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สรุปผลการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
1. ความเป็นมา 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่ำ ส ำนักงำน ปปง. เป็นส่วนรำชกำรที่
ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระและเป็นกลำง โดยใช้หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
เนื่องจำกส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยที่มุ่งป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ซึ่งสิ่งส ำคัญท่ีจะช่วยส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คือ กำรได้รับควำมร่วมมือ 
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ (Public Sector) ภำคเอกชน (Private Sector) รวมถึงภำคประชำชน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ (Civil Society) กำรที่ส ำนักงำน ปปง. จะได้รับกำรสนับสนุนหรือได้รับควำมร่วมมือ
ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค สุจริต มีกฎเกณฑ์ กติกำที่จะท ำให้เกิดควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
รวมถึงมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพ ตรวจสอบได้ จนเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของสังคม เพรำะหำกระดับ
ควำมเชื่อมั่นในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของส ำนักงำน ปปง. อยู่ในระดับสูง  ส ำนักงำน ปปง. 
ย่อมได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อกำรได้รับควำมร่วมมือ กำร
ประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ในขณะเดียวกันหำกควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ ำย่อม
ส่งผลกระทบในทำงตรงกันข้ำมท 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. 2555 - 2559) และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ส ำนักงำน ปปง. ได้
ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์ ให้มีกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. จึงเห็นควรมีกำรส ำรวจระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มี
ต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีควำมโปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนต่อไป 
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2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษำระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส 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  
   (4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (อำญำฐำนฟอกเงิน) 
   (5) ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
   (6) ส ำนักงำน ป.ป.ท.  
   (7) ส ำนักงำน ป.ป.ส.  
   (8) กรมศุลกำกร  

- หน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแล FI, DNFBPs และ NPO จ ำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่  
  (1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย   
  (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   
  (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  
  (2) ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.)  
  (3) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
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  - หน่วยสนับสนุนอื่นๆ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่  
   (1) กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย  
   (2) กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
  - หน่วยงำนสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน จ ำนวน 14 หน่วยงำน ได้แก่  
   (1) กระทรวงกำรคลัง  
   (2) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
   (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
   (4) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
   (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   (6) กระทรวงสำธำรณสุข   
   (7) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
   (8) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช   
   (9) กรมทรัพยำกรธรณี   
   (10) กรมป่ำไม้  
   (11) กรมประมง 
   (12) ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดิน 
   (13) กระทรวงกลำโหม 
   (14) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง)  
 ด้ำนเนื้อหำ 

 - ศึกษำควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ในภำรกิจหลักตำมกฎหมำย 
 - ศึกษำควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล  

ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หลักกำรมี
ส่วนร่วม (Participation) หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) และหลักควำมคุ้มค่ำ (Value for Money)  

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ควำมเชื่อมั่น  หมำยถึง  ควำมเชื่อถือ ควำมไว้วำงใจและกำรยอมรับต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน ปปง. ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 ธรรมำภิบำล  หมำยถึง  หลักกำรพ้ืนฐำน 6 ประกำร ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม 
หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ 
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 หลักนิติธรรม  หมำยถึง  กำรตรำกฎหมำย กฎข้อบังคับต่ำง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎข้อบังคับเหล่ำนั้น โดยถือว่ำเป็นกำรปกครอง
ภำยใต้กฎหมำยมิใช่ตำมอ ำเภอใจหรืออ ำนำจของบุคคล 
 หลักคุณธรรม  หมำยถึง  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โดยรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นตัวอย่ำงแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนพัฒนำตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนไทยมีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริต 
 หลักควำมโปร่งใส  หมำยถึง  กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของคนในชำติ โดยปรับปรุงกลไก
กำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงตรงไปตรงมำ 
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และมีกระบวนกำรให้ประชำชนตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 
 หลักกำรมีส่วนร่วม  หมำยถึง  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม รับรู้ และเสนอควำมเห็นในกำร
ตัดสินใจปัญหำส ำคัญของประเทศ ไม่ว่ำด้วยกำรแจ้งควำมเห็น กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมติ หรืออ่ืนๆ 
 หลักควำมรับผิดชอบ  หมำยถึง  กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
กำรใส่ใจปัญหำของบ้ำนเมือง และกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ ตลอดจนเคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 

หลักควำมคุ้มค่ำ  หมำยถึง  กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม  

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ได้รับทรำบผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส 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 ำ

หน้ำที่ในกำรก ำกับควำมคิดและควำมรู้สึกในปัญหำต่ำง ๆ และจะแสดงออกมำในลักษณะของพฤติกรรมที่ปรำกฏ
ต่อบุคคลภำยนอกซึ่งก็คือบุคลิกภำพของแต่ละบุคคล ควำมเชื่อมั่นไม่ได้จ ำกัดอยู่แต่ในตัวเอง แต่รวมถึงควำม
เชื่อมั่นในผู้อื่นด้วย  

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

ในบุคคลหรือสิ่งใด ๆ  
 Rotter (1967) ควำมเชื่อมั่นหรือควำมเชื่อถือ เป็นควำมคำดหวังส่วนบุคคลที่คำดหวังต่อบุคคลอ่ืนว่ำ

สำมำรถไว้วำงใจหรือเชื่อถือได้ 
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 Altman & Taylor (1973) เห็นว่ำควำมม่ันใจเป็นส่วนหนึ่งของควำมเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมเชื่อ 
ที่มีต่อองค์กรว่ำ องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่น่ำเชื่อถือ ซื่อสัตย์ หรือมีคุณธรรมสูง จะประกอบด้วยกำรบริกำรที่มี
คุณภำพ มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมยุติธรรม มีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมช่วยเหลือ  

 Kitchen, Joanne, Tau Li and Graham (1999) เห็นว่ำ ควำมเชื่อมั่นเป็นควำมรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจ 
ว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย  

 อำจพอสรุปได้ว่ำควำมเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก  ซึ่งเป็นผลที่มำจำกประสบกำรณ์ที่
ได้รับไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลหรือองค์กร ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมคำดหวังในทำงบวกที่มีต่อบุคคลหรือองค์กร 

 6.2 ความส าคัญของความเชื่อม่ัน 
 ควำมเชื่อมั่นหรืออำจเรียกว่ำควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน โดยเฉพำะ

ควำมเชื่อถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นในหน่วยงำนภำครัฐแล้ว  
หน่วยงำนภำครัฐนั้นก็จะไม่มีควำมส ำคัญและขำดกำรสนับสนุน นอกจำกนี้จะส่งผลกระทบต่อกำรให้ควำมร่วมมือ 
กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชำชน
ไว้วำงใจจึงเป็นปัจจัยส ำคัญ อันจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นอย่ำงมำก องค์กรเพ่ือควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) 
ให้ควำมส ำคัญกับควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจที่มีต่อรัฐบำล โดยรำยงำนในหนังสือ Trust in Government (2000, p28-37) 
เห็นว่ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม (Ethics Infrastructure) เป็นส่วนส ำคัญที่จะสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ไว้วำงใจของประชำชนที่มีต่อรัฐบำล  

 นอกจำกนั้นกำรมีจริยธรรมของหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลได้
เป็นอย่ำงดี ระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนที่มีต่อรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ  
อำจแตกต่ำงกันตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ และระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงลักษณะ
ของกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐนั้น ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องรวมถึงประชำชนเกิดควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ รัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐนั้น จะต้องปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล โดยมีพ้ืนฐำนกำรท ำงำนอยู่บนหลักธรรมำภิบำลหรือหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี  

 

6.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ธรรมำภิบำลหรือกำรปกครองที่เป็นธรรมนั้น เป็นกำรแสวงหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีที่สุดที่จะ

สำมำรถเกิดขึ้นในสังคม เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงสงบสุข สำมำรถแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้ง
โดยสันติวิธีอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมให้ยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวนี้มีมำนับพันปีตั้งแต่มนุษย์รวมกันอยู่ใน
ลักษณะของสังคม นับตั้งแต่สมัยนักปรำชญ์ยุคกรีก ไม่ว่ำจะเป็นเพลโต (Plato) หรืออริสโตเติล (Aristorle)  
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ลูกศิษย์ของเพลโต รวมถึงนักคิด นักเขียนอีกหลำยคนทั้งในยุคกรีก ยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม (Renaissance)  
ได้เสนอรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองที่ดี จนกระทั่งยุคใหม่ที่เป็นยุคแห่งกำรใช้เหตุและผลได้ส่งเสริมและสนับสนุน
หลักกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ที่รัฐมีอ ำนำจอธิปไตยสูงสุด โดยมีระบบรำชกำรเป็นกลไกในกำรบริหำร
ประเทศ แต่เนื่องจำกระบบรำชกำรมีขนำดใหญ่มีโครงสร้ำงเป็นล ำดับชั้นที่สลับซับซ้อน มีขั้นตอนและกระบวนกำร
ท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรขำดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในสังคม
ตะวันตกตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยพยำยำมวำงกรอบกติกำหรือแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
สุจริตตรวจสอบได้ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กำรและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเรียกกรอบหรือกติกำดังกล่ำวว่ำ 
ธรรมำภิบำล (Good Governance) นักวิชำกำรเห็นพ้องต้องกันว่ำควรมีกำรปฏิรูปหรือปรับปรุงกำรบริหำร
รำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล นอกจำกนั้นหน่วยงำนระดับนำนำชำติที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นกองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund) หรือธนำคำรโลก (World Bank) ได้มีบทบำทสนับสนุน
แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรบริหำรที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วง
ทศวรรษ 1980 (สถำบันพระปกเกล้ำ, 2545, หน้ำ 6) ธนำคำรโลก ได้ใช้แนวคิดธรรมำภิบำลมำใช้ในกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรให้กู้กับประเทศในซีกโลกใต้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เพ่ือแก้ปัญหำเรื่องควำมไร้
ประสิทธิภำพและกำรคอร์รัปชั่นของรัฐบำลในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะประเทศในแถบลำตินอเมริกำ
และแอฟริกำ แนวคิดธรรมำภิบำลเริ่มน ำมำใช้ในรำยงำนของธนำคำรโลก เมื่อปี ค.ศ.1989 ในรำยงำนเรื่อง 
“Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” ซึ่ ง เป็ นรำยงำนยุคแรกที่ มี กำรกล่ ำวถึ ง
ควำมส ำคัญของกำรมีธรรมำภิบำลและกำรฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ ต่อมำเมื่อมีผลกำรศึกษำของกองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศในกำรให้ประเทศต่ำงๆ กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีข้อสรุปส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คือ กำรที่ประเทศเหล่ำนั้น
ต้องมีธรรมำภิบำลและกำรด ำเนินนโยบำยสำธำรณะที่ได้ตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด ปัจจัยทั้งสองสำมำรถพัฒนำกลับ
สู่เสถียรภำพได้รวดเร็วและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (อรพินทร์ สพโชคชัย, 2541, หน้ำ 4) ส่วนของธนำคำรพัฒนำ
เอเชีย ซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้กล่ำวถึง นิยำมและองค์ประกอบของธรรมำภิบำลว่ำหมำยถึง
กระบวนกำรจัดกำรและกระบวนกำรเพ่ือพัฒนำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วยหลักกำรตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักควำมคงเส้นคงวำของกฎระเบียบ (Predictability) 
หลักควำมโปร่งใส (Transparency) (Asian Development Bank, 1995, p.3-11) แนวคิดหลักด้ำนธรรมำภิบำล
ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย ได้ถูกน ำมำใช้ในหลำยประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่เกิดภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพำะประเทศอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐเกำหลี รวมถึงประเทศไทยที่ได้เกิด
วิกฤตทำงเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540)  

 ในปี ค.ศ. 1996 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้มีมติที่จะเผยแพร่หลักกำรธรรมำภิบำล ด้วยวิธีกำร
ให้ค ำแนะน ำและใช้หลักกำรนี้เป็นเงื่อนไขในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อประเทศที่ต้องกำรกู้ยืมเงินผ่ำนกำรแสดง
หนังสือเจตจ ำนง เงื่อนไขที่ปรำกฏผูกพันมำกับบทบำทในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับ
หลักกำรธรรมำภิบำลของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ท ำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลจำกปัญหำวิกฤตทำง
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เศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 จ ำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขเพ่ือกู้ยืมเงินมำแก้ไขปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ.2000 
ได้มี กำรประชุ มระดับสู งของคณ ะกรรมกำรเพ่ื อช่ วย เหลือกำรพัฒ นำ  (Development Assistant 
Committee: DAC) ซึ่ งเป็นคณะท ำงำนขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (The 
Organization Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ ระบุถึ งหลักกำรธรรมำภิบำลตำม 
ค ำนิยำมของธนำคำรโลกและสรุปว่ำหลักกำรนี้  นอกจำกหมำยถึงกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของรัฐบำลและ
รัฐสภำแล้ว ยังครอบคลุมถึงภำคประชำสังคมรวมทั้งภำคประชำชน และยังได้ขยำยธรรมำภิบำลสู่มิติด้ำนควำม 
คงเส้นคงวำของกฎหมำย (Predictability) ซึ่งเป็นมิติย่อยในประเด็นย่อยของหลักนิติธรรม (Rule of Law) เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบบรรษัทภิบำลและระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็งและมีเสถียรภำพ  
(สุจิตรำ บุณยรัตนพันธ์, 2549, หน้ำ 7)  นอกจำกนี้แล้ว องค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ เช่น โครงกำรพัฒนำของ
สหประชำชำติ (UNDP) ได้ก ำหนดลักษณะที่ส ำคัญของกำรสร้ำงสถำบันที่มีควำมเป็นธรรมำภิบำล โดยอำศัย
ควำมสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำสังคม ได้แก่ (1) กำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 
(2) ประสิทธิภำพของตัวบทกฎหมำย (3) กำรจัดกำรในภำครัฐและภำคเอกชนที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
จรรยำบรรณ (4) กำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจและกำรมีสถำบันในภูมิภำคที่เข้มแข็ง (5) กำรเคำรพในสิทธิ
มนุษยชน (6) สิทธิในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร (7) กำรมีองค์กำรภำคประชำสังคมที่เข้มแข็ง ส่วนในเรื่องของนโยบำย
สำธำรณะจะต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงกรอบและประเมินนโยบำยของรัฐ 
โดยสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในสังคม (อภิสิทธิ์ หนุนภักดี, 2552, หน้ำ 18)  

 เห็นได้ว่ำกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธนำคำรโลก รวมถึงธนำคำรพัฒนำเอเชียเป็นองค์กำรหลัก
และส ำคัญที่ได้น ำธรรมำภิบำลมำใช้กับประเทศสมำชิกผ่ำนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน โดยก ำหนดเป็นเงื่อนไข
ส ำคัญในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของรัฐบำล ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรขจัดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ทำงกำรบริหำรหรือกำรปกครองประเทศให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 

 6.4 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ธรรมำภิบำล ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Good Governance ซึ่งองค์กรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United 

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

 1. กำรมีส่วนร่วม (Participation) ชำยและหญิงมีสิทธิ์ในกำรตัดสินใจผ่ำนสถำบันอันชอบธรรม กำรมี
ส่วนร่วมที่เปิดกว้ำงอยู่บนพ้ืนฐำนของเสรีภำพ 

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

ได้โดยตรง 
 4. กำรตอบสนอง (Responsiveness) สำมำรถดูแล ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
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 5. มุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus orientation) ประสำนผลประโยชน์ของทุกฝ่ำยเพ่ือหำข้อยุติ
ร่วมกัน 

 6. ควำมเสมอภำคเที่ยงธรรม (Equity) ทุกคนมีโอกำสที่จะรักษำ พัฒนำสถำนะชีวิตควำมเป็นอยู่ของตน 
 7. ประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) กระบวนกำรและสถำบันต้องให้ผลตรง

ตำมควำมต้องกำร โดยใช้ทรัพยำกรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 8. ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจต้องรับผิดชอบต่อสำธำรณชนทั่วไปและผู้มี

ส่วนได้เสียในสถำบันของตน 
 9. มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ผู้บริหำรต้องมีมุมมองที่เปิดกว้ำงเกี่ยวกับกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองและกำรพัฒนำมนุษย์  
 คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับเอเชียและแปซิฟิค (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) ได้ ให้ นิ ยำมค ำว่ ำ ธรรมำภิ บำล ว่ ำมี องค์ ประกอบ 8 
ประกำร (What is good governance, UNESCAP) ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม (Participatory) นิติธรรม (Follows 
the rule of law) ประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Effective and Efficient) ควำมเสมอภำค ควำมเท่ียงธรรม
และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจำกสังคม (Equitable and Inclusive) กำรตอบสนอง (Responsive) ควำม
โปร่งใส (Transparent) ภำระรับผิดชอบ (Accountable) และกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented)  

 ส ำหรับค ำแปลของค ำว่ำ Good Governance ในสังคมไทย ปรำกฏครั้งแรกในจดหมำยเปิดผนึกของ
คณะรัฐศำสตร์ 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
ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) (สุจิตรำ บุญยรัตพันธ์, 2549, หน้ำ 30-33)  เช่นเดียวกับ ธีรยุทธ บุญมี (2541, 
หน้ำ 61-70) เรียกร้องให้รัฐบำลสร้ำงธรรมรัฐแห่งชำติ หรือ Governance โดยให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ ธรรมรัฐ 
หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรปกครองประเทศที่ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ได้มีนักวิชำกำรอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ำค ำว่ำ ธรรมรัฐ อำจสร้ำงควำมสับสนที่อำจสื่อควำมหมำยในลักษณะที่มองว่ำรัฐ
เท่ำนั้นที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง จึงมีควำมพยำยำมแปลควำมหมำยให้กว้ำงเพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ใน
ภำคเอกชน หรือประชำชน เช่น มีนักวิชำกำรหลำยคนได้ให้ควำมหมำยของ Good Governance ว่ำหมำยถึง กำร
ก ำกับดูแลที่ดี เช่น วรภัทร โตธนะเกษม (2542, หน้ำ 11) อธิบำยว่ำ กำรก ำกับดูแลที่ดี หมำยถึง กำรใช้สิทธิ์ของ
ควำมเป็นเจ้ำของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่ำนกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำร กำรก ำกับ
ดูแลที่ดีมีควำมจ ำเป็นทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน  ต่อมำภำยหลังวิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2540  
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 สถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศไทย (2541, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของ ธรรมำภิบำล ว่ำหมำยถึง 
กฎเกณฑ์กำรปกครอง บ ำรุงรักษำสังคมและบ้ำนเมืองที่ดีอันหมำยถึงกำรจัดกำรบริหำรสังคมที่ดีในทุก ๆ ด้ำน
และทุกระดับ รวมถึงกำรจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐและรัฐบำล
ที่มิใช่ส่วนรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น องค์กำรที่ไม่ใช่รัฐบำล (Private Sector) องค์กร
ของเอกชน ชมรมและสมำคมเพ่ือกิจกรรมต่ำง ๆ นิติบุคคลภำคเอกชน และภำคประชำสังคม (Civil Society) 
นอกจำกนั้นยังมีนักวิชำกำรท่ำนอื่นท่ีให้ควำมหมำยของธรรมำภิบำล เช่น  

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้ำ 18) กล่ำวว่ำ ธรรมำภิบำล มีควำมหมำยรวมถึง ระบบ โครงสร้ำง 
และกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่วำงกฎเกณฑ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคมของประเทศ เพ่ือที่
ภำคต่ำง ๆ ของสังคมจะพัฒนำและอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสันติสุข 

 ทิพำวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน้ำ 11) เห็นว่ำ ธรรมำภิบำล หมำยถึงกรอบในกำรบริหำรจัดกำรของ
องค์กำรต่ำง  ๆ 

  ปรีดิยำธร เทวกุล, หม่อมรำชวงศ์. (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 กำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพ่ือให้มี

กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีควำมโปร่งใส สำมำรถถูกตรวจสอบได้และมีควำมรับผิดชอบ 
(Accountable) ซื่อสัตย์ ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เท่ำเทียมกัน (Equitable) และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน 

 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
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ภำครัฐ โดยได้ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและ
สังคมท่ีด ีพ.ศ.2542 ข้อ 4 หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ก ำหนดไว้ว่ำ  
  1. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรจัดระเบียบให้สังคมทั้งภำครัฐ 
ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยรำชกำร และฝ่ำย
ธุรกิจสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขมีควำมรู้รักสำมัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทำ ป้องกันหรือแก้ไขเยียวยำ
ภำวะวิกฤติภยันตรำยที่หำกจะมีมำในอนำคต เพรำะสังคมจะรู้สึกถึงควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใสและควำมมี
ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส ำคัญของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับควำมเป็นไทย  รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

  2. ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐำนของหลัก
ส ำคัญอย่ำงน้อย 6 ประกำร ดังนี้ 

   (2.1) หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับต่ำง ๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ข้อบังคับเหล่ำนั้น โดยถือว่ำเป็นกำรปกครองภำยใต้
กฎหมำยมิใช่ตำมอ ำเภอใจหรืออ ำนำจของบุคคล 

   (2.2) หลักคุณธรรม ได้แก่ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โดยรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นตัวอย่ำงแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนพัฒนำตนเองไป
พร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ ำชำติ 
   (2.3) หลักควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของคนในชำติ โดยปรับปรุง
กลไกกำรท ำงำนขององค์กรทุกวงกำรให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ เป็นประโยชน์อย่ำง
ตรงไปตรงมำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และมีกระบวนกำรให้ประชำชนตรวจสอบ
ควำมถูกต้องชัดเจนได้ 
   (2.4) หลักกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอควำมเห็น
ในกำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของประเทศ ไม่ว่ำด้วยกำรแจ้งควำมเห็นกำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดง
ประชำมติหรืออ่ืน ๆ 

   (2.5) หลักควำมรับผิดชอบ ได้แก่ กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมืองและกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ ตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็น
ที่แตกต่ำงและควำมกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตน 
   (2.6) หลักควำมคุ้มค่ำ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีควำมประหยัด ใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ
สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษำพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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6.5 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 
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ควำมส ำคัญกับ
หลักกำรพื้นฐำน 6 หลักกำรซึ่งหลักธรรมำภิบำลตำมหลักกำรพ้ืนฐำนดังกล่ำวน ำมำใช้ในกำรศึกษำนี้ 

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

อยู่ร่วมกันของกำรแบ่งแยกอ ำนำจ กำรตรวจสอบอ ำนำจ และกำรถ่วงดุลอ ำนำจ 
(2) หลักกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ หลักนิติธรรมมีควำมเกี่ยวพันกับสิทธิในเสรีภำพของบุคคล และ

สิทธิในควำมเสมอภำค สิทธิทั้งสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นถือว่ำเป็นพ้ืนฐำนของ “ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์” 
อันเป็นหลักกำรส ำคัญตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

(3) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำยของฝ่ำยตุลำกำรและฝ่ำยปกครอง กำรใช้กฎหมำยของฝ่ำยตุลำกำร 
หรือฝ่ำยปกครองที่เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของประชำชนมีผลมำจำกกฎหมำยที่ได้รับควำมเห็นชอบ จำกตัวแทน
ของประชำชนโดย ฝ่ำยตุลำกำรจะต้องไม่พิจำรณำพิพำกษำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่ำงไปจำกบทบัญญัติของ
กฎหมำยฝ่ำยตุลำกำรมีควำมผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ฝ่ำยตุลำกำรมีควำมผูกพันที่ จะต้อง
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 
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(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
ในทำงลบต่อคุณธรรมของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงร้ำยแรงเมื่อพิจำรณำของคุณธรรมจึงควรพิจำรณำเรื่อง
ต่อไปนี้ 

(1) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำง
โจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้อยลง 

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

(3) ควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้โทษ ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปนี้ 
- มีระบบกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
- มีวิธีกำรพิจำรณำลงโทษผู้ท ำผิดอย่ำงยุติธรรม 
- มีกำรลงโทษจริงจัง หนักเบำตำมเหตุแห่งกำรกระท ำผิด 
- มีระบบกำรฟ้องร้องผู้กระท ำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพ 
- หัวหน้ำงำนลงโทษผู้ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
- 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 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น
กระบวนกำรสื่อสำรในระบบเปิด กล่ำวคือ เป็นกำรสื่อสำรสองทำง ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
ซึ่งประกอบไปด้วยกำรแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีใน
สังคม 

หลักกำรมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักกำรส ำคัญ 4 หลักกำร คือ 
(1) ระดับกำรให้ข้อมูล เป็นระดับต่ ำสุดและเป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดของกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง 

ผู้วำงแผนโครงกำรกับประชำชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของผู้วำงแผนโครงกำร และยัง
เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดง
นิทรรศกำร และกำรท ำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ 

(2) ระดับกำรเปิดรับควำมคิดเห็นจำกประชำชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่ำระดับแรก กล่ำวคือ ผู้วำงแผน
โครงกำรเชิญชวนให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมำกขึ้น  และประเด็นในกำรประเมินข้อดี
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ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรริเริ่มโครงกำรต่ำง ๆ และกำรบรรยำย
ให้ประชำชนฟังเกี่ยวกับโครงกำรต่ำง ๆ แล้วขอควำมคิดเห็นจำกผู้ฟัง รวมไปถึงกำรร่วมปรึกษำหำรือ เป็นต้น 

(3) ระดับกำรวำงแผนร่วมกัน และกำรตัดสินใจเป็นระดับขั้นที่สูงกว่ำกำรปรึกษำหำรือ กล่ำวคือ เป็น
เรื่องกำรมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้ำงมำกขึ้น มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรตัดสินใจ และวำงแผนเตรียม
โครงกำร และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมี
ข้อโต้แย้งมำก เช่น กำรใช้กลุ่มที่ปรึกษำซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อนุญำโต 
ตุลำกำรเพื่อแก้ปัญหำข้อขัดแย้ง และกำรเจรจำเพื่อหำทำงประนีประนอมกัน เป็นต้น 

(4) ระดับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสำธำรณชน เป็นระดับขั้นที่
สูงสุดของกำรมีส่วนร่วม คือระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรมีส่วนร่วมและได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะหรือขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้มำกข้ึน
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 
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- มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- มีกำรใช้ผลตอบแทนตำมผลงำน 

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

หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักนิติธรรม 

   ธรรมาภิบาล 

หลักความโปร่งใส 
 

    หลักคุณธรรม 

หลักการ 
มีส่วนร่วม 

หลักความ
รับผิดชอบ 

  หลักความคุ้มค่า 
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7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 8.1 ประชำกร ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับ

กำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ดังนี้ 
 (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 ได้แก ่
ศำลยุติธรรม ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำน ป.ป.ส. กรมศุลกำกร  

- 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 สภำทนำยควำมในพระ
บรมรำชูปถัมภ์  
 - หน่วยข่ำวและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง จ ำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
  - หน่วยสนับสนุนอ่ืนๆ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กรมองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
- เพศ 
- อำยุ 
- กำรศึกษำ 
- อำชีพ 

ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง.  

1. ตามภารกิจหลักของกฎหมาย 
2. ตามหลักธรรมาภิบาล 
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักควำมโปร่งใส 
- หลักกำรมีส่วนร่วม 
- หลักควำมรับผิดชอบ 
- หลักควำมคุ้มค่ำ 
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  - หน่วยงำนสนับสนุน อ่ืนๆ 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 (13)) 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)  
 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
พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภำคตะวันออก จำกนั้นสุ่มจังหวัดที่อยู่ในภำคต่ำง ๆ ตำมอัตรำส่วนของประชำกร เพ่ือให้ได้จ ำนวนจังหวัดที่จะใช้
ในกำรส ำรวจ และท ำกำรสุ่มจับฉลำกจังหวัดตำมภำคจำกอัตรำส่วนที่ได้จำกกำรค ำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้อัตรำกำรตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพ่ิมขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
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 8.09 12.32 99 1 1 1. กรุงเทพฯ 99 
ภำคเหนือ 6.31 9.60 77 9 2 1. น่ำน 

2. แม่ฮ่องสอน 
35 
42  

ภำคใต้ 9.29 14.15 113 14 3 1. สุรำษฎร์ธำน ี
2. ตรัง 
3. พัทลุง 

40 
38 
35 

ภำค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

21.91 33.35 267 20 8 1. ขอนแก่น 
2. ยโสธร 
3. ศรีสะเกษ 
4. นครพนม 
5. บึงกำฬ 
6. อุดรธำนี 

38 
30 
32 
32 
30 
35 
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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) 

7. อุบลรำชธำน ี
8. กำฬสินธุ ์

38 
32 

ภำคตะวันตก 3.38 5.14 41 5 1 1. กำญจนบุรี 41 
ภำค
ตะวันออก 

4.64 7.06 56 7 2 1. ระยอง 
2. ชลบุร ี

28 
28 

ภำคกลำง 12.08 18.38 147 21 5 1. อ่ำงทอง 
2. พิษณุโลก 
3. ก ำแพงเพชร 
4. นครนำยก 
5. อุทัยธำนี 

30 
30 
30 
29 
28 

รวม 65.70 100 800 77 22 22 800 
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 (2) หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 37 หน่วยงำน ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลทั้ง 
37 หน่วยงำนๆ ละ 10 ฉบับ รวมเป็น 370 ฉบับ  

9. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ  
 9.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร งำนวิจัย ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้ำงข้อค ำถำมเพ่ือ
จัดท ำแบบส ำรวจ 
 9.2 กำรทดสอบควำมเที่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของแบบส ำรวจ ทดสอบคุณภำพของเครื่องมือโดยใช้

วิธีกำรทดสอบควำมเที่ยงของแบบส ำรวจ  (Reliability Test) และได้วัดสัมประสิทธิ์อัลฟำ (Coefficient – 𝛼)  
ซึ่งเป็นกำรประมำณค่ำควำมเที่ยงของเครื่องมือ  โดยกำรวัดควำมสอดคล้องภำยใน ซึ่งแบบส ำรวจเป็นมำตร
ประเมินค่ำ (Rating Scale)  สูตรที่ใช้ค ำนวณ (สุวิมล ติรกำนันท์, 2553, หน้ำ 156) 
 

          [
n

n−1
] [1 −

∑Si
2

St
2 ] 

     จ ำนวนข้อในเครื่องมือ 

  si
2       ควำมแปรปรวนของคะแนนค ำถำมแต่ละข้อ  

   st
2   ควำมแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

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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  ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำที่ได้จะแสดงถึงระดับควำมคงที่ของค ำถำม  โดยจะมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 ค่ำที่
ใกล้เคียงกับ 1 มำก แสดงว่ำมีควำมเชื่อถือได้มำก ในกำรศึกษำวิจัยค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ มีค่ำตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
ถือว่ำแบบส ำรวจนั้นมีค่ำควำมเชื่อม่ันเป็นที่น่ำพอใจและสำมำรถใช้เป็นแบบส ำรวจในกำรศึกษำวิจัยได้  

10. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 10.1 จัดท ำแบบส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติ งำนของส ำนักงำน ปปง.  

โดยก ำหนดข้อค ำถำมจำกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 5 ข้อ ประเด็นควำมเชื่อมั่น จ ำนวน 25 ข้อ  
 10.2 น ำแบบส ำรวจเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 10.3 น ำแบบส ำรวจไปทดลองใช้กับประชำกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน แล้วน ำแบบส ำรวจ

มำวิเครำะห์หำค่ำควำมเที่ยง (Reliability Test) มีค่ำเท่ำกับ 0.98 
 10.4 น ำแบบส ำรวจไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 
  (1) ประชำชนในพ้ืนที่ 22 จังหวัด รวมจ ำนวน 800 ชุด ซึ่งเป็นประชำกรในพ้ืนที่จังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้ 

- กรุงเทพมหำนคร  
- ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่ำน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง 

  - ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
นครพนม จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดกำฬสินธุ์  

- ภำคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี 
- ภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
- ภำคกลำง ได้แก่ จังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดนครนำยก 

และจังหวัดอุทัยธำนี 
  (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 37 หน่วยงำน หน่วยงำนละ 
10 ฉบับ รวมจ ำนวน 370 ฉบับ  

 10.4 น ำแบบส ำรวจที่ได้รับกำรตอบกลับ มำวิเครำะห์ทำงสถิติเพ่ือหำระดับควำมเชื่อมั่น โดยใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS  

11. สถิติที่ใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Window โดยกำรวิเครำะห์

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

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

(Frequency) โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย 
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เกณฑ์กำรแปลผล 

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำม
สูตรกำรหำอันตรภำคชั้น ดังนี้  

                              สูตร =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
 
  

          จ ำนวนชั้น 
 เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของส 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 

(2) กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระดับควำมเชื่อมั่น 

- วิ เครำะห์ เปรียบเทียบระดับควำมเชื่อมั่น โดยใช้  t-test และ One – way ANOVAs โดยใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for windows 

12. ผลการส ารวจ 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ

ส ำนักงำน ปปง. แบ่งกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

   5 – 1 
5 
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ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
เพศ 
    ชำย 
    หญิง 

 
364 
416 

 
(44.90) 

  (51.30) 
    ไม่ระบุ   31 (3.80) 

รวม 811 (100.00) 
อายุ 
    18 – 24 ปี 
    25 – 39 ปี 
    40 – 59 ปี 
    60 ปีขึ้นไป 

 
90 
338 
323 
 38 

 
(11.10) 
(41.70) 
(39.80) 
(4.70) 

    ไม่ระบุ  22 (2.70) 
รวม 811 (100.00) 

ระดับการศึกษา 
    ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
    ปริญญำตรี 
    สูงกว่ำปริญญำตรี 
    อ่ืน ๆ  

 
220 
390 
149 
16 

 
(27.10) 
(48.10) 
(18.40) 
(2.00) 

    ไม่ระบุ  36 (4.40) 
รวม 811 (100.00) 

อาชีพ 
    รับจ้ำง 
    พนักงำนบริษัท 
    ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
    เกษตรกร 

 
86 
55 
426 
62 
74 

 
(10.60) 
(6.80) 
(52.50) 
(7.60) 
(9.10) 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
    ค้ำขำย 
    อ่ืน ๆ 

43 
51 

(5.30) 
(6.30) 

    ไม่ระบุ 14 (1.80) 
รวม     811 (100.00) 

รู้จักส านักงาน ปปง. หรือไม่ 
    ไม่รู้จัก 
    รู้จัก 

 
152 
657 

 
(18.70) 

  (81.10) 
    ไม่ระบุ  2 (0.20) 

รวม     811 (100.00) 
รู้จักส านักงาน ปปง. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้

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

 
 

240 
399 
299 
142 
68 
12 

 
 

(29.60) 
(49.20) 
(36.90) 
(17.50) 
(8.40) 
(1.50) 

รวม     1,160 - 

 จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวนทั้งสิ้น 811 คน 
จ ำแนกตำมลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี ้

 เพศ  ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นเพศหญิง จ ำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 เป็นเพศชำย จ ำนวน 
364 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 และไม่ระบุเพศ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 

 อำยุ  ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ มีช่วงอำยุระหว่ำง 25 – 39 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 338 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.70 ช่วงอำยุ 25 – 39 ปี จ ำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 ช่วงอำยุ 18 – 24 ปี จ ำนวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.10 ช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 และไม่ระบุอำยุ จ ำนวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 

 ระดับกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุด จ ำนวน 390 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.10 ระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 ระดับกำรศึกษำ 
สูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 ไม่ระบุระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.40 และน้อยที่สุดคือ กำรศึกษำระดับอ่ืนๆ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  
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 อำชีพ ผู้ตอบแบบส ำรวจประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจมำกที่สุด จ ำนวน 426 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.50 อำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 อำชีพเกษตรกร จ ำนวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.10 อำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 พนักงำนบริษัท จ ำนวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.80 อำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 อำชีพค้ำขำย จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.30 และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุอำชีพ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80  

 รู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม่ ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 657 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.10 ไม่รู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 และไม่ระบุ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 

 รู้จักส ำนักงำน ปปง. จำกช่องทำงวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ ำนวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 
หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ จ ำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 240 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.60 Social Media/ Facebook จ ำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ติดต่อประสำนงำน
ด้วยตนเอง จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 และอ่ืนๆ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อม่ันของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ

ส ำนักงำน ปปง.  

ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น x  S.D. 
1. กำรรับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมจำกผู้มีหนำ้ที่รำยงำน 
และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน 

3.50 .72 70.00 

2. กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำ
ควำมผิด 

3.54 .72 70.80 

3. กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำน (กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน) 

3.56 .77 71.20 

4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัด 3.48 .80 69.60 
5. กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผู้มีหน้ำที่ 
รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 

3.60 .79 72.00 

6. กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เก่ียวกับกำรฟอกเงิน 
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เพ่ือจัดท ำ
นโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ 

3.52 .77 70.40 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น x  S.D. 
7. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.56 .77 71.20 

8. แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (ตำมมำตรำ 13 
และ 16) ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแล 
ผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

3.50 .72 70.00 

9. กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำร เพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำร
ต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.50 .83 70.00 

10. กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม 
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.48 .91 69.60 

รวม 3.52 .63 70.40 

 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำน ปปง. พบว่ำ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 70.40  
 และเมื่อพิจำรณำตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ในทุกภำรกิจในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ มีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ร้อยละ 69 – 72 
โดยภำรกิจที่มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด ได้แก่ กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบฯ ผู้มีหน้ำที่รำยงำน
กำรท ำธุรกรรม มีควำมเชื่อมั่น คิดเป็นร้อยละ 72 และน้อยที่สุดคือ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึด
หรืออำยัด และกำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ มีควำมเชื่อมั่นคิดเป็นร้อยละ 
69.60 
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 ตำรำงที ่3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำลของส ำนักงำน ปปง.  

ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น x     S.D. 
1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบในกำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3.60 .81 72.00 

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

3.64 .79 72.80 

3. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพ 
ของประชำชน 

3.61 .80 72.20 

4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรรณ 

3.68 .79 73.60 

5. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริตและเที่ยงธรรม 

3.61 .77 72.20 

6. ส ำนักงำน ปปง. กระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำ 
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติ 

3.61 .81 72.20 

7. กำรปฏิบัตหิน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. เปน็ที่พ่ึงของประชำชนได้ 3.61 .81 72.20 
8. ส ำนักงำน ปปง. ยึดหลักควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล 
อย่ำงตรงไปตรงมำ 

3.63 .79 72.60 

9. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูล 
ข่ำวสำรต่อสำธำรณชน 

3.49 .74 69.80 

10. ส ำนักงำน ปปง. เปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู ้แจ้งข้อมูล
ข่ำวสำร รวมถึงแสดงทัศนะ ควำมคิดเห็นต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 

3.51 .76 70.20 

11. ส ำนักงำน ปปง. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยกรณีให้ควำม
ร่วมมือแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรเบำะแส 

3.56 .78 71.20 

12. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้ทรัพยำกร
ที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

3.63 .74 72.60 

13. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำน ปปง. ได้ 

3.49 .82 69.80 

14. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีระบบและมีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับ 3.60 .75 72.00 
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ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ร้อยละ 

ควำมเชื่อมั่น   x  SD 
15. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น 
ของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.51 .82 70.20 

16. ส ำนักงำน ปปง. มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ 
ต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้รับบริกำร 

3.63 .78 72.60 

รวม 3.59 .63 71.80 

 
 จำกตำรำงที ่3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชือ่มั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

พบว่ำ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นฯ ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 71.80 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในประเด็นที่ 4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่น
ในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ มำกที่สุด ( x = 3.68) คิดเป็นร้อยละ 73.60 รองลงมำ
คือประเด็นที่ 2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด ( x = 3.64) 
คิดเป็นร้อยละ 72.80 และน้อยที่สุดคือประเด็นที่ 9. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูล 
ข่ำวสำรต่อสำธำรณชน และประเด็นที่ 13. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได้ 
( x = 3.49) คิดเป็นร้อยละ 69.80 

ตำรำงที่  4 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่มกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

กลุ่ม n 
𝒙 S.D. t Sig. 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ประชำชน 520 3.48 3.55 .66 .68 1.58 2.14 .11 .03* 

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

273 3.41 3.45 .58 .58 

*p < .05 
จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่มกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร

ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำชนทั่วไปและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำม
เชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจไม่แตกต่ำงกัน แต่มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลทีแ่ตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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 ตำรำงที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

เพศ N 
𝒙 S.D. t Sig. 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
ภารกิจ 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ชำย 297 3.52 3.58 .61 .63 1.04 .02 .30 .88 

หญิง 341 3.53 3.60 .64 .61 

 จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศที่มีต่อระดับควำมเชื่อมั่นฯ 
พบว่ำ ประชำชนเพศชำยและเพศหญิงมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและ
ตำมหลักธรรมำภิบำลไม่แตกต่ำงกัน 

ตำรำงที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำยุกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ตำมภำรกิจ 
ระหว่ำงกลุ่ม 3 1.00 .33 .86 .45 
ภำยในกลุ่ม 627 243.51 .38 

รวม 635 244.51 

ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 .20 .06 .17 .91 
ภำยในกลุ่ม 632 243.00 .38 

รวม 635 243.20 

 
จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำยุที่มีต่อระดับควำมเชื่อมั่นฯ 

พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและตำม
หลักธรรมำภิบำลไม่แตกต่ำงกัน 
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ตำรำงที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนกำรศึกษำกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อ
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ตามภารกิจ 
ระหว่ำงกลุ่ม 3 7.27 2.42 6.24 .00** 
ภำยในกลุ่ม 627 243.53 .38 

รวม 630 250.80 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ระหว่ำงกลุ่ม 3 8.13 2.71 6.94 .00** 
ภำยในกลุ่ม 627 244.92 .39 

รวม 630 253.05 

**p < .01 
จำกตำรำงที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนกำรศึกษำที่มีต่อระดับควำมเชื่อม่ันฯ 

พบว่ำ ประชำชนที่มีกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและ
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ
รำยคู่ (Post Hoc) ได้ผลกำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ 7 - 8 

ตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา 𝑥 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อ่ืน ๆ 

3.71 3.52 3.39 3.26 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.71 - .18** .31** .44* 

ปริญญาตรี 3.52 - - .12* .25 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.39    .13 

อ่ืน ๆ 3.26    - 
**p < .01   
*p < .05 

 จำกตำรำงที่ 8 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี   
มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 และแตกต่ำงกับกำรศึกษำระดับอื่น ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
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ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา 𝒙 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อ่ืน ๆ 

3.78 3.58 3.45 3.29 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.78 - .20** .32** .49* 

ปริญญาตรี 3.58 - - .12* .28 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.45 - - - .16 

อ่ืน ๆ 3.29 - - - - 
**p < .01 
*p < .05 

 จำกตำรำงที่ 9 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี มีควำม
เชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
และแตกต่ำงกับกำรศึกษำระดับอ่ืน ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำชีพกับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ตามภารกิจ 
ระหว่ำงกลุ่ม 6 8.338 1.39 3.60 .00** 
ภำยในกลุ่ม 642 247.51 .38 

รวม 648 255.85 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ระหว่ำงกลุ่ม 6 9.39 1.56 4.06 .00** 
ภำยในกลุ่ม 642 247.26 .38 

รวม 648 256.66 

**p < .01 
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จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำชีพที่มีต่อระดับควำมเชื่อมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพแตกต่ำงกันมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำม
ภำรกิจและตำมหลักธรรมำภิบำลที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ได้ผลกำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ 11 – 12 

ตำรำงที่ 11 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมอำชีพ 

อาชีพ 𝑥 
รับจ้าง 

พนักงาน
บริษัท 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

เกษตรกร ค้าขาย อ่ืน ๆ 

3.72 3.67 3.46 3.59 3.81 3.38 3.44 

รับจ้าง 3.72 - .05 .26** .13 -.08 .34** .28* 

พนักงาน
บริษัท 

3.67 - - .20* .08 -.13 .28 .22 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.46 - - - -.12 -.34** .07 .01 

ธุรกิจส่วนตัว 3.59 - - - - -.22 .20 .14 

เกษตรกร 3.81 - - - - - .42** .36** 

ค้าขาย 3.38 - - - - - - -.06 

อ่ืนๆ 3.44 - - - - - - - 

**p < .01 
*p < .05 

 จำกตำรำงที่ 11 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
จ ำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพรับจ้ำง มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 
และค้ำขำย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และมีควำมแตกต่ำงกับอำชีพอ่ืน ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 

 อำชีพข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพเกษตรกร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 และอำชีพเกษตรกร มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพค้ำขำย และอำชีพอ่ืน ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 
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ตำรำงที่ 12 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมอำชีพ 

อาชีพ 𝑥 
รับจ้าง 

พนักงาน
บริษัท 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

เกษตรกร ค้าขาย อ่ืน ๆ 

3.87 3.69 3.51 3.59 3.87 3.53 3.57 

รับจ้าง 3.87 - .17 .35** .27* -.00 .34* .30* 

พนักงาน
บริษัท 

3.69 - - .17 .09 -.18 .16 .12 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.51 - - - -.07 -.35** -.01 -.05 

ธุรกิจส่วนตัว 3.59 - - - - -.27* .06 .02 

เกษตรกร 3.87 - - - - - .34* .30* 

ค้าขาย 3.53 - - - - - - -.04 

อ่ืนๆ 3.57 - - - - - - - 

**p < .01 
*p < .05 

 จำกตำรำงที่ 12 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉลี่ยควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลจ ำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพรับจ้ำง มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และแตกต่ำงกับอำชีพธุรกิจส่วนตัว อำชีพค้ำขำย และอำชีพอ่ืนๆ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 อำชีพข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพเกษตรกร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 และอำชีพธุรกิจส่วนตัว มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพเกษตรกร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 

 อำชีพเกษตรกร มีควำมเชื่อมั่นที่แตกต่ำงกับอำชีพค้ำขำยและอำชีพอ่ืนๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 สิ่งที่ประชำชนต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 1. ควรมีกำรจัดเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรู้จักส ำนักงำน ปปง. มำกขึ้น  
 2. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์บทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนให้มำกกว่ำนี้และเข้ำใจได้ง่ำย ประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงได้  
 3. ส ำนักงำน ปปง. ควรให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชนมำกขึ้น 
 4. ควรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยฟอกเงินให้มำกกว่ำนี้  
 5. ควรจัดกิจกรรมและสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับประชำชน  
 6. ข่ำวสำรมีกำรประชำสัมพันธ์น้อยเกิดไปประชำชนรับทรำบได้ไม่ทั่วถึง ควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร

ให้มีควำมหลำกหลำยช่องทำง 
 7. ควรมีกำรท ำงำนเชิงรุกมำกขึ้น 
 8. ควรมีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
 9. ควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 10. ควรปฏิบัติกับทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เกรงกลัวอิทธิพล หรือกำรเมืองใด 
 11. ควรมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงไปยังส่วนภูมิภำค เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น  
 ชมเชยกำรท ำงำนของส ำนักงำน ปปง. 
 ชื่นชมที่ส ำนักงำน ปปง. จัดโครงสร้ำงขององค์กรให้ มีส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และจัดให้มีสำยด่วน 

ปปง. (โทร 1710) เพ่ือรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหำของประชำชนที่เดือดร้อน 
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ภาคผนวก 

แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจ 



34 
 

ความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
 
 
 
 

 
แบบส ำรวจควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 5 ข้อ 

 ส่วนที ่2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 26 ข้อ  

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ส่วนที ่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     รับจ้ำง       พนักงำนบริษัท 
        ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
       เกษตรกร      ค้ำขำย 

   อ่ืน ๆ ................... 
5. ท่ำนรู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม่ 

       ไม่รู้จัก     

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

       หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์   Social media/Facebook 
   ติดต่อประสำนงำนด้วยตนเอง    อ่ืน ๆ .............. 
 
 

ส่วนที ่2 ความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.   

ค าชี้แจง แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกำรศึกษำควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยข้อมูลที่ได้จะน ำไปสู่กำร
เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนำแนวทำงกำรท ำงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป 
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ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน     ที่ตรงกับ “ระดับความเชื่อม่ัน” ของท่ำน 
1 หมำยถึง  มีควำมเชื่อมั่นน้อยที่สุด   
2 หมำยถึง  มีควำมเชื่อมั่นน้อย 
3 หมำยถึง  มีควำมเชื่อมั่นปำนกลำง 
4 หมำยถึง  มีควำมเชื่อมั่นมำก 
5 หมำยถึง  มีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด     

 

ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

ตามภารกิจหลักของกฎหมาย 
1. กำรรับรำยงำนกำรท ำธรุกรรมจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
และแจ้งตอบกำรรบัรำยงำน 

     

2. กำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำควำมผิด 

     

3. กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำน (กำรยดึหรืออำยัดทรัพย์สิน) 

     

4. กำรบรหิำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัด      
5. กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติก ำกับ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผู้มีหน้ำที่
รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 

     

6. กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เก่ียวกับกำรฟอก
เงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเพ่ือ
จัดท ำนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ 

     

7. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
 
 

     

8. แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม (ตำม      
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ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

มำตรำ 13 และ 16) ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยไปยัง
หน่วยงำนก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
9. กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

     

10. กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรใหก้ำรศึกษำ และฝึกอบรม 
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

     

ตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบในกำร
บริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ 
และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

     

3. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิ 
เสรีภำพของประชำชน  

     

4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 

     

5. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 

     

6. ส ำนักงำน ปปง. กระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชำติ 

     

7. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. เป็นที่พ่ึงของ
ประชำชนได้ 

     

8. ส ำนักงำน ปปง. ยึดหลักควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำ 

     

9. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน 
ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน  

     

10. ส ำนักงำน ปปง. เปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู้       
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ประเด็นความเชื่อม่ัน 
ระดับความเชื่อม่ัน 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

แจ้งข้อมูล ข่ำวสำร รวมถึงแสดงทัศนะ ควำมคิดเห็นต่ำง 
ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 
11. ส ำนักงำน ปปง. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยกรณี 
ให้ควำมร่วมมือแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรเบำะแส 

     

12. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้
ทรัพยำกรที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

     

13. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. ได ้

     

14. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีระบบและมี
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 

     

15. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

16. ส ำนักงำน ปปง. มีควำมตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้รับบริกำร 

     

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง 

 

 

 


