได้ แต่ทำงส ำนักงำนคุมประพฤต 
ก็ต้องฝึกอบรมกำรสืบเสำะข้อมูลให้มีควำมมำตรฐำนมำกยิ่งขึ้นโดยไม่จ ำเป็นต้องให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สืบเสำะลงไป
ในพ้ืนที่ กรณีที่เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับโอกำสในกำรไม่ควบคุมตัว  
โดยใช้อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545 แต่อย่ำงไรก็ตำมมีจ ำนวนมำก
เมื่อกลับไปอยู่ในชุมชนหรือพ้นจำกกำรคุมประพฤติแล้ว ก็กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดอีก กำรฟ้ืนฟูจ ำเป็นต้อง
เชื่อมโยงกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผ่ำนอำสำสมัครคุมประพฤติที่ เป็นเครือข่ำยของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับอำสำสมัครคุมประพฤติในกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกชุมชนได้
ด้วยเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงงำนให้กับผู้ถูกคุมประพฤติต่อไป และควรสอบถำมควำมสมัครใจในกำรด ำเนิน
กิจกรรมบริกำรสังคม หำกผู้ถูกคุมประพฤติไม่เต็มใจรูปแบบที่ทำงส ำนักงำนคุมประพฤติก ำหนดเงื่อนไขขึ้น   
ก็สำมำรถเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมำะสมเฉพำะรำยบุคคล โดยกำรรำยงำนตัวน่ำจะเป็นรูปแบบที่ไปพบผู้น ำทำงศำสนำ
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ในมัสยิดหรือในวัดได้ด้วย 154 SUTHIPARITHAT Vol.30 No.95 July - September 2016 ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
ในบำงกรณี ประชำชนถูกด ำเนินคดีอำญำซึ่งผู้ต้องหำหรือจ ำเลยอยู่ระหว่ำงกำรควบคุมของภำครัฐ ญำติไม่สำมำรถ
จัดกำรเรื่องเอกสำรให้ได้ในบำงคดีท ำให้ต้องเสียโอกำสในกำรใช้สิทธิเยียวยำกับทำงส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
หรือกรณีได้รับกำรเยียวยำจำกหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่แล้วกรณีเกิดจำกควำมไม่สงบเรียบร้อย หรือจำก
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคง จะไม่ได้รับกำรเยียวยำอีกจะถูกตัดสิทธิไป ในส่วนกำรเยียวยำตำมพระรำชบัญญัติ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 ยังด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
อ ำนำจในกำรเยียวยำไม่ได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชำยแดนใต้ ทำงส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
เป็นหน่วยงำนเพียงประสำนส่งเรื่องไปยังส่วนกลำงให้คณะกรรมกำรส่วนกลำงพิจำรณำอนุมัติ  จึงเห็นควร
กระจำยอ ำนำจดังกล่ำวให้เบ็ดเสร็จในงำนของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ก็จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับเรื่องร้องทุกข์ และประสำนจัดกำรเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม
ที่รวดเร็วมำกขึ้น แต่ในส่วนของกำรช่วยเหลือตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ในปัจจุบันมีกำร
มอบอ ำนำจให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดพิจำรณำอนุมัติโดยตรงได้ จึงท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรช่วยเหลือให้
สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ดีมำกข้ึนจำกอดีต ซึ่งจะต้องรอกำรอนุมัติจำกส่วนกลำง ในส่วนเครือข่ำย
ยุติธรรมชุมชนยังไม่สำมำรถระบุควำมชัดเจนของเครือข่ำยถึงอ ำนำจหน้ำที่ที่แท้จริงได้ ลักษณะกำรท ำงำน
เป็นไปในลักษณะของกำรติดตำมมำกกว่ำกำรให้ค ำอธิบำย เสนอให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้กฎหมำยกำรท ำงำน
กับชุมชนและเครือข่ำยควรท ำงำนในเชิงรุก ซึ่งส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดต้องสร้ำงแรงจู งใจให้กับเครือข่ำยใน
กำรด ำเนินงำนในเชิงรุกควบคู่ไปด้วยก็จะสำมำรถแก้ไขปัญหำเล็ก ๆ ในชุมชนได้ก็ท ำให้ประชำชนเชื่อมั่นในกำร
อ ำนวยควำมยุติธรรมในภำพของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้ ซึ่งกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำศูนย์
ยุติธรรมชุมชนก็สำมำรถแก้ไขปัญหำของชุมชนกันได้เอง โดยในหลำยศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ก็ได้ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพำทในชุมชนได้ จึงท ำให้เห็นว่ำส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด  
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนได้เป็นอย่ำงดี แต่บำงส่วนก็ยังไม่มี
บทบำทเท่ำที่ควร จึงน่ำจะอยู่ที่ตัวเครือข่ำยยุติธรรมชุมชนเป็นหลักด้วยในกำรมองและเข้ำใจหลักกำร  
จิตสำธำรณะในภำพรวมควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ หน่วยงำนกลุ่มสังกัดภำรกิจด้ำนพัฒนำพฤตินิสัย คือส ำนักงำนคุมประพฤติ สถำนพินิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน เรือนจ ำหรือทัณฑสถำน และส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ควรให้เครือข่ำยยุติธรรม
ชุมชนที่มีอยู่แล้วเข้ำไปดูแล สอดส่องเด็กและเยำวชนหลักจำกกำรพ้นจำกกำรฝึกและอบรม และผู้พ้นโทษ  
จำกเรือนจ ำหรือทัณฑสถำนเพิ่มได้อีกก็จะท ำให้ประชำชนเชื่อมั่นกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงยุติธรรม 
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9. กรอบแนวคิดในการส ารวจความเชื่อม่ัน 
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563                
 

  

 

 

 

 
 
 
 

  

10. วิธีการด าเนินการส ารวจความเชื่อม่ัน 
 1) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ  
  1.1) ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร งำนวิจัย ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้ำง 
ข้อค ำถำมเพ่ือจัดท ำแบบสอบถำม  
  1.2) กำรทดสอบควำมเที่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำม ทดสอบคุณภำพของ
เครื่องมือโดยใช้วิธีกำรทดสอบควำมเที่ยงของแบบสอบถำม  (Reliability Test) และได้วัดสัมประสิทธิ์อัลฟำ 

(Coefficient -  ) ซึ่งเป็นกำรประมำณค่ำควำมเที่ยงของเครื่องมือ  โดยกำรวัดควำมสอดคล้องภำยใน  
ซ่ึงแบบสอบถำมเป็นมำตรประเมินค่ำ (Rating Scale)  สูตรที่ใช้ค ำนวณ (สุวิมล ติรกำนันท์, 2553, หน้ำ 156) 
 

            [  
   
] [  ∑  

 

  
 ] 

       จ ำนวนข้อในเครื่องมือ 
    

         ควำมแปรปรวนของคะแนนค ำถำมแต่ละข้อ  
     

     ควำมแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 
  ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำที่ได้จะแสดงถึงระดับควำมคงที่ของค ำถำม โดยจะมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 

ค่ำที่ใกล้เคียงกับ 1 มำก แสดงว่ำมีควำมเชื่อถือได้มำก ในกำรศึกษำวิจัยค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ มีค่ำตั้งแต่ 0.70  
ขึ้นไป ถือว่ำแบบสอบถำมนั้นมีค่ำควำมเชื่อมั่นเป็นที่น่ำพอใจและสำมำรถใช้เป็นแบบสอบถำมในกำรศึกษำวิจัยได้  
โดยในกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นครั้งนี้ ทดสอบแบบส ำรวจได้ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ เท่ำกับ 0.96 จึงถือว่ำ  
แบบส ำรวจฉบับนี้มีค่ำควำมเชื่อม่ันสำมำรถใช้ส ำรวจได้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. ประชำชน 

2. หน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้องกับกำร 
   ปฏิบัติงำนด้ำน AML/CFT  
3. ผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรมตำม 
   มำตรำ 13 มำตรำ 15 และมำตรำ 16  
 
 

ความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
     - ประสิทธิภำพ 
     -  ประสิทธิผล 
     - กำรตอบสนอง 
     - ควำมรับผดิชอบ/สำมำรถตรวจสอบได ้
     - เปิดเผย/โปร่งใส 
     - หลักนิติธรรม 
     - ควำมเสมอภำค 
     - กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมติ 
     - กำรกระจำยอ ำนำจ 
     - คุณธรรม/จริยธรรม 
 

ผลลัพธ์ 
ข้อเสนอแนะในกำรส ำรวจควำมเชื่อม่ัน 
ต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
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11. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 11.1) จัดท ำแบบส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. โดยก ำหนด 

ข้อค ำถำมจำกข้อมูลของผู้ตอบแบบส ำรวจประเด็นควำมเชื่อมั่นของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล 
จ ำนวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 

  (1) น ำแบบส ำรวจเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  (2) น ำแบบส ำรวจไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ตำมที่ก ำหนดไว้ 
  (3)  น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรตอบกลับ มำวิเครำะห์ทำงสถิติเพ่ือหำระดับควำม

เชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS  

12. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Window โดยกำร

วิเครำะห์หำค่ำสถิต ิดังนี้ 
 (1) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงและกำรหำค่ำระดับควำมเชื่อมั่น  
    - วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยำย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) 

ค่ำร้อยละ (percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  
    - ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำแล้วสรุปออกมำเป็น

ควำมถี ่(Frequency) โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย 
 เกณฑ์กำรแปลผล 

  ในกำรส ำรวจครั้งนี้ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลตำมสูตรกำรหำอันตรภำคชั้น ดังนี้  

                              สูตร =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ ำสุด 
 
  

          จ ำนวนชั้น 
  เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ควำมเชื่อมั่นต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของ

ส ำนักงำน ปปง. 
                  
                          แทนค่ำ สูตร     =  
 
         =             0.80  

 

ส ำหรับเกณฑ์ค่ำเฉลี่ยในกำรแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1.00 - 1.80  หมำยถึง  มีควำมเชื่อม่ันน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60  หมำยถึง  มีควำมเชื่อม่ันน้อย 
2.61 - 3.40  หมำยถึง  มีควำมเชื่อม่ันปำนกลำง 
3.41 - 4.20  หมำยถึง  มีควำมเชื่อม่ันมำก 
4.21 - 5.00  หมำยถึง  มีควำมเชื่อม่ันมำกที่สุด 

 

   5 - 1 
5 
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13. ผลการส ารวจความเชื่อม่ัน 
 ผลกำรส ำรวจควำมควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 ส่วนวิจัยและพัฒนำ กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ น ำเสนอ 
ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ดังนี้ 

แบบส ำรวจควำมควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
  ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ตำมภำรกิจหลักด้ำนกฎหมำย 
 ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ตำมหลักธรรมำภิบำล  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ มีรำยละเอียด ดังนี้  
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ 
   - ประชำชน 639 50.76 
   - หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด้ำน AML/CFT  239 18.98 
   - ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 381 30.26 
   - Missing - - 
   รวม 1,259 (100.00) 
เพศ   
    - ชำย 535 42.50 
    - หญิง 724 57.50 
    - Missing - - 
    รวม 1,259 (100.00) 
อาย ุ   
    - 25 - 30 ปี 29    2.30 
    - 31 - 35 ปี 43 3.41 
    - 36 - 40 ปี 233 18.50 
    - 41 - 45 ปี 437 34.70 
    - 46 - 50 ปี 412 32.72 
    - 51 - 55 ปี 74 5.87 
    - 56 - 60 ปี 17 1.40 
    - มำกกว่ำ 61 ปีขึ้นไป 0.00 0.00 
    - Missing 14 1.10 
    รวม 1,259 (100.00) 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
ระดับการศึกษา   
   - ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี  66   5.24 
   - ปริญญำตร ี 839 66.64 
   - ปริญญำตรโีท 326 25.90 
   - ปริญญำเอก 22 1.75 
   - อื่น ๆ 2 0.16 
   - Missing 4 0.32 
    รวม 1,259 (100.00) 
อาชีพ 
    - รับจ้ำง 446 35.42 
    - พนักงำนบริษัท 146 11.60 
    - ข้ำรำชกำร  427 33.92 
    - พนักงำนรำชกำร 53 4.20 
    - ประกอบธุรกิจส่วนตัว 84 6.67 
    - พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 26 2.06 
    - เกษตรกร 23 1.83 
    - ค้ำขำย 26 2.06 
    - อื่น ๆ 28 2.24 
      รวม 1,259 (100.00) 

  จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวนทั้งสิ้น 
จ ำนวน 1,259 คน จ ำแนกตำมลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้ 
  กลุ่ม ผู้ตอบแบบส ำรวจแบ่งเป็นกลุ่มประชำชน จ ำนวน 639 คน กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำน AML/CFT จ ำนวน 239 คน และกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง.  
จ ำนวน 381 คน 
 เพศ ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 1,259 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ ำนวน 724 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.50 เป็นเพศชำย จ ำนวน 535 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50  
 อายุ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีช่วงอำยุระหว่ำง 41 - 45 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.70  รองลงมำคือช่วงอำยุ 46 - 50 ปี จ ำนวน  412  คน คิดเป็นร้อยละ 32.72 ช่วงอำยุ 36 - 40 ปี จ ำนวน 233 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.50  ช่วงอำยุ 51 - 55 ปี จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 5.87 ช่วงอำยุ 31 - 35 ปี จ ำนวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.41  ช่วงอำยุ 25 - 30 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ช่วงอำยุ 65 - 60 ปี จ ำนวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.40 และไม่ระบุอำยุ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 การศึกษา ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบส ำรวจ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุด 
จ ำนวน 839 คน คิดเป็นร้อยละ 66.64 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 
กำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 กำรศึกษำระดับปริญญำเอก จ ำนวน 22 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 1.75 และน้อยที่สุดคือ กำรศึกษำระดับอ่ืน ๆ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 และไม่ระบุ
กำรศึกษำ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 
 อาชีพ  ผู้ตอบแบบส ำรวจประกอบอำชีพรับจ้ำงมำกที่สุด จ ำนวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.42 อำชีพข้ำรำชกำร จ ำนวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 33.92 อำชีพพนักงำนบริษัท จ ำนวน 146 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.60 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 84  คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 อำชีพพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.20 ประกอบอำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2.24 อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ และ
อำชีพค้ำขำย อำชีพละจ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 อำชีพเกษตรกร จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 1.83 
ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ กลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (ร้อยละ) 
อาชีพ 
    1. ธนำคำร  106 27.82 
    2. ซื้อขำยที่ดิน 21 5.51 
    3. สหกรณ ์ 5 1.31 
    4. โรงแรม/รสีอร์ท 21 5.51 
    5. รับแลกเปลี่ยนเงินตรำ  52 13.65 
    6. ซื้อขำยรถยนต์ 17 4.46 
    7. ไฟแนนช์  20 5.25 
    8. สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยอื่น 21 5.51 
    9. ค้ำทอง นำก เพชร พลอย 32 8.41 
   10. กำรท่องเที่ยว 14 3.67 
   11. ตลำดหลักทรัพย์  13 3.41 
   12. ประกันภัย/ประกันชีวิต  26 6.82 
   13. เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  7 1.85 
   14. ค้ำของเก่ำ 12 3.15 
   15. สินทรัพย์ดิจิตอล  14 3.67 
   16. อื่น ๆ 0.00 0.00 
      รวม 381 (100.00) 

ตำรำงที่ 3 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ กลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (ร้อยละ) 

อาชีพ 
    1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 12 3.15 
    2. พนักงำนบริษัท 369 96.85 
    3. อื่นๆ  0.00 0.00 
รวม 381 (100.00)  

  อำชีพกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพธนำคำรมำกที่สุด จ ำนวน 106 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.82 อำชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตรำ จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 อำชีพค้ำทอง นำก 
เพชร พลอย จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 อำชีพประกันภัย/ประกันชีวิต จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
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6.82 อำชีพซื้อขำยที่ดิน อำชีพโรงแรม/รีสอร์ท และประกอบอำชีพสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยอ่ืน อำชีพละ 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.51 อำชีพไฟแนนซ์ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 อำชีพซื้อขำยรถยนต์ 
จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 ประกอบอำชีพเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล และอำชีพธุรกิจกำรท่องเที่ยว 
อำชีพละจ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ประกอบอำชีพซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ จ ำนวน 13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.41 ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ประกอบอำชีพที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 และประกอบอำชีพสหกรณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นพนักงำนบริษัท จ ำนวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 96.85 และเป็นเจ้ำของกิจกำร จ ำนวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.15  
ตำรำงที ่4 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่รู้จักส ำนักงำน ปปง. ภำพรวม 

ข้อมูลพื้นฐำน ภำพรวม 

ท่ำนรู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม ่ จ ำนวน (ร้อยละ) 
- รู้จัก 
- ไม่รู้จัก 

1,251 
8 

99.36 
 0.64 

รวม 1,259 (100.00) 
 

ตำรำงที่ 5 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่รู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 จำกตำรำงที่ 4 - 5  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวนทั้งสิ้น 
1,259 คน ของกำรทรำบถึงภำรกิจ ของส ำนักงำน ปปง. ได้ดังนี้ 

 ประชำชนที่รู้จักและทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 632 คน  
ร้อยละ 98.90 และไม่รู้จักและไม่ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 7 คน ร้อยละ 1.10 

  กลุ่มหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของ 
ส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 239 คน ร้อยละ 100  

      กลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. รู้จักและทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 380 คน ร้อยละ 99.74 และไม่รู้จักและไม่ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 
จ ำนวน 8 คน ร้อยละ 0.26  

 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำน กลุ่มประชำชน กลุ่มหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มผูม้ีหน้ำที ่

รำยงำน 
ภำพรวม 

ท่ำนรู้จักส ำนักงำน ปปง. 
       หรือไม่ 

จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) 

- รู้จัก 
- ไม่รู้จัก 

632 
7 

(98.90) 
(1.10) 

239 
- 

(100) 
 (0.00) 

380 
1 

(99.74)  
(0.26) 

1,251 
8 

(99.36) 
 (0.64) 

รวม 639 (100.00) 239 (100.00) 381 (100.00) 1,259 (100.00) 
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ตำรำงที ่6 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ทรำบภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ  
ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน  (ร้อยละ) 

ท่ำนรู้จักส ำนักงำน ปปง. จำกช่องทำงใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
    - เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. 589 46.78 
    - วิทยุ/โทรทัศน์     606 48.13 
    - รู้จักผ่ำนทำงสื่อประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ  550 43.68 
    - Social Media/Facebook 537 42.80 
    - ติดต่อด้วยตนเอง 442 35.10 
    - กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. 540 42.89 
    - อื่น ๆ   311 24.70 

  จำกตำรำงที่  6  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวนทั้งสิ้น 
1,259 คน รู้จักส ำนักงำน ปปง. จำกช่องทำงวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ ำนวน 606 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.13 รู้จักผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 589 คน คิดเป็นร้อยละ 46.78 รู้จักผ่ำนทำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 550 คน คิดเป็นร้อยละ 43.68 รู้จักจำกกำรเผยแพร่ควำมรู้ อบรมจำกส ำนักงำน ปปง. 
จ ำนวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 42.89 รู้จักผ่ำน Social Media/Facebook จ ำนวน 537 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 
มำติดต่อด้วยตนเอง จ ำนวน  442  คน คิดเป็นร้อยละ 35.10  และอ่ืน ๆ จ ำนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 

ตำรำงที่ 7 ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่เมื่อกล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง.  
ข้อมูลพ้ืนฐำน ภำพรวม 

เมื่อนึกถึงบทบำท/หน้ำท่ีที่ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติ (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ข้อ) จ ำนวน (ร้อยละ) 

- ควำมยุติธรรม 
- ควำมเป็นธรรม 
- ควำมสุจริต 
- ควำมโปร่งใส 
- ควำมรับผิดชอบ 
- ควำมซื่อสัตย ์
- มีควำมน่ำเช่ือถือ 
- มีประสิทธิภำพ 
- กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็น 
- อื่น ๆ  

519 
504 
511 
517 
460 
455 
442 
428 
413 
340 

(41.22) 
(40.03) 
(40.58) 
(41.06) 
(36.53) 
(36.13) 
(35.10) 
(33.99) 
(32.80) 
 (27.00) 

  จำกตำรำงที่ 7 เมื่อกล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง. ผู้ตอบแบบส ำรวจจะนึกถึงเรื่องใดมำกที่สุด 
โดยเรียงล ำดับจำกมำกท่ีสุดไปหำน้อยที่สุด ได้แก่ ควำมยุติธรรม จ ำนวน 519 คน ร้อยละ 41.22 ควำมโปร่งใส 
จ ำนวน 517 คน ร้อยละ 41.06 ควำมสุจริต จ ำนวน 511 คน ร้อยละ 40.58 ควำมเป็นธรรม จ ำนวน 504 คน  
ร้อยละ 40.03 ควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 460 คน ร้อยละ 36.53 ควำมซื่อสัตย์ จ ำนวน 455 คน ร้อยละ 36.13 
ควำมน่ำเชื่อถือ 442 คน ร้อยละ 35.10 มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 428 คน ร้อยละ 33.99 กำรเปิดโอกำส  
ให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็น 413 คน ร้อยละ 32.80 และอ่ืน ๆ จ ำนวน 340 คน ร้อยละ 27.00  
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ตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  ตำมภำรกิจหลัก 
 ด้ำนธรรมำภิบำล ภำพรวม 
ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำม

ภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ด้ำนประสิทธิภำพ  .  
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจำก 
กำรฟอกเงิน 

4.22 .677 84.40 

2.  เจ้ำหนำ้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกบัภำรกิจทีร่ับผดิชอบ 4.19 .675 83.80 
3. เจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัตหิน้ำท่ีโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของประเทศและ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

4.09 .700 81.80 

รวม 4.16 .372 83.20 
ด้ำนประสิทธผิล    
1. เจำ้หนำ้ที่ด ำเนนิกำรยดึและอำยดัทรัพยส์ินที่เกีย่วกบักำรกระท ำควำมผิด
โดยไมม่ีกำรละเว้น 

4.20 .679 84.00 

2. เจ้ำหน้ำที่จบักุมและด ำเนินคดีผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครดั 4.17 .671 83.40 
3. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้ควำมรู้แก่ท่ำนเป็นอย่ำงด ี 4.13 .676 82.60 

รวม 4.16 .369 83.20 
ด้ำนกำรตอบสนอง    
1. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรด ำเนินคดีของเจ้ำหน้ำท่ี ในกำรปฏิบัตภิำรกจิ 
ตำมหลักกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

4.21 .687 84.20 

2. ท่ำนเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
ของเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน ปปง.   

4.18 .667 83.60 

รวม 4.19 .453 83.80 
ด้ำนควำมรบัผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และท่ำนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

4.22 .690 84.40 

2. เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนโดยเน้นตอบสนองด้ำนกำรให้ควำมรู้ดำ้น
กฎหมำยฟอกเงินและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรปฏิบัตไิด้อย่ำงถูกต้อง  
ครบถ้วน 

4.18 .642 83.60 

รวม 4.20 .440 84.00 
ด้ำนกำรเปดิเผย/โปร่งใส    
1. กำรให้บริกำร ได้มีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ในกำรติดต่อรับบริกำร 
แจ้งเบำะแส อย่ำงชัดเจน 

4.20 .699 84.00 

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต โดยยดึระเบยีบ
อย่ำงเคร่งครัด 

4.16 .645 83.20 

3. หน่วยงำนจัดให้มีเจ้ำหนำ้ที่ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำท่ีถูกต้อง 
แก่ประชำชน 

4.05 .722 81.00 

รวม 4.13 .386 82.60 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำม
ภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ด้ำนหลักนติิธรรม    
1. ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.21 .682 84.20 

2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ให้กบั
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.11 .673 82.20 

3. ส ำนักงำน ปปง. ได้แจ้งมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย ให้กับ
ประชำชนทรำบ เมื่อท่ำนต้องกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรยีน 

4.14 .701 82.80 

4. ส ำนักงำน ปปง. ประชำชนได้รบัโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร 
ของส ำนักงำน ปปง. ได้ทุกช่องทำง 

4.08 .691 81.60 

รวม 4.13 .341 82.60 
ด้ำนควำมเสมอภำค    
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำคของ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

4.16 .690 83.20 

2. ท่ำนเช่ือมั่นในกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆ (กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย, ด้ำนกำรด ำเนินคดีกับผูก้ระท ำผดิ, ด้ำนกำรยึดอำยดัทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด) ของส ำนักงำน ปปง. 

4.15 .644 83.00 

รวม 4.15 .460 83.00 
ด้ำนกำรมสี่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมต ิ    
1. ส ำนักงำน ปปง. เปิดโอกำสให้ท่ำนได้ช้ีแจง หำกท่ำนไมไ่ดร้ับควำมเป็นธรรม 4.20 .691 84.00 
2. หน่วยงำนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำร กำรแจ้งข้อมูล เบำะแส 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

4.11 .655 82.20 

รวม 4.15 .457 83.00 
ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกีย่วข้องเพื่อให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 

4.19 .694 83.80 

2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร ให้ผูร้ับบริกำรทรำบ 

4.17 .642 83.40 

รวม 4.17 .450 83.40 
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม    
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจรติ ไม่เรยีกรับเงิน 
ไม่รับสินบน 

4.23 .698 84.60 

2. เจ้ำหนำ้ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.15 .660 83.00 
รวม 4.18 .462 83.60 

ผลรวมท้ัง 10 ด้านของภาพรวม 4.16 .216 83.20 
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 จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ภำพรวม พบว่ำ มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจด้ำนธรรมำภิบำล ภำพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 83.20 
 เมื่อพิจำรณำตำมรำยประเด็นข้อค ำถำมภำพรวม พบว่ำ มีควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน มำกที่สุ ด ( ̅ = 4.23) ร้อยละ 84.60   
รองลงมำคือ มีควำมเชื่อมั่นเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจำกกำรฟอกเงิน  
และมีควำมเชื่อมั่นในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว มำกที่สุด  
( ̅ = 4.22) ร้อยละ 84.40 มีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินคดีของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจตำมหลัก
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำง
สม่ ำเสมอ ( ̅ = 4.21) ร้อยละ 84.20 ประเด็นที่มีควำมเชื่อม่ันน้อยที่สุด คือ หน่วยงำนได้มีกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำท่ีถูกต้องแก่ประชำชน  ( ̅ = 4.05) ร้อยละ 81.00  

ตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  ตำมภำรกิจหลัก 
   ด้ำนธรรมำภิบำล กลุ่มประชำชน 

ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ตำมภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ด้ำนประสิทธิภำพ  .  
1. เจำ้หนำ้ที่ด ำเนนิคดีกบัผูก้ระท ำผดิเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจำก 
กำรฟอกเงิน 

     4.28 .657 85.00 

2.  เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับภำรกิจท่ีรับผดิชอบ 4.33 .621 86.60 
3. เจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัตหิน้ำท่ีโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของประเทศและ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

4.16 .686 83.20 

รวม 4.26 .335 85.00 
ด้ำนประสิทธผิล    
1. เจำ้หนำ้ที่ด ำเนนิกำรยดึและอำยดัทรัพยส์ินที่เกีย่วกบักำรกระท ำควำมผิด
โดยไมม่ีกำรละเว้น 

4.25 .665 85.20 

2. เจ้ำหน้ำที่จบักุมและด ำเนินคดีผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครดั 4.26 .636 85.20 
3. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้ควำมรู้แก่ท่ำนเป็นอย่ำงด ี 4.18 .678 83.60 

รวม 4.23 .353 84.60 
ด้ำนกำรตอบสนอง    
1. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรด ำเนินคดีของเจ้ำหน้ำท่ี ในกำรปฏิบัตภิำรกจิตำม
หลักกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

4.31 
 

.650 82.60 

2. ท่ำนเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ของเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน ปปง.   

4.26 .634 85.20 

รวม 4.28 .401 85.60 
ด้ำนควำมรบัผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และท่ำนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

4.28 .660 85.60 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ตำมภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

2. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนโดยเน้นตอบสนองด้ำนกำรให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยฟอกเงินและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  
ครบถ้วน 

4.21 .622 84.20 

รวม 4.24 .422 84.80 
ด้ำนกำรเปดิเผย/โปร่งใส    
1. กำรให้บริกำร ได้มีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ในกำรติดต่อรับบริกำร 
แจ้งเบำะแส อย่ำงชัดเจน 

4.19 .693        83.80 

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต โดยยดึระเบยีบ
อย่ำงเคร่งครัด 

4.22 .619 84.40 

3. หน่วยงำนจัดให้มีเจ้ำหนำ้ที่ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำท่ีถูกต้อง 
แก่ประชำชน 

4.15 .698 83.00 

รวม 4.18 .374 83.60 
ด้ำนหลักนติิธรรม    
1. ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.22 .675 84.40 

2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ให้กบั
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.18 .659        83.60 

3. ส ำนักงำน ปปง. ได้แจ้งมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย ให้กับ
ประชำชนทรำบ เมื่อท่ำนต้องกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรยีน 

4.25 .665 85.00 

4. ส ำนักงำน ปปง. ประชำชนได้รบัโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร 
ของส ำนักงำน ปปง. ได้ทุกช่องทำง 

4.16 .682 83.20 

รวม 4.20 .320 84.00 
ด้ำนควำมเสมอภำค    
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำคของ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

4.23 .654 84.60 

2. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ (กำรอบรมใหค้วำมรูด้้ำน
กฎหมำย, ด้ำนกำรด ำเนินคดีกับผูก้ระท ำผดิ, ด้ำนกำรยึดอำยดัทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด) ของส ำนักงำน ปปง. 

4.25 .606 85.00 

รวม 4.23 .417 84.60 
ด้ำนกำรมสี่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมต ิ    
1. ส ำนักงำน ปปง. เปิดโอกำสใหท้่ำนได้ชี้แจง หำกท่ำนไมไ่ดร้ับควำม
เป็นธรรม 

4.25 .661 85.00 

2. หน่วยงำนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำร กำรแจ้งข้อมูล เบำะแส 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

4.18 .624 83.60 

รวม 4.21 .426 84.20 
ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกีย่วข้องเพื่อให้ทัน 4.23 .681 84.60 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ตำมภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ต่อสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร ให้ผูร้ับบริกำรทรำบ 

4.23 .608 84.60 

รวม 4.23 .429 84.60 
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม    
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจรติ ไม่เรยีกรับเงิน 
ไม่รับสินบน 

4.29 .680 85.80 

2. เจ้ำหนำ้ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.18 .634 83.60 
รวม 4.23 .437 84.60 

ผลรวมทั้ง 10 ด้านของกลุ่มประชาชน 4.22 .151 84.60 

 จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
พบว่ำ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจด้ำนธรรมำภิบำล  
คิดเป็นร้อยละ 84.60   

 เมื่อพิจำรณำควำมเชื่อมั่นตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ ควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับภำรกิจที่รับผิดชอบ มำกที่สุด ( ̅ = 4.33) ร้อยละ 86.60 รองลงมำคือ 
เจ้ำหน้ำที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน ( ̅ = 4.29) ร้อยละ 85.80 
ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และท่ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว ( ̅ = 4.28) 
ร้อยละ 85.60 เจ้ำหน้ำที่จับกุมและด ำเนินคดีผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และท่ำนเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ปปง.  ( ̅ = 4.26) ร้อยละ 85.20   
มีควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรยึดและอำยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำผิดโดยไม่มีกำรละเว้น  
( ̅ = 4.25) ร้อยละ 85.20 ประเด็นค ำถำมที่มีควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ ท่ำนเชื่อมั่นในกำรด ำเนินคดีของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติภำรกิจตำมหลักกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ( ̅ = 4.31) ร้อยละ 82.60  

ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล  
กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำน AML/CFT 
ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำม

ภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ด้ำนประสิทธิภำพ  .  
1. เจำ้หนำ้ที่ด ำเนนิคดีกบัผูก้ระท ำผดิเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจำก 
กำรฟอกเงิน 

4.12 .694 82.40 

2.  เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับภำรกิจท่ีรับผดิชอบ 3.90 .692 78.00 
3. เจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัตหิน้ำท่ีโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของประเทศและ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

3.89 .691 77.80 

รวม 3.96 .379 79.20 
ด้ำนประสิทธผิล    
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำม
ภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

1. เจำ้หนำ้ที่ด ำเนนิกำรยดึและอำยดัทรัพยส์ินที่เกีย่วกบักำรกระท ำควำมผิด
โดยไมม่ีกำรละเว้น 

4.08 .694 81.60 

2. เจ้ำหน้ำที่จบักุมและด ำเนินคดีผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครดั 3.96 .689 79.20 
3. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้ควำมรู้แก่ท่ำนเป็นอย่ำงด ี 3.99 .655 79.80 

รวม 4.00 .381 80.00 
ด้ำนกำรตอบสนอง    
1. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรด ำเนินคดีของเจ้ำหน้ำท่ี ในกำรปฏิบัตภิำรกจิตำม
หลักกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

4.05 .703 81.00 

2. ท่ำนเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
ของเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน ปปง.   

4.01 .680 80.20 

รวม 4.03 .490 80.60 
ด้ำนควำมรบัผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และท่ำนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

4.09 .718 81.80 

2. เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนโดยเน้นตอบสนองด้ำนกำรให้ควำมรู้ดำ้น
กฎหมำยฟอกเงินและมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4.11 .670 82.20 

รวม 4.09 .477 81.80 
ด้ำนกำรเปดิเผย/โปร่งใส    
1. กำรให้บริกำร ได้มีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ในกำรติดต่อรับบริกำร 
แจ้งเบำะแส อย่ำงชัดเจน 

4.15 .723 83.00 

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต โดยยดึระเบยีบ
อย่ำงเคร่งครัด 

4.06 .674 81.20 

3. หน่วยงำนจัดให้มีเจ้ำหนำ้ที่ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำท่ีถูกต้องแก่
ประชำชน 

3.85 .711 77.00 

รวม 4.01 .397 80.20 
ด้ำนหลักนติิธรรม    
1. ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.15 .699 83.00 

2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ให้กบั
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.96 .687 79.20 

3. ส ำนักงำน ปปง. ได้แจ้งมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย ให้กับ
ประชำชนทรำบ เมื่อท่ำนต้องกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรยีน 

4.02 .705 80.40 

4. ส ำนักงำน ปปง. ประชำชนได้รบัโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร 
ของส ำนักงำน ปปง. ได้ทุกช่องทำง 

3.93 .689 78.60 

รวม 4.01 .371 80.20 
ด้ำนควำมเสมอภำค    
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำม
ภำรกิจหลักด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

1. ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำคของ
ประชำชนเป็นส ำคัญ 

4.03 .716 80.60 

2. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ (กำรอบรมใหค้วำมรูด้้ำน
กฎหมำย, ด้ำนกำรด ำเนินคดีกับผูก้ระท ำผดิ, ด้ำนกำรยึดอำยดัทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด) ของส ำนักงำน ปปง. 

3.97 .670 79.40 

รวม 4.00 .493 80.00 
ด้ำนกำรมสี่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมต ิ    
1. ส ำนักงำน ปปง. เปิดโอกำสใหท้่ำนได้ชี้แจง หำกท่ำนไมไ่ดร้ับควำม
เป็นธรรม 

4.06 .717 81.20 

2. หน่วยงำนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำร กำรแจ้งข้อมูล เบำะแส 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

3.95 .669 79.00 

รวม 4.00 .486 80.00 
ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกีย่วข้องเพื่อให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 

4.05 .709 81.00 

2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร ให้ผูร้ับบริกำรทรำบ 

4.00 .686 80.00 

รวม 4.02 .478 80.40 
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม    
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจรติ ไม่เรยีกรับเงิน 
ไม่รับสินบน 

4.06 .714 81.20 

2. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.02 .696 80.40 
รวม 4.03 .496 80.60 

ผลรวมทั้ง 10 ด้ำน ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT 4.01 .255 80.20 

 จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
พบว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ตำมภำรกิจด้ำนธรรมำภิบำล คิดเป็นร้อยละ 80.20  
 เมื่อพิจำรณำควำมเชื่อมั่นตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ ควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำร 
กำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ในกำรติดต่อรับบริกำรแจ้งเบำะแส อย่ำงชัดเจน และส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัด
กิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ มำกที่สุด ( ̅ = 4.15) ร้อยละ 83.00 รองลงมำ คือ 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ปปง. ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจำกกำรฟอกเงิน ( ̅ = 4.12)  
ร้อยละ 82.40 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปฏิบัติงำนโดยเน้นตอบสนองด้ำนกำรให้ควำมรู้ ด้ำนกฎหมำยฟอกเงินและ
มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง ( ̅ = 4.11) ร้อยละ 82.20 ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร และท่ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว ( ̅ = 4.09) ร้อยละ 81.80 และประเด็นค ำถำมที่
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มีควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ หน่วยงำนจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้องแก่ประชำชน  
( ̅ = 3.85) ร้อยละ 77.00    

ตำรำงที่ 11 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  ตำมภำรกิจหลัก 
 ด้ำนธรรมำภิบำล กลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม  

ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจหลัก 
ด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำม
เชื่อมั่น 

ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น 

 ̅ S.D. 
ด้ำนประสิทธิภำพ    
1. เจ้ำหนำ้ที่ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผดิเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจำกกำรฟอกเงิน 4.09 .708 81.80 
2.  เจ้ำหนำ้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกบัภำรกิจทีร่ับผดิชอบ 3.86 .677 77.20 
3. เจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัตหิน้ำท่ีโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของประเทศและประชำชนเป็นส ำคัญ 3.85 .689 77.00 

รวม 3.96 .379 79.20 
ด้ำนประสิทธผิล    
1. เจำ้หนำ้ที่ด ำเนนิกำรยดึและอำยดัทรัพยส์ินที่เกีย่วกบักำรกระท ำควำมผิด 
โดยไมม่ีกำรละเว้น 

4.07 .707 81.40 

2. เจ้ำหน้ำที่จบักุมและด ำเนินคดีผู้กระท ำผิดตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครดั 3.90 .683 78.00 
3. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้ควำมรู้แก่ท่ำนเป็นอย่ำงด ี 3.96 .676 79.20 

รวม 4.00 .381 80.00 
ด้ำนกำรตอบสนอง    
1. ท่ำนเช่ือมั่นในกำรด ำเนนิคดีของเจ้ำหน้ำที่ ในกำรปฏิบัตภิำรกิจตำมหลักกฎหมำยอยำ่ง
เคร่งครัด 

4.03 .711 80.60 

2. ท่ำนเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำน ขั้นตอนกำรให้บริกำร ของเจ้ำหน้ำท่ีของ
ส ำนักงำน ปปง.   

3.99 .685 79.80 

รวม 4.03 .490 80.60 
ด้ำนควำมรบัผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปดิเผยข้อมูลขำ่วสำร และท่ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว 

4.04 .743 80.80 

2. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนโดยเน้นตอบสนองด้ำนกำรให้ควำมรูด้้ำนกฎหมำยฟอกเงินและมำตรกำร
ต่ำง ๆ  ในกำรปฏิบตัไิด้อยำ่งถูกต้อง ครบถ้วน 

4.07 .681 81.40 

รวม 4.09 .477 81.80 
ด้ำนกำรเปดิเผย/โปร่งใส    
1. กำรให้บริกำร ได้มีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ในกำรติดต่อรับบริกำร แจ้งเบำะแส  
อย่ำงชัดเจน 

4.11 .732 82.20 

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต โดยยดึระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั 4.00 .690 80.00 
3. หน่วยงำนจัดให้มีเจ้ำหนำ้ที่ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำท่ีถูกต้องแก่ประชำชน 3.80 .714 76.00 

รวม 4.01 .397 80.20 
ด้ำนหลักนติิธรรม    
1. ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 4.13 .712 82.60 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจหลัก 
ด้ำนธรรมำภิบำล 

ระดับควำม
เชื่อมั่น 

ร้อยละ 
ควำมเชื่อมั่น 

 ̅ S.D. 
2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ให้กบัประชำชนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

3.93 .693 78.60 

3. ส ำนักงำน ปปง. ได้แจ้งมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย ให้กับประชำชนทรำบ  
เมื่อท่ำนต้องกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน 

3.98 .718 79.60 

4. ส ำนักงำน ปปง. ประชำชนได้รบัโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร  
ของส ำนักงำน ปปง. ได้ทุกช่องทำง 

3.87 .692 77.40 

รวม 4.01 .371 80.20 
ด้ำนควำมเสมอภำค    
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนเป็นส ำคัญ 3.98 .730 79.60 
2. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ (กำรอบรมใหค้วำมรูด้้ำนกฎหมำย, ด้ำนกำร
ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผดิ, ด้ำนกำรยึดอำยดัทรัพยส์ินท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผดิ)  
ของส ำนักงำน ปปง. 

3.92 .671 78.40 

รวม 4.00 .493 80.00 
ด้ำนกำรมสี่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมต ิ    
1. ส ำนักงำน ปปง. เปิดโอกำสใหท้่ำนได้ชี้แจง หำกท่ำนไมไ่ดร้ับควำมเป็นธรรม 4.00 .738 80.00 
2. หน่วยงำนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำร กำรแจ้งข้อมูล เบำะแส เพื่ออ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

3.88 .665 77.60 

รวม 4.00 .486 80.00 
ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ    
1. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกีย่วข้องเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ ์
อย่ำงต่อเนื่อง 

4.00 .728 80.00 

2. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรให้บริกำร  
ให้ผู้รับบริกำรทรำบ 

3.92 .692 78.40 

รวม 4.02 .478 80.40 
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม    
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่ทุจรติ ไม่เรยีกรับเงิน ไม่รับสินบน 3.98 .730 79.60 
2. เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม - ไม่เลือกปฏิบัต ิ 3.90 .694 78.00 

รวม 4.03 .496 80.60 
ผลรวมทั้ง 10 ด้านของกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 4.01 .255 80.20 

 จำกตำรำงที่ 11 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
พบว่ำ กลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง.  มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ตำมภำรกิจด้ำนธรรมำภิบำล คิดเป็นร้อยละ 80.20  
 เมื่อพิจำรณำประเด็นค ำถำมรำยด้ำน พบว่ำ  ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ( ̅ = 4.13) ร้อยละ 82.60  ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรให้บริกำร มีกำร
ก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ในกำรติดต่อรับบริกำร แจ้งเบำะแสอย่ำงชัดเจน ( ̅ = 4.11) ร้อยละ 82.20 เจ้ำหน้ำที่
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ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจำกกำรฟอกเงิน ( ̅ = 4.09) ร้อยละ 81.80 เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรยึดและอำยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดโดยไม่มีกำรละเว้น และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
โดยเน้นตอบสนองด้ำนกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยฟอกเงินและมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน  ( ̅ = 4.07) ร้อยละ 81.40 และประเด็นที่มีควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ ส ำนักงำน ปปง. จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้องแกประชำชน ( ̅ = 3.80) ร้อยละ 76.00  

ส่วนที่ 2 ควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจด้ำนกฎหมำยและตำมหลัก 
           ธรรมำภิบำล 
ตำรำงที่  12 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  ตำมภำรกิจ 
              ด้ำนธรรมำภิบำล จ ำแนกตำมรำยกลุ่ม  
 

ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ภารกิจของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านธรรมาภิบาล 

   - ประชำชน 4.22 .151 84.60 

   - หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด้ำน AML/CFT 4.01 .255 80.20 

   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 4.01 .255 80.20 

  จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ตำมภำรกิจด้ำนธรรมำภิบำล จ ำแนกตำมรำยกลุ่มพบว่ำ กลุ่มประชำชน กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน 
AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. มีควำมเชื่อมั่นในระดับที่ใกล้เคียงกัน  
ซ่ึงกลุ่มภำคประชำชนมีควำมเชื่อม่ันอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.60   

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ตำรำงที่  13 ตำรำงแสดงควำมถ่ีของข้อเสนอแนะ 
ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ ร้อยละ 

1 กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยใหม่ ต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง.  
เชิญผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้มีหน้ำที่รำยงำนเข้ำรับฟังชี้แจง เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถช่วยลด
ข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจได้อีกด้วย  

20 20.83 

2 ส ำนักงำนควรจัดให้มีบุคคลำกรที่เพียงพอ และมีควำมรู้ควำมเข้ำในกำร
น ำกฎหมำยมำปรับใช้เพ่ือให้เหมำะสมกับประเภทของผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำน 
รวมถึงศึกษำกฎหมำย และคู่มือปฏิบัติของประเทศอ่ืน ๆ และน ำมำใช้กับ
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนในประเทศไทย 

15 15.62 

3 ควรจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของส ำนักงำน ปปง.
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นประจ ำ  

10 10.41 

4 อยำกให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ทำงโซเชียลมีเดียให้มำกขึ้นเพรำะ 8 8.33 
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ล ำดับที่ ควำมคิดเห็น ควำมถี่ ร้อยละ 
ประชำชนส่วนใหญ่จะรับข่ำวสำรผ่ำนทำง facebook หรือ Line มำกกว่ำ
สื่อด้ำนอ่ืน 

5 ต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. เผยแพร่เอกสำรหรือแนวปฏิบัติ หรือหำกมี
แก้ไขกฎหมำยใหม่ ๆ ขอให้มีกำรอัพเดทกฎหมำยฉบับใหม่ ๆ ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนฯ ยิ่งขึ้น 

7 7.30 

6 กำรอบรมให้ควำมรู้ของส ำนักงำน ปปง. ควรจะจัดแยกเป็นแต่ละ
ประเภทของกิจกำร เนื่องจำกกิจกำรแต่ละประเภทมีวิธีกำรและแนวทำง
ปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงกันไป ถ้ำจัดรวมจะได้แต่ภำพกว้ำง ๆ ไม่สำมำรถ 
ลงรำยละเอียดให้เข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้ 

6 6.25 

7 ต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. สนับสนุนข้อมูลรำยชื่อบุคคลที่มีควำมเสี่ยงสูง
ในบัญชีรำยชื่อทั้งหมดที่กฎหมำยก ำหนดให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนต้อง
ตรวจสอบ เพ่ือลดภำระทั้งด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรหำข้อมูลและด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัท 

6 6.25 

8 อยำกให้ส ำนักงำน ปปง. จัดศูนย์กลำงรับเรื่องรำวของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
หรือประชำชน และจัดเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ข้อมูลโดยเฉพำะ 

5 5.21 

 
9 

อยำกให้จัดกลุ่มงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำรอบรมผู้มีหน้ำที่
รำยงำนโดยเฉพำะ เนื่องจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ในเรื่องกฎหมำยฟอกเงินมำกนัก เนื่องจำกภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน ปปง. หำกประชำชนยังไม่เข้ำใจอย่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
ฟอกเงินอย่ำงท่องแท้ อำจมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นควำมผิดอำญำตำม
กฎหมำยฟอกเงินได้  

5 5.21 

10 อยำกให้ส ำนักงำน ปปง. มี contact person เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำร
ติดต่อกับประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว  

5 5.21 

11 ในฐำนะที่ ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่ควรมี
ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ควำมรับผิดชอบ กำรตอบค ำถำมรวมถึง  
กำรประสำนงำนกันให้มำกกว่ำในปัจจุบัน 

5 5.21 

12 อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่แก้ไข หรือที่
ออกใหม่ในช่องทำงที่แพร่หลำยมำกกว่ำในเว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง.
หรือใน facebook หำกมีช่องทำงที่ช่วยให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำน หรือ
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้มำกกว่ำนี้ หรือง่ำยขึ้นก็จะเป็นผลดีอย่ำงมำก 

4 4.17 

รวม 96 100.00 
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