
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หัวข้อ          หน้า 
 
1. ความเป็นมา         1 
2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา        2 
3. ขอบเขตการส ารวจข้อมูล        2 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ         5 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ         5 
6. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง         5 
7. กรอบแนวคิดในการศึกษา        18 
8. สมมติฐาน         18 
9. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        18 
10. เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ   23 
11. การเก็บรวบรวมข้อมูล        23 
12. สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์        24 
13. ผลการส ารวจ         25 
14. สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะ      41 
15. บรรณานุกรม         44 
16. แบบส ารวจความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 47 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 การส ารวจความเช่ือมั่นที่มีต่อการปฏิบัตงิาน  
ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. ความเป็นมา 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่ำ ส ำนักงำน ปปง. เป็นส่วนรำชกำรที่
ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระและเป็นกลำง โดยใช้หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และตำม
มำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง พ.ศ. 2559 กอปรกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ในกำรด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
คณะกรรมกำรธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รับรำยงำนและแจ้งตอบกำร
รับรำยงำนกำรท ำธุรกรรม รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลติดตำมตรวจสอบ 
ศึกษำ วิเครำะห์และประมวลผลกำรรำยงำนและข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรม เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือ
ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด ยึดหรืออำยัด บริหำรจัดกำรทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เผยแพร่ควำมรู้จัดฝึกอบรม ช่วยเหลือสนับสนุนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้มีกำรเผยแพร่
ควำมรู้และจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลหรือสนับสนุนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินของประเทศ  

และเน่ืองจำกส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยที่มุ่งป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. เพื่อกำรรับรู้ข่ำวสำรที่ถูกต้องของประชำชน ซ่ึงส่ิงส ำคัญที่จะช่วยส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คือ กำรได้รับควำมร่วมมือ 
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ (Public Sector) ภำคเอกชน (Private Sector) รวมถึง
ภำคประชำชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ (Civil Society) กำรที่ส ำนักงำน ปปง. จะได้รับกำรสนับสนุนหรือได้รับ
ควำมร่วมมือดังกล่ำวจ ำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค สุจริต มีกฎเกณฑ์ กติกำท่ีจะท ำให้เกิดควำม
โปร่งใส ซ่ือสัตย์ รวมถึงมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพ ตรวจสอบได้ จนได้รับควำมเช่ือมั่น ศรัทธำจำก
ประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. รวมถึงกำรยอมรับของประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินของส ำนักงำน ปปง. อยู่ในระดับสูง ส ำนักงำน ปปง. ย่อมได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อกำรได้รับควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน รวมถึงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
ในขณะเดียวกันหำกระดับควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับต่ ำย่อมส่งผลกระทบในทำงตรงกันข้ำมท ำให้ส ำนักงำน ปปง. 
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ไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำที่ควร ซ่ึงจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำน ปปง. ได้ให้กำรบริกำร
แก่ประชำชน ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์ รับแจ้งข้อมูลข่ำวสำรหรือเบำะแส รับและส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
พยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นกำรประเมินกำรรับรู้และเข้ำใจรวมถึงภำพลักษณ์ของส ำนักงำน ปปง. ประกอบกับ  
แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ฉบับทบทวนประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ส ำนักงำน ปปง. ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์ ให้มีกำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นของ
ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
จึงเห็นควรมีกำรส ำรวจระดับควำมเช่ือมั่นของประชำชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
ปปง. ให้มีควำมโปร่งใส สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นต่อไป 

 

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษำระดับควำมเช่ือมั่นของประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม
ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
 2.2 เพ่ือรับทรำบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ
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 42 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  - หน่วยงำนด้ำนนโยบำยและกำรก ำกับดูแลมำตรกำรด้ำน AML/CFT จ ำนวน 12 หน่วยงำน ได้แก่  
   (1) ศำลยุติธรรม (ศำลแพ่ง) 
   (2) ศำลอำญำ 
   (3) ศำลอุทธรณ์ 
   (4) ศำลฎีกำ 
   (5) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (อำชญำกรรมข้ำมชำติ) 
   (6) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ม.3(6), (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (๑6) , (17) , (18) , (21)) 
   (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (อำญำฐำนฟอกเงิน) 
   (8) ส ำนักงำน ป.ป.ช. (ม. 3(5)) 
   (9) ส ำนักงำน ป.ป.ท. (ม. 3(5)) 
   (10) ส ำนักงำน ป.ป.ส. (ม. 3(1)) 
   (11) กรมศุลกำกร (ม. 3(7)) 
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   (12) กรมสรรพำกร (ภำษี) 
- หน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแล FI, DNFBPs และ NPO จ ำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่  

  (1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย  (ม. 3(4)) 
  (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ม. 3(4) , (20)) 
  (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
  (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  (5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  (6) กรมกำรปกครอง  
  (7) กรมกำรจัดหำงำน  
  (8) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
  (9) สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์  
  (10) สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์  

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

3.3 ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 

- ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 3,766 แห่ง จำก 6 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 

  (1) ธนำคำร จ ำนวน 36 แห่ง 
  (2) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินำศภัย จ ำนวน 83 แห่ง 
  (3) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จ ำนวน 5 แห่ง 
  (4) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน จ ำนวน 137 แห่ง 
  (5) สหกรณ์ จ ำนวน 3,423 แห่ง 
  (6) นิติบุคคลอ่ืนๆ ตำมมำตรำ 3 (จ ำนวน 82 แห่ง) 

- ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 833 แห่ง จำก 1 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 

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

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 9,079 แห่ง จำก 10 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 
  (1)   ผู้ประกอบอำชีพ ให้ค ำแนะน ำ ที่ปรึกษำกำรลงทุน เคล่ือนย้ำยเงินทุน จ ำนวน 31 แห่ง 
  (2)   ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ จ ำนวน 2,794 แห่ง 
  (3)   ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือ ให้เช่ำซ้ือรถยนต์ จ ำนวน 2,301 แห่ง 
  (4)   ตัวแทน นำยหน้ำซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 1,022 แห่ง 
  (5)   ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ จ ำนวน 1,042 แห่ง 
  (6)   ผู้ประกอบอำชีพสินเช่ือส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 34 แห่ง 
  (7)   ผู้ประกอบอำชีพบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 13 แห่ง 
  (8)   ผู้ประกอบอำชีพบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 10 แห่ง 
  (9)   ผู้ประกอบอำชีพช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 71 แห่ง 
  (10) ผู้ประกอบอำชีพที่ด ำเนินธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินที่

มิใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,761 แห่ง 
 

 ด้ำนเน้ือหำ 
 - ศึกษำควำมเช่ือมั่นของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ใน

ภำรกิจหลักตำมกฎหมำย 
 - ศึกษำควำมเช่ือมั่นของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำร
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บ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักควำมโปร่งใส 
(Transparency) หลักกำร มีส่วนร่วม (Participation) หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) และหลักควำมคุ้มค่ำ 
(Value for Money) 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
ควำมเช่ือมั่น  หมำยถึง  ควำมเช่ือถือ 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 
 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 ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ได้รับทรำบผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำน
กำรท ำธุรกรรมที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป 

6. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 
 ควำมเช่ือมั่น ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Trust หมำยถึง ควำมเช่ือถือ ควำมเช่ือใจ ควำมไว้วำงใจ ควำมมั่นใจ 

(วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2541, หน้ำ 971) ได้มีนักวิชำกำรให้ควำมหมำยของควำมเช่ือมั่นไว้หลำยรำย ดังน้ี  
ธีรภำพ วัฒนวิจำรณ์ (2545, หน้ำ 127-128) ให้ควำมหมำยควำมเชื่อมั่นว่ำเป็นสิ่งที่อยู่ในตัว โดย

จะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับควำมคิดและควำมรู้สึกในปัญหำต่ำง ๆ และจะแสดงออกมำในลักษณะของพฤติกรรม
ที่ปรำกฏต่อบุคคลภำยนอกซ่ึงก็คือบุคลิกภำพของแต่ละบุคคล ควำมเช่ือมั่นไม่ได้จ ำกัดอยู่แต่ในตัวเอง แต่รวมถึง
ควำมเช่ือมั่นในผู้อ่ืนด้วย  
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 ปัญญำภรณ์ ศรีกุลชำ (2553, หน้ำ 30) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับควำมเช่ือมั่น ดังน้ี  
 Whitney (1996) ควำมเช่ือมั่น คือ ควำมมั่นใจในควำมซ่ือสัตย์ ควำมน่ำเช่ือถือ และควำมยุติธรรม 

ในบุคคลหรือส่ิงใด ๆ  
 Rotter (1967) ควำมเช่ือมั่นหรือควำมเช่ือถือ เป็นควำมคำดหวังส่วนบุคคลที่คำดหวังต่อบุคคลอ่ืนว่ำ

สำมำรถไว้วำงใจหรือเช่ือถือได้ 
 Altman & Taylor (1973) เห็นว่ำควำมมั่นใจเป็นส่วนหน่ึงของควำมเช่ือมั่น ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมเช่ือ 

ที่มีต่อองค์กรว่ำ องค์กรน้ันเป็นองค์กรที่น่ำเช่ือถือ ซ่ือสัตย์ หรือมีคุณธรรมสูง จะประกอบด้วยกำรบริกำรที่มี
คุณภำพ มีควำมซ่ือสัตย์ มีควำมยุติธรรม มีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมช่วยเหลือ  

 Kitchen, Joanne, Tau Li and Graham (1999) เห็นว่ำ ควำมเช่ือมั่นเป็นควำมรู้สึกมั่นใจและเช่ือใจว่ำอีก
ฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย  

 อำจพอสรุปได้ว่ำควำมเช่ือมั่นเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก ซ่ึงเป็นผลที่ได้รับมำจำกประสบกำรณ์
ที่ได้รับไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลหรือองค์กร ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมซ่ือสัตย์ ยุติธรรม ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมคำดหวังในทำงบวกที่มีต่อบุคคลหรือองค์กร 

 6.2 ความส าคัญของความเชื่อม่ัน 
 ควำมเช่ือมั่นหรืออำจเรียกว่ำควำมเช่ือถือไว้วำงใจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน โดยเฉพำะ

ควำมเช่ือถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรจัดกำร เน่ืองจำกหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนขำดควำมเช่ือมั่นในหน่วยงำนภำครัฐแล้ว  
หน่วยงำนภำครัฐน้ันก็จะไม่มีควำมส ำคัญและขำดกำรสนับสนุน นอกจำกน้ีจะส่งผลกระทบต่อกำรให้ควำมร่วมมือ 
กำรประสำนงำน กำรร่วมปฏิบัติงำน ดังน้ัน กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชำชน
ไว้วำงใจจึงเป็นปัจจัยส ำคัญ อันจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นอย่ำงมำก องค์กรเพ่ือควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) 
ให้ควำมส ำคัญกับควำมเช่ือมั่นไว้วำงใจที่มีต่อรัฐบำล โดยรำยงำนในหนังสือ Trust in Government (2000, p28-37) 
เห็นว่ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงจริยธรรม (Ethics Infrastructure) เป็นส่วนส ำคัญที่จะสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ
ไว้วำงใจของประชำชนที่มีต่อรัฐบำล  

 นอกจำกน้ันกำรมีจริยธรรมของหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลได้
เป็นอย่ำงดี ระดับควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนที่มีต่อรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ 
อำจแตกต่ำงกันตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ และระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงลักษณะ
ของกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐน้ัน ๆ  ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชำชนเกิดควำม
เช่ือมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ รัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐน้ัน จะต้องปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล โดยมีพ้ืนฐำนกำรท ำงำนอยู่บนหลักธรรมำภิบำลหรือหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   
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6.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ 
 สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันที่เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้สร้ำงแรงกดดันต่อองค์กรต่ำงๆ ให้แสวงหำ

กลยุทธ์หรือยุทธวิธีทำงกำรแข่งขันที่สร้ำงสรรค์และยืดหยุ่นมำกข้ึน องค์กรจ ำนวนมำกสำมำรถตอบสนองต่อส่ิง
ท้ำทำยเหล่ำน้ีได้โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือ (Collaborative Relationships) กับลูกค้ำและผู้จัดหำ
วัตถุดิบ (Dertouzos, Lester, & Solow, 1989 cited in Doney, & Cannon, 1997) ควำมสัมพันธ์เชิงร่วมมือ
น้ันอยู่บนพ้ืนฐำนของรูปแบบเชิงควำมสัมพันธ์ของกำรแลกเปล่ียนที่มีควำมเช่ือถือระหว่ำงกันในระดับสูง (Dwyer, 
Schurr, & Oh, 1987; Morgan & Hunt, 1994 cited in Doney & Cannon,1997) กำรแลกเปล่ียนเชิงควำมสัมพันธ์
ที่มีลักษณะของควำมเช่ือถือสูงท ำให้แต่ละฝ่ำยสำมำรถมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยำวจำกควำมสัมพันธ์น้ัน 
(Ganesan, 1994 cited in Doney & Cannon, 1997) เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และลดต้นทุนกำร
ติดต่อ (Transaction Cost) (Noordewier, John, & Nevin,1990 cited in Doney, & Cannon, 1997) ควำมเช่ือมั่น 
(Trust) เป็นผลสะท้อนให้เกิดควำมเช่ือมั่น ควำมซ่ือสัตย์ของบุคคลที่มีต่อคุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคลอ่ืน 
(Marshall, 2000) โดยควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคสำมำรถประเมินได้จำกควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำ ซ่ึงผู้ให้บริกำรแต่ละ
รำยจะได้รับควำมเช่ือมั่นจำกลูกค้ำแตกต่ำงกัน และจะเกิดกำรประเมินได้เมื่อลูกค้ำได้รับกำรบริกำรแล้วจะมีกำร
เปรียบเทียบกับสัญญำที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดไว้ 

 ควำมเช่ือมั่นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรก ำหนดลักษณะข้อผูกมัดเพ่ือแสดงสัมพันธภำพระหว่ำงลูกค้ำ
และองค์กร ควำมเช่ือมั่น คือ สภำพควำมเป็นจริงเมื่อคนจ ำนวนหน่ึงเกิดควำมเช่ือมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน 
กำรแลกเปล่ียนควำมเช่ือถือ (Reliability) และควำมซ่ือสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด และ
ขนำนกับกรอบแนวคิดทำงกำรตลำดที่ศึกษำเร่ืองบุคลิกภำพและจิตวิทยำ (Morgan, & Hunt, 1994) 

 ควำมเช่ือมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะวำงใจต่อหุ้นส่วนกำรแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงด้วยควำมเช่ือมั่น
ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ กำรรับรู้ว่ำผู้บริโภคต้องมีควำมเช่ือมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยควำมสนใจอย่ำงที่สุดในระหว่ำง 
กำรใช้บริกำรอยู่น้ัน ควำมเช่ือมั่นดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพิจำรณำผู้ให้บริกำรที่เป็นทำงเลือก 2 ประกำร 
คือ ควำมน่ำเช่ือถือมำกที่สุดและมีควำมซ่ือสัตย์จริงใจอย่ำง Larzelere and Huston (1980) กล่ำวว่ำ ส่ิงส ำคัญ 
2 ประกำรน้ัน เป็นลักษณะของควำมไว้วำงใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริกำร ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงสูงต่อ
องค์ประกอบของควำมสม่ ำเสมอ ขีดควำมสำมำรถ ควำมซ่ือสัตย์ ควำมยุติธรรม ควำมรับผิดชอบ ควำมเอ้ือเฟ้ือ 
และควำมเมตตำกรุณำ (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992) ควำมเช่ือมั่น คือ พื้นฐำนของควำมสัมพันธ์
ทำงกำรติดต่อส่ือสำรในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ องค์กรจ ำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ควำมคุ้นเคย
เพ่ือครองใจลูกค้ำ ซ่ึงประกอบด้วย 5C ได้แก่ กำรส่ือสำร(Communication) ควำมดูแลและกำรให้ (Caring and 
Giving) กำรให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้ำ กำรอ ำนวยควำมสะดวกสบำย (Comfort) หรือ
ควำมสอดคล้อง (Compatibility) กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง (Conflict) และกำรให้ควำมไว้วำงใจ (Trust) 
(Stern, 1997) 

 Johnson-George and Swap (1982) กล่ำวว่ำ ควำมเช่ือมั่น คือ ควำมสมัครใจที่จะยอมรับควำมเส่ียงที่
อำจเกิดขึ้น Morgan and Hunt (1994) กล่ำวว่ำ ควำมเช่ือมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดควำมมั่นใจและเช่ือมั่นระหว่ำงกัน
และกัน โดยควำมเช่ือมั่นน้ีได้เป็นศูนย์กลำงของกำรแลกเปล่ียนควำมสัมพันธ์ทั้งหลำยภำยใต้รูปแบบของ
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ควำมสัมพันธ์ของพันธะสัญญำและควำมเช่ือมั่น ส ำหรับกำรตลำดเชิงสัมพันธ์ Moorman, Deshpande, and 
Zaltman (1993: 82) กล่ำวว่ำ ควำมเช่ือมั่น คือ ควำมเต็มใจที่จะแลกเปล่ียนส่ิงต่ำง ๆ ระหว่ำงกันและกันในผู้ที่มี
ควำมมั่นใจ ต่อกันและกัน Kitchen, Joanne, Tau Li, and Graham(1999) กล่ำวว่ ำ  ควำมเ ช่ือมั่ น 
เป็นควำมรู้สึกมั่นใจและเช่ือใจว่ำอีกฝ่ำยจะท ำงำนอย่ำงเต็ม ประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำยในกำรวัดควำมเช่ือมั่น (Trust) น้ัน ได้พัฒนำขึ้นโดยCrosby, Evans and Cowles (1990), 
Morgan and Hunt (1994) และ Garbarino and Johnson, (1999)และถูกน ำมำปรับปรุงเพ่ิมเติมโดย Lin et al., 
(2003) ซ่ึงได้ก ำหนดวิธีในกำรวัดควำมเช่ือมั่นไว้ 4 เร่ือง ได้แก่ 

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

6.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ธรรมำภิบำลหรือกำรปกครองที่เป็นธรรมน้ัน เป็นกำรแสวงหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีที่สุดที่จะ

สำมำรถเกิดขึ้นในสังคม เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงสงบสุข สำมำรถแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้ง
โดยสันติวิธีอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมให้ยั่งยืน ซ่ึงแนวคิดดังกล่ำวนี้มีมำนับพันปีต้ังแต่มนุษย์รวมกันอยู่
ในลักษณะของสังคม นับต้ังแต่สมัยนักปรำชญ์ยุคกรีก ไม่ว่ำจะเป็นเพลโต (Plato) หรืออริสโตเติล (Aristorle)  
ลูกศิษย์ของเพลโต รวมถึงนักคิด นักเขียนอีกหลำยคนทั้งในยุคกรีก ยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม (Renaissance)  
ได้เสนอรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองที่ดี จนกระทั่งยุคใหม่ที่เป็นยุคแห่งกำรใช้เหตุและผลได้ส่งเสริมและสนับสนุน
หลักกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ที่รัฐมีอ ำนำจอธิปไตยสูงสุด โดยมีระบบรำชกำรเป็นกลไกในกำรบริหำร
ประเทศ แต่เน่ืองจำกระบบรำชกำรมีขนำดใหญ่มีโครงสร้ำงเป็นล ำดับช้ันที่สลับซับซ้อน มีข้ันตอนและกระบวนกำร
ท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรขำดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคม
ตะวันตกตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยพยำยำมวำงกรอบกติกำหรือแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
สุจริตตรวจสอบได้ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กำรและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน ซ่ึงเรียกกรอบหรือกติกำดังกล่ำวว่ำ 
ธรรมำภิบำล (Good Governance) นักวิชำกำรเห็นพ้องต้องกันว่ำควรมีกำรปฏิรูปหรือปรับปรุงกำรบริหำร
รำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล นอกจำกน้ันหน่วยงำนระดับนำนำชำติที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นกองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund) หรือธนำคำรโลก (World Bank) ได้มีบทบำทสนับสนุน
แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรบริหำรที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วง
ทศวรรษ 1980 (สถำบันพระปกเกล้ำ, 2545, หน้ำ 6) ธนำคำรโลก ได้ใช้แนวคิดธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรก ำหนด
นโยบำยกำรให้กูก้ับประเทศในซีกโลกใต้ต้ังแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เพ่ือแก้ปัญหำเร่ืองควำมไร้ประสิทธิภำพและ
กำรคอร์รัปชันของรัฐบำลในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะประเทศในแถบลำตินอเมริกำและแอฟริกำ 
แนวคิดธรรมำภิบำลเร่ิมน ำมำใช้ในรำยงำนของธนำคำรโลก เมื่อปี ค.ศ.1989 ในรำยงำนเร่ือง “Sub-Sahara 
Africa from Crisis to Sustainable Growth” ซ่ึงเป็นรำยงำนยุคแรกที่มีกำรกล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรมี
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ธรรมำภิบำลและกำรฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ต่อมำเมื่อมีผลกำรศึกษำของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศในกำรให้
ประเทศต่ำงๆ กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีข้อสรุปส ำคัญประกำรหน่ึงที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรฟ้ืนฟูระบบ
เศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คือ กำรที่ประเทศเหล่ำน้ันต้องมีธรรมำภิบำลและกำร
ด ำเนินนโยบำยสำธำรณะที่ได้ตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด ปัจจัยทั้งสองสำมำรถพัฒนำกลับสู่เสถียรภำพได้รวดเร็ว
และเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (อรพินทร์ สพโชคชัย, 2541, หน้ำ 4) ส่วนของธนำคำรพัฒนำเอเชีย ซ่ึงเป็นสถำบัน
กำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้กล่ำวถึงนิยำมและองค์ประกอบของธรรมำภิบำลว่ำหมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรและ
กระบวนกำรเพื่อพัฒนำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วยหลักกำรตรวจสอบได้ (Accountability) 
หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักควำมคงเส้นคงวำของกฎระเบียบ (Predictability) หลักควำมโปร่งใส 
(Transparency) (Asian Development Bank, 1995, p.3-11) แนวคิดหลักด้ำนธรรมำภิบำลของธนำคำร
พัฒนำเอเชีย ได้ถูกน ำมำใช้ในหลำยประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เกิดภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพำะประเทศอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐเกำหลี รวมถึงประเทศไทยที่ได้เกิดวิกฤต
ทำงเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540)  

 ในปี ค.ศ. 1996 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ได้มีมติที่จะเผยแพร่หลักกำรธรรมำภิบำล ด้วยวิธีกำร
ให้ค ำแนะน ำและใช้หลักกำรน้ีเป็นเง่ือนไขในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อประเทศท่ีต้องกำรกู้ยืมเงินผ่ำนกำรแสดง
หนังสือเจตจ ำนง เง่ือนไขที่ปรำกฏผูกพันมำกับบทบำทในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับ
หลักกำรธรรมำภิบำลของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ท ำให้ประเทศไทยซ่ึงได้รับผลจำกปัญหำวิกฤตทำง
เศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 จ ำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขเพื่อกู้ยืมเงินมำแก้ไขปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจ  ในปี 
ค.ศ.2000 ได้มีกำรประชุมระดับสูงของคณะกรรมกำรเพ่ือช่วยเหลือกำรพัฒนำ (Development Assistant 
Committee: DAC) ซ่ึงเป็นคณะท ำงำนขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (The Organization 
Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ระบุถึงหลักกำรธรรมำภิบำลตำมค ำนิยำมของ
ธนำคำรโลกและสรุปว่ำหลักกำรนี้ นอกจำกหมำยถึงกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของรัฐบำลและรัฐสภำแล้ว  
ยังครอบคลุมถึงภำคประชำสังคมรวมทั้งภำคประชำชน และยังได้ขยำยธรรมำภิบำลสู่มิติด้ำนควำมคงเส้นคงวำ
ของกฎหมำย (Predictability) ซ่ึงเป็นมิติย่อยในประเด็นย่อยของหลักนิติธรรม (Rule of Law) เพ่ือใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำระบบบรรษัทภิบำลและระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็งและมีเสถียรภำพ  (สุจิตรำ 
บุณยรัตนพันธ์, 2549, หน้ำ 7) นอกจำกน้ีแล้ว องค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ เช่น โครงกำรพัฒนำของสหประชำชำติ 
(UNDP) ได้ก ำหนดลักษณะที่ส ำคัญของกำรสร้ำงสถำบันที่มีควำมเป็นธรรมำภิบำล โดยอำศัยควำมสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภำพระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำสังคม ได้แก่ (1) กำรเลือกต้ังที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (2) ประสิทธิภำพ
ของตัวบทกฎหมำย (3) กำรจัดกำรในภำครัฐและภำคเอกชนที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจรรยำบรรณ 
(4) กำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจและกำรมีสถำบันในภูมิภำคที่เข้มแข็ง (5) กำรเคำรพในสิทธิมนุษยชน (6) สิทธิ
ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร (7) กำรมีองค์กำรภำคประชำสังคมที่เข้มแข็ง ส่วนในเร่ืองของนโยบำยสำธำรณะจะต้อง
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงกรอบและประเมินนโยบำยของรัฐ โดยสร้ำงควำม
เสมอภำคในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในสังคม (อภิสิทธิ์ หนุนภักดี, 2552, หน้ำ 18)  

 เห็นได้ว่ำกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธนำคำรโลก รวมถึงธนำคำรพัฒนำเอเชียเป็นองค์กำรหลัก
และส ำคัญที่ได้น ำธรรมำภิบำลมำใช้กับประเทศสมำชิกผ่ำนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน โดยก ำหนดเป็นเง่ือนไข
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ส ำคัญในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของรัฐบำล ซ่ึงมีควำมเก่ียวข้องกับกำรขจัดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
โดยตรง ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ทำงกำรบริหำรหรือกำรปกครองประเทศให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 

 6.5 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ธรรมำภิบำล ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Good Governance ซ่ึงองค์กรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United 

Nations Development Programmer: UNDP) ได้อธิบำยควำมหมำยของธรรมำภิบำลว่ำเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจ
ทำงกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำร เพ่ือบริหำรจัดกำรกิจกำรของประเทศ โดยได้ก ำหนดคุณลักษณะของธรรมำภิบำล
ว่ำประกอบด้วย 9 ประกำร (UNDP, 1997, p.5) ดังน้ี  

 1. กำรมีส่วนร่วม (Participation) ชำยและหญิงมีสิทธิ์ในกำรตัดสินใจผ่ำนสถำบันอันชอบธรรม กำรมี
ส่วนร่วมที่เปิดกว้ำงอยู่บนพื้นฐำนของเสรีภำพ 

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

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

ตำมควำมต้องกำร โดยใช้ทรัพยำกรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 8. ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจต้องรับผิดชอบต่อสำธำรณชนทั่วไปและผู้มี

ส่วนได้เสียในสถำบันของตน 
 9. มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ผู้บริหำรต้องมีมุมมองที่เปิดกว้ำงเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองและกำรพัฒนำมนุษย์  
 คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับเอเชียและแปซิฟิค (United Nations Economic and 

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

 ส ำหรับค ำแปลของค ำว่ำ Good Governance ในสังคมไทย ปรำกฏคร้ังแรกในจดหมำยเปิดผนึกของ
คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ถึงรัฐบำลที่ต้องกำรให้น ำหลัก Good Governance มำใช้จัดกำรกับ
ภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกำรให้ประชำชนสำมำรถควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐได้  
ในจดหมำยฉบับดังกล่ำวใช้ค ำว่ำ ธรรมรัฐ แทนค ำว่ำ Governance (ฉันทนำ บรรพศิริโชติ, 2541, หน้ำ 160) 
ซ่ึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้เรียก Good Governance ว่ำ ธรรมรัฐ หมำยถึงกระบวน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐ ภำคสังคม ภำคเอกชนและประชำชน ในกำรที่จะท ำให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
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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 กำรบริหำรจัดกำรปกครองประเทศที่เน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ได้มีนักวิชำกำรอีกส่วนหน่ึงเห็นว่ำค ำว่ำ ธรรมรัฐ อำจสร้ำงควำมสับสนที่อำจส่ือควำมหมำยในลักษณะที่มองว่ำรัฐ
เท่ำน้ันที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 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  

 สถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศไทย (2541, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของ ธรรมำภิบำล ว่ำหมำยถึง 
กฎเกณฑ์กำรปกครอง บ ำรุงรักษำสังคมและบ้ำนเมืองที่ดีอันหมำยถึงกำรจัดกำรบริหำรสังคมที่ดีในทุก ๆ ด้ำน
และทุกระดับ รวมถึงกำรจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐและรัฐบำล
ที่มิใช่ส่วนรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น องค์กำรที่ไม่ใช่รัฐบำล (Private Sector) องค์กร
ของเอกชน ชมรมและสมำคมเพ่ือกิจกรรมต่ำงๆ นิติบุคคลภำคเอกชน และภำคประชำสังคม (Civil Society) 
นอกจำกน้ันยังมีนักวิชำกำรท่ำนอื่นที่ให้ควำมหมำยของธรรมำภิบำล เช่น  

 บวรศักด์ิ 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 กำรบริหำรอย่ำงเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง คือ  

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

กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีควำมโปร่งใส สำมำรถถูกตรวจสอบได้และมีควำมรับผิดชอบ 
(Accountable) ซ่ือสัตย์ ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เท่ำเทียมกัน (Equitable) และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน 
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 อำจสรุปได้ว่ำ Good Governance ในควำมหมำยของสังคมไทยน้ัน หมำยถึง ธรรมำภิบำล ธรรมรัฐ 
กำรดูแลที่ดี หรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  กล่ำวคือ เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีกำรบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคส่วน
ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ ร่วมกันรับผิดชอบเพ่ือแก้ปัญหำ อันจะน ำไปสู่
กำรพัฒนำประเทศให้มั่นคง มีควำมสงบสันติอย่ำงยั่งยืนต่อไป หลักกำรดังกล่ำวจ ำเป็นต้องต้ังอยู่บนรำกฐำน
ของควำมถูกต้อง ดีงำม มั่นคง และเพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนเกี่ยวกับควำมหมำยของค ำว่ำ Good Governance 
ในกำรศึกษำวิจัยในคร้ังน้ี ผู้ศึกษำวิจัยใช้ค ำว่ำ ธรรมำภิบำล เน่ืองจำกค ำดังกล่ำวมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย 
ในองค์กำรภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร เป็นต้น  

 ในส่วนของกำรบริหำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ถูกก ำหนดไว้ใน หมวด 5 แนวนโยบำยพ้ืนฐำน
แห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 ซ่ึงสำมำรถพัฒนำขยำยผลต่อไปได้ โดยเฉพำะใน
เร่ืองของกำรบริหำรจัดกำรประเทศ ดังจะเห็นได้จำกกำรน ำหลักธรรมำภิบำลไปสู่กำรปฏิบัติในภำครัฐ โดยได้
ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.
2542 ข้อ 4 หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี ก ำหนดไว้ว่ำ  
  1. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรจัดระเบียบให้สังคมทั้งภำครัฐ 
ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยรำชกำร และฝ่ำย
ธุรกิจสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขมีควำมรู้รักสำมัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทำ  ป้องกันหรือแก้ไขเยียวยำ
ภำวะวิกฤติภยันตรำยที่หำกจะมีมำในอนำคต เพรำะสังคมจะรู้สึกถึงควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใสและควำมมี
ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส ำคัญของศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์และกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับควำมเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

  2. ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐำนของหลัก
ส ำคัญอย่ำงน้อย 6 ประกำร คือ หลักนิติ หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำม
รับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ  

 

6.7 หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
ธรรมำภิบำลเป็นเร่ืองของหลักกำรบริหำรแนวใหม่ที่มุ่งเน้นหลักกำรท ำงำนซ่ึงหำกน ำมำใช้เพ่ือกำร

บริหำรงำนแล้วจะเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำจะน ำมำซ่ึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 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 ำคัญกับเร่ืองใด
มำกกว่ำกัน และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงำน หลักกำรใดจึงจะเหมำะสมที่สุด ส ำหรับประเทศ
ไทยแล้ว เน่ืองจำกได้มีระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ควำมส ำคัญกับ
หลักกำรพ้ืนฐำน 6 หลักกำรซ่ึงหลักธรรมำภิบำลตำมหลักกำรพื้นฐำนดังกล่ำวน ำมำใช้ในกำรศึกษำน้ี 
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หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 
หลักกำรส ำคัญอันเป็นสำระส ำคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักกำร ดังน้ี 
(1) หลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญของหลักนิติธรรมเพรำะเป็นหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงกำร

อยู่ร่วมกันของกำรแบ่งแยกอ ำนำจกำรตรวจสอบอ ำนำจ และกำรถ่วงดุลอ ำนำจ 
(2) หลักกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ หลักนิติธรรมมีควำมเกี่ยวพันกับสิทธิในเสรีภำพของบุคคล และ

สิทธิในควำมเสมอภำค สิทธิทั้งสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นถือว่ำเป็นพ้ืนฐำนของ “ศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์” 
อันเป็นหลักกำรส ำคัญตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

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

(4) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำยในทำงเน้ือหำ เป็นหลักท่ีเรียกร้องให้ฝ่ำยนิติบัญญัติหรือฝ่ำยปกครอง
ที่ออกกฎหมำยล ำดับรอง ก ำหนดหลักเกณฑ์ในทำงกฎหมำย ให้เป็นตำมหลักควำมแน่นอนของกฎหมำย หลัก
ห้ำมมิให้กฎหมำยมีผลย้อนหลัง และหลักควำมพอสมควรแก่เหตุ 

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

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

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

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

ผิดวินัย และหน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและจรรยำบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรม
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกคอร์รัปช่ัน หรือมีคอร์รัปช่ันน้อยลง กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง หรือ 
corruption โดยรวมหมำยถึง กำรท ำให้เสียหำย กำรท ำลำย หรือกำรละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและ
กฎหมำย ส ำหรับพิษภัยของคอร์รัปช่ันได้สร้ำงควำมเสียหำยและควำมเดือดร้อนและเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล
ในทำงลบต่อคุณธรรมของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงร้ำยแรงเมื่อพิจำรณำของคุณธรรมจึงควรพิจำรณำเร่ือง
ต่อไปน้ี 
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(1) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำง
โจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้อยลง 

(2) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรปฏิบัติที่น้อยกว่ำหรือไม่ดีเท่ำที่
กฎหมำยก ำหนดหรือปฏิบัติเช่นน้ีน้อยลง 

(3) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรปฏิบัติที่มำกกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนดหรือปฏิบัติเช่นน้ีน้อยลง 

(4) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจำกกำรปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย แต่ใช้วิธีกำรที่ผิดกฎหมำยหรือปฏิบัติเช่นน้ีน้อยลง 

ส ำหรับกำรที่หน่วยงำนปลอดจำกกำรท ำผิดมำตรฐำนวิชำชีพนิยมและจรรยำบรรณน้ันเป็นกำรกระท ำ
ผิดวิชำชีพนิยม ได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทำงหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชำชีพนิยมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ประเด็นของกำรมีจรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรประพฤติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ด้านความโปร่งใส (Transparency)  
ด้ำนควำมโปร่งใส ประกอบไปด้วยหลักกำรย่อย 4 หลักกำร ดังน้ี 
(1) ควำมโปร่งใสด้ำนโครงสร้ำง ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปน้ี 

- มีกำรตรวจสอบภำยในที่เข้มแข็ง เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสอบสวน เป็นต้น 
- โปร่งใส เห็นระบบงำนทั้งหมดได้อย่ำงชัดเจน 
- ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม รับรู้กำรท ำงำน 
- มีเจ้ำหน้ำที่มำด้วยระบบคุณธรรมมีควำมสำมำรถสูงมำอยู่ใหม่มำกขึ้น 
- มีกำรต้ังกรรมกำรหรือหน่วยงำนตรวจสอบขึ้นมำใหม่ 
- มีฝ่ำยบัญชีท่ีเข้มแข็ง 

(2) ควำมโปร่งใสด้ำนให้คุณ ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปน้ี 
- มีค่ำตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบัติงำนเป็นผลส ำเร็จ 
- มีค่ำตอบแทนเพ่ิมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
- มีค่ำตอบแทนพิเศษให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ซ่ือสัตย์ 
- มีมำตรฐำนเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่ำใช้จ่ำย 

(3) ควำมโปร่งใสด้ำนกำรให้โทษ ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปน้ี 
- มีระบบกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
- มีวิธีกำรพิจำรณำลงโทษผู้ท ำผิดอย่ำงยุติธรรม 
- มีกำรลงโทษจริงจัง หนักเบำตำมเหตุแห่งกำรกระท ำผิด 
- มีระบบกำรฟ้องร้องผู้กระท ำควำมผิดที่มีประสิทธิภำพ 
- หัวหน้ำงำนลงโทษผู้ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
- มีกำรปรำบปรำมผู้ส่อทุจริตให้เลิกควำมพยำยำมทุจริต 
- มีกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว 
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 (4) ควำมโปร่งใสด้ำนกำรเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติกำรณ์ต่อไปน้ี 
- ประชำชนได้เข้ำมำรับรู้ กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประชำชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซ้ือจัดหำ กำรให้สัมปทำน กำรออกกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่ำง ๆ 
- ประชำชน ส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนำเอกชนได้มีโอกำสควบคุมฝ่ำยบริหำรโดยวิธีต่ำง ๆ มำกขึ้น 
- มีกำรใช้กลุ่มวิชำชีพภำยนอก เข้ำมำร่วมตรวจสอบ 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรซ่ึงประชำชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกำสแสดงทัศนะ 

และเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน รวมทั้งมีกำรน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำว
ไปประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย และกำรตัดสินใจของรัฐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำร
ส่ือสำรในระบบเปิด กล่ำวคือ เป็นกำรส่ือสำรสองทำง ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ซ่ึงประกอบไปด้วย
กำรแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในสังคม 

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

หลักกำรมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักกำรส ำคัญ 4 หลักกำร คือ 
(1) ระดับกำรให้ข้อมูล เป็นระดับต่ ำสุดและเป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดของกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำง 

ผู้วำงแผนโครงกำรกับประชำชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของผู้วำงแผนโครงกำร และยัง
เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำเกี่ยวข้องใดๆ เช่น กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว กำรแสดงนิทรรศกำร 
และกำรท ำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ 

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

(3) ระดับกำรวำงแผนร่วมกัน และกำรตัดสินใจเป็นระดับขั้นที่สูงกว่ำกำรปรึกษำหำรือ กล่ำวคือ เป็น
เร่ืองกำรมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้ำงมำกขึ้น มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรตัดสินใจ และวำงแผนเตรียม
โครงกำร และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร ระดับน้ีมักใช้ในกรณีที่เป็นเร่ืองซับซ้อนและมี
ข้อโต้แย้งมำก เช่น กำรใช้กลุ่มที่ปรึกษำซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อนุญำโตตุลำกำร
เพ่ือแก้ปัญหำข้อขัดแย้ง และกำรเจรจำเพ่ือหำทำงประนีประนอมกัน เป็นต้น 

(4) ระดับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสำธำรณชน เป็นระดับขั้นที่
สูงสุดของกำรมีส่วนร่วม คือระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรมีส่วนร่วมและได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะหรือขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้มำกขึ้น
จนอยู่ในระดับที่สำมำรถมีส่วนร่วมได้อย่ำงเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักควำมรับผิดชอบมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำควำมสำมำรถในกำรตอบค ำถำมหรืออธิบำยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมได้เท่ำน้ัน ยังรวมถึงควำมรับผิดชอบในผลงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
รวมทั้งกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ เป็นเร่ืองของควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบ ควำมพร้อมที่
จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของกำรปฏิบัติถือว่ำ ส ำนึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึง
แสดงออกเพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีว่ำได้ยอมรับในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและน 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) 
หลักกำรน้ีค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่

อย่ำงจ ำกัด ซ่ึงเป็นผลในกำรปฏิบัติอันเกิดจำกกำรใช้หลักธรรมำภิบำลน่ันเอง ประกอบด้วย 
(1) กำรประหยัด หมำยถึง 

- กำรท ำงำนและผลตอบแทนบุคลำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
- กำรไม่มีควำมขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ 
- กำรมีผลผลิตหรือบริกำรได้มำตรฐำน 
- กำรมีกำรตรวจสอบภำยในและกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
- กำรมีกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมำยถึง 
- มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- มีกำรใช้ผลตอบแทนตำมผลงำน 

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



 

17 
 

6.8 อ านาจหน้าที่ส านักงาน ปปง. ตามนัยมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดว่ำ “ใหจัดต้ังส ำนักงำนปองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
เรียกโดยยอวำ “ส ำนักงำน ปปง.” ขึ้น เปนสวนรำชกำรที่ไมสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ปฏิบัติหนำที่โดยอิสระและเปนกลำง มีอ ำนำจหนำที่ ดังตอไปน้ี 

(1) ด ำเนินกำรใหเปนไปตำมมติของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรธุรกรรมและปฏิบัติงำนธุรกำรอ่ืน 
(2) รับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่สงใหตำมหมวด ๒ และแจงตอบกำรรับรำยงำน รวมทั้ง กำรรับ

รำยงำนและขอมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมที่ไดมำโดยทำงอ่ืน 
(3) รับหรือสงรำยงำนหรือขอมูลเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอ่ืน หรือตำมขอตกลง

ที่ไดจัดท ำข้ึนระหวำงหนวยงำนในประเทศหรือตำงประเทศ 
(3/1) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี

ของผูมีหนำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมตอส ำนักงำนตำมหลักเกณฑวิธีกำร และแนวปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

(3/2) ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก
กำรกอกำรรำยเพ่ือจัดท ำนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตรดำนกำรปองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรตอตำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกกำรกอกำรรำยเสนอตอคณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจงผล 
กำรประเมินควำมเส่ียงดังกลำวไปยังหนวยงำนก ำกับดูแลผูมีหนำที่รำยงำนตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ 
และหนวยงำนที่เกี่ยวของเพื่อด ำเนินกำรใดๆ ในกำรปองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกำรตอตำน
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกกำรกอกำรรำย 

(3/3) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรรวมกับสวนรำชกำรและหนวยงำนของรัฐที่เกี่ยวของที่จะด ำเนินกำรให
เปนไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตรดำนกำรปองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรตอตำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแกกำรกอกำรรำย 

(3/4) แจงรำยช่ือผูมีหนำที่รำยงำนตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 16 ซ่ึงไมปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี
หรือกฎหมำยวำดวยกำรปองกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกกำรกอกำรรำยไปยังหนวยงำน
ก ำกับดูแลผูมีหนำที่รำยงำนตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 16 เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวของตอไป 

(3/5) สงเสริมควำมรวมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรใหขอมูลขำวสำรเพ่ือกำรปองกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรตอตำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกกำรกอกำรรำย 

(4) เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติตรวจสอบ และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี
และวิเครำะหรำยงำนหรือขอมูลตำง ๆ เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรม และประเมินควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแกกำรกอกำรรำย 

(5) เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผูกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
(6) จัดใหมีโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรเผยแพรควำมรู กำรใหกำรศึกษำ และฝกอบรมในดำนตำงๆ ที่

เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนใหมีกำร
จัดโครงกำรดังกลำว 

(7) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
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6.9 อ านาจหน้าที่ส านักงาน ปปง. ตามนัยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
ก ำหนดว่ำ “เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ส ำนักงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) ให้ค ำแนะน ำหรือช้ีแจงแนวทำงกำรปฏิบัติแก่ผู้มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
(2) ก ำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมถึง  

กำรด ำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี 
(3) รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  หรือ

ตำมกฎหมำยอื่น 
(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยำนหลักฐำนเพื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยึด อำยัด หรือริบทรัพย์สิน

ตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือตำมกฎหมำยอื่น 

 

7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

8. สมมติฐาน  

    กลุ่มตัวอย่ำงที่แตกต่ำงกันมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ที่แตกต่ำงกัน 

9. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 9.1 ประชำกร ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ดังน้ี 
 (1) ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก และภำคตะวันออก 
  (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 42 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  - หน่วยงำนด้ำนนโยบำยและกำรก ำกับดูแลมำตรกำรด้ำน AML/CFT จ ำนวน 12 หน่วยงำน ได้แก่ 
ศำลยุติธรรม ศำลอำญำ ศำลอุทธรณ์ ศำลฎีกำ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำน ป.ป.ส. กรมศุลกำกร และกรมสรรพำกร  

- หน่วยงำนหลักด้ำนกำรก ำกับดูแล FI, DNFBPs และ NPO จ ำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่ ธนำคำร
แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชาชน  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. ผู้ที่มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 

ความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
ปปง.  

1. ตามภารกิจหลักของกฎหมาย 
2. ตามหลักธรรมาภิบาล 

 - หลักนิติธรรม  
 - คุณธรรม  
 - ควำมโปร่งใส  
 - กำรมีส่วนร่วม 
 - ควำมรับผิดชอบ  
 - ควำมคุ้มค่ำ  
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ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมกำรปกครอง 
กรมกำรจัดหำงำน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ สภำทนำยควำมในพระบรม
รำชูปถัมภ์  
 - หน่วยข่ำวและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง จ ำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก ่ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส ำนักงำน
สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ (สมช.) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
  - หน่วยสนับสนุนอ่ืนๆ จ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กรมองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ  
  - หน่วยงำนสนับสนุนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน จ ำนวน 15 หน่วยงำน ได้แก่  
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค กรมทรัพย์ สินทำงปัญญำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรมทรัพยำกรธรณี กรมป่ำไม้ 
กรมประมง ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดิน กระทรวงกลำโหม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง และศูนย์ประสำนงำน
ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

(3) ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 13,678 แห่ง ประกอบด้วย  

 - ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 3,766  แห่ง จำก 6 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ ธนำคำร จ ำนวน 36 แห่ง 
บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินำศภัย จ ำนวน 83 แห่ง บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
จ ำนวน 5 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน จ ำนวน 137 แห่ง สหกรณ์ จ ำนวน 3,423 แห่ง 
และนิติบุคคลอื่นๆ ตำมมำตรำ 3 จ ำนวน 82 แห่ง 

 - ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 833 แห่ง จำก 1 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ ส ำนักงำนที่ดิน จ ำนวน 833 แห่ง 

 - ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 9,079 แห่ง จำก 10 กลุ่มอำชีพ ได้แก ่ผู้ประกอบอำชีพ ให้ค ำแนะน ำ 
ที่ปรึกษำกำรลงทุน เคล่ือนย้ำยเงินทุน จ ำนวน 31 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ จ ำนวน 
2,794 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือ ให้เช่ำซ้ือรถยนต์ จ ำนวน 2,301 แห่ง ตัวแทนนำยหน้ำซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 
จ ำนวน 1,022 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ จ ำนวน 1,042 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพสินเช่ือส่วนบุคคลที่ไม่ใช่
สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 34 แห่ง ผู้ประกอบอำชีพบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 13 แห่ง ผู้
ประกอบอำชีพบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 10 แห่ง และผู้ประกอบอำชีพช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 71 แห่ง และผู้ประกอบอำชีพที่ด ำเนินธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินที่มิใช่สถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,761 แห่ง 
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 9.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

 (1) ประชำชนที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรส ำรวจ ใช้สูตรของ

ทำโร ยำมำเน่ ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยมีควำมคลำดเคล่ือน + 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน  

จำกประชำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster or Area Sampling) แบ่งออกเป็น

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภำคตะวันออก จำกน้ันสุ่มจังหวัดที่อยู่ในภำคต่ำง ๆ ตำมอัตรำส่วนของประชำกร เพ่ือให้ได้จ ำนวนจังหวัดที่จะใช้

ในกำรส ำรวจ และท ำกำรสุ่มจับฉลำกจังหวัดตำมภำคจำกอัตรำส่วนที่ได้จำกกำรค ำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ตัวแทนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้อัตรำกำรตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพ่ิมขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง

ในกำรส ำรวจ จ ำนวน 400 คน รวมเป็น 800 คน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี  
 

พ้ืนที่ 

จ ำนวน

ประชำกร 

(ล้ำนคน)* 

ร้อยละของ

ประชำกร

เปรียบเทียบ 

กับทั้งประเทศ  

จ ำนวน

แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

จ ำนวน

จังหวัด 

ในแต่ละ

ภำค 

จ ำนวน

จังหวัด 

ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำง 

จังหวัดที่สุ่ม 

จับฉลำกได้ 

จ ำนวน 

แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

(ชุด) 

กรุงเทพฯ 5.68 8.59 69 1 1 1. กรุงเทพฯ 69 

ภำคเหนือ 6.33 9.56 76 9 2 1. แม่ฮ่องสอน 

2. ล ำปำง 

30 

46  

ภำคใต้ 9.40 14.20 113 14 3 1. กระบี่ 

2. นครศรีธรรมรำช 

3. สงขลำ 

15 

51 

47 

ภำค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

21.99 33.22 265 20 8 1. กำฬสินธุ์ 

2. ขอนแก่น 

3. บุรีรัมย์ 

4. ยโสธร 

5. สกลนคร 

6. สุรินทร์ 

7. ศรีสะเกษ 

8. อุบลรำชธำนี 

24 

44 

39 

13 

28 

35 

36 

46 

ภำคตะวันตก 3.43 5.18 41 5 2 1. กำญจนบุรี 

2. รำชบุรี 

21 

20 

ภำค

ตะวันออก 

4.74 7.17 57 7 2 1. ชลบุรี 

2. ระยอง 

39 

18 



 

21 
 

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) 

ภำคกลำง 14.62 22.08 179 21 5 1. นครปฐม 

2. นนทบุรี 

3. พระนครศรีอยุธยำ 

4. สมุทรปรำกำร 

5. สุโขทัย 

33 

45 

30 

48 

23 

รวม 66.19 100 800 77 23 23 800 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 

 (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 42 หน่วยงำน ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลทั้ง 
42 หน่วยงำนๆ ละ 10 ฉบับ รวมเป็น 420 ฉบับ  
 (3) ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน และปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 13,678 แห่ง ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรส ำรวจ ใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่ 
ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยมีควำมคลำดเคล่ือน + 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 385 แห่ง จำกประชำกร
ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster or Area Sampling) แบ่งออกตำมมำตรำของผู้มีหน้ำที่
รำยงำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็น มำตรำ 13 มำตรำ 15 และ
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำกน้ันสุ่มตำมอัตรำส่วนของ
ประชำกร เพ่ือให้ได้จ ำนวนที่จะใช้ในกำรส ำรวจ และท ำกำรสุ่มจับฉลำกตัวแทนของทุกกลุ่มอำชีพ จำกอัตรำส่วน
ที่ได้จำกกำรค ำนวณให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้อัตรำกำรตอบกลับไม่น้อยเกินไป 
จึงเพ่ิมขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจ จ ำนวน 215 แห่ง รวมเป็น 600 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

มำตรำที่
ระบุ

หน่วยงำนที่
ต้องรำยงำน 

จ ำนวน   
ผู้มีหน้ำที่
รำยงำน
กำรท ำ
ธุรกรรม 

ร้อยละของ
ประชำกร

เปรียบเทียบ 
กับทั้งหมด  

จ ำนวน
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

กลุ่มอำชีพ จ ำนวนแห่ง จ ำนวน 
แบบสอบถำม 

ที่ส่ง 
(ชุด) 

มำตรำ 13 3,766 27.53 230 1. ธนำคำร 
2. บริษัทประกันชีวิตฯ 
3. บริษัทเงินทุนและบริษัท 

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

36 
83 
5 
 

137 
3,423 

82 

100* 
20 
4 
 

20 
70 
16 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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หมำยเหต*ุ :  เนื่องจำกข้อมูลจ ำนวนสถำบันกำรเงินจะเป็นสำขำใหญ่ แต่จำกข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ ก.พ. 2561 จะมีจ ำนวน
สำขำย่อยของสถำบันกำรเงินจ ำนวน 6,789 สำขำ จึงเห็นควรเพิ่มจ ำนวนแบบสอบถำมในหน่วยงำนธนำคำรตำมสดัส่วน 

 

มำตรำที่
ระบุ

หน่วยงำนที่
ต้องรำยงำน 

จ ำนวน   
ผู้มีหน้ำที่
รำยงำน
กำรท ำ
ธุรกรรม 

ร้อยละของ
ประชำกร

เปรียบเทียบ 
กับทั้งหมด  

จ ำนวน
แบบสอบถำม

ที่ส่ง 

กลุ่มอำชีพ จ ำนวนแห่ง จ ำนวน 
แบบสอบถำม 

ที่ส่ง 
(ชุด) 

มำตรำ 15  833 6.09 50 1. กรมที่ดิน 833 50 
มำตรำ 16 9,079 66.38 320 1. ผู้ประกอบอำชีพ ให้ค ำแนะน ำ      

    ที่ปรึกษำกำรลงทุนฯ 
2. ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณีฯ 
3. ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือ      
    ให้เช่ำซ้ือรถยนต์ 
4. ตัวแทน นำยหน้ำซ้ือขำย 
    อสังหำริมทรัพย์ 
5. ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ 
6. ผู้ประกอบอำชีพสินเช่ือส่วน 
    บุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
7. ผู้ประกอบอำชีพบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ 
    สถำบันกำรเงิน 
8. ผู้ประกอบอำชีพบัตรเครดิตที่

ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
9. ผู้ประกอบอำชีพช ำระเงิน

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ผู้ประกอบอำชีพที่ด ำเนิน

ธุรกิจทำงกำรเงินตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
กำรแลกเปล่ียนเงินที่มิใช่
สถำบันกำรเงิน 

31 
 

2,794 
2,301 

 
1,022 

 
1,042 

34 
 

13 
 
 
 

10 
 

71 
 

1,761 

15 
 

60  
60 
 

50 
 

50 
15 
 
5 
 
 
 
5 
 

10 
 

50 

รวม 13,678 100 600 17 13,678 600 
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10. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ  
 10.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร งำนวิจัย ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้ำงข้อค ำถำมเพ่ือ
จัดท ำแบบสอบถำม  
 10.2 กำรทดสอบควำมเที่ยงหรือควำมน่ำเช่ือถือของแบบสอบถำม ทดสอบคุณภำพของเคร่ืองมือโดยใช้
วิธีกำรทดสอบควำมเที่ยงของแบบสอบถำม  (Reliability Test) และได้วัดสัมประสิทธิ์อัลฟำ (Coefficient – 𝛼) 
ซ่ึงเป็นกำรประมำณค่ำควำมเที่ยงของเคร่ืองมือ  โดยกำรวัดควำมสอดคล้องภำยใน ซ่ึงแบบสอบถำมเป็นมำตร
ประเมินค่ำ (Rating Scale)  สูตรที่ใช้ค ำนวณ (สุวิมล ติรกำนันท์, 2553, หน้ำ 156) 

  α =       [
n

n−1
] [1 −

∑Si
2

St
2 ] 

  n  = จ ำนวนข้อในเคร่ืองมือ 
  si

2  =     ควำมแปรปรวนของคะแนนค ำถำมแต่ละข้อ  
   st

2 =  ควำมแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 
  ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำที่ได้จะแสดงถึงระดับควำมคงที่ของค ำถำม  โดยจะมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 ค่ำที่

ใกล้เคียงกับ 1 มำก แสดงว่ำมีควำมเช่ือถือได้มำก ในกำรศึกษำวิจัยค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ มีค่ำ 0.70 ถือว่ำ
แบบสอบถำมน้ันมีค่ำควำมเช่ือมั่นเป็นที่น่ำพอใจและสำมำรถใช้เป็นแบบสอบถำมในกำรศึกษำวิจัยได้ โดยใน
กำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นคร้ังน้ีทดสอบแบบส ำรวจได้ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ เท่ำกับ 0.91 จึงถือว่ำ แบบส ำรวจฉบับน้ี
มีควำมเช่ือมั่นสำมำรถใช้แบบส ำรวจได้ 

11. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 11.1 จัดท ำแบบส ำรวจควำมเช่ือมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  

โดยก ำหนดข้อค ำถำมจำกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 5 ข้อ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 3 ข้อ และประเด็นควำมเช่ือมั่น จ ำนวน 26 ข้อ  

 11.2 น ำแบบส ำรวจเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 11.3 น ำแบบส ำรวจไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ดังน้ี 
  (1) ประชำชนในพ้ืนที่ 23 จังหวัด รวมจ ำนวน 800 ชุด ซ่ึงเป็นประชำกรในพ้ืนที่จังหวัดต่ำง  ๆดังน้ี 

- จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
- ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดล ำปำง 
- ภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดสงขลำ 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดยโสธร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลรำชธำนี 
- ภำคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดรำชบุรี 
- ภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
- ภำคกลำง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัด

สมุทรปรำกำร และจังหวัดสุโขทัย  
  (2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 42 หน่วยงำน หน่วยงำนละ 
10 ชุด รวมจ ำนวน 420 ชุด 
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  (3)  ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 13,678 แห่ง รวมจ ำนวน 600 ชุด ตำมสัดส่วนใน 17 กลุ่มอำชีพ 

 11.4 น ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรตอบกลับ มำวิเครำะห์ทำงสถิติเพ่ือหำระดับควำมเช่ือมั่น โดยใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Windows 

 

12. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Windows โดยกำรวิเครำะห์

หำค่ำสถิติ ดังน้ี 
 (1) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงและกำรหำค่ำระดับควำมเช่ือมั่น  
 - วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยำย (Descriptive Statistics) ได้แก ่ค่ำควำมถี ่(Frequency) ค่ำร้อยละ 

(percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  
- ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เน้ือหำแล้วสรุปออกมำเป็นควำมถี่  

(Frequency) โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย 
เกณฑ์กำรแปลผล 

 ในกำรส ำรวจคร้ังน้ี ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉล่ีย โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำม
สูตรกำรหำอันตรภำคช้ัน ดังน้ี  

                              สูตร =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
 
  

          จ ำนวนช้ัน 
 เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉล่ีย ควำมเช่ือมั่นต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของส ำนักงำน ปปง. 
                  
                          แทนค่ำ สูตร     =  
 
         =               0.80  

 

ส ำหรับเกณฑ์ค่ำเฉล่ียในกำรแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
1.00 – 1.80  หมำยถึง  มีควำมเช่ือมั่นน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60  หมำยถึง  มีควำมเช่ือมั่นน้อย 
2.61 – 3.40  หมำยถึง  มีควำมเช่ือมั่นปำนกลำง 
3.41 – 4.20  หมำยถึง  มีควำมเช่ือมั่นมำก 
4.21 – 5.00  หมำยถึง  มีควำมเช่ือมั่นมำกที่สุด 

(2) กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระดับ ควำมเช่ือมั่น 
- วิเครำะห์เปรียบเทียบระดับควำมเช่ือมั่น โดยใช้ t-test และ One – way ANOVAs โดยใช้โปรแกรม

ส ำเร็จรูป SPSS for windows  
 

   5 – 1 
5 
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13. ผลการส ารวจ 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 

แบ่งกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม มีรำยละเอียดดังน้ี 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ 

       - ประชำชน 
       - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
       - ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 

 
571 
344 
328 

 
(45.90) 
(27.70) 
(26.40) 

รวม 1,243 (100.00) 
เพศ 
    - ชำย 
    - หญิง 

 
516 
706 

 
(41.50) 

  (56.80) 
    Missing   21 (1.70) 

รวม 1,243 (100.00) 
อายุ 
    - น้อยกว่ำ 20 ปี 
    - 20 – 29 ปี 
    - 30 – 39 ปี 
    - 40 – 49 ปี 
    - 50 – 59 ปี 
    - 60 ปีขึ้นไป 

 
29 
214 
401 
322 
 218 
48 

 
(2.30) 
(17.20) 
(32.30) 
(25.90) 
(17.50) 
(3.90) 

    Missing 11 (0.90) 
รวม 1,243 (100.00) 

ระดับการศึกษา 
    - ต่ ำกว่ำปริญญำตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    - ปริญญำตรี 
    - สูงกว่ำปริญญำตรี 
    - อ่ืน ๆ  

 
192 
610 
356 
16 

 
(15.40) 
(49.10) 
(28.60) 
(1.30) 

    Missing  69 (5.60) 
รวม 1,243 (100.00) 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
อาชีพ 
    - รับจ้ำง 
    - พนักงำนบริษัท 
    - ข้ำรำชกำร  
    - ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
    - เกษตรกร 
    - ค้ำขำย 
    - พนักงำนรำชกำร 
    - พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
    - อ่ืนๆ 

 
95 
287 
393 
119 
61 
58 
75 
29 
92 

 
(7.60) 
(23.10) 
(31.60) 
(9.60) 
(4.90) 
(4.70) 
(6.00) 
(2.30) 
(7.40) 

    Missing 34 (2.80) 
รวม     1,243 (100.00) 

 

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1,243 คน 

จ ำแนกตำมลักษณะของลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังน้ี 

     กลุ่ม ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นกลุ่มประชำชน จ ำนวน 571 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 เป็นกลุ่มหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 และกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำน

กำรท ำธุรกรรม จ ำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40  

 เพศ  ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นเพศหญิง จ ำนวน 706 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 เป็นเพศชำย จ ำนวน 

516 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และไม่ระบุเพศ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 

 อำยุ  ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ มีช่วงอำยุระหว่ำง 30 – 39 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 401 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.30 ช่วงอำยุ 40 – 49 ปี จ ำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 ช่วงอำยุ 50 – 59 ปี จ ำนวน 218 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.50 ช่วงอำยุ 20 -29 ปี จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ช่วงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และไม่ระบุอำยุ 

จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 

 ระดับกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุด จ ำนวน 610 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.10 ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 ระดับกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ไม่ระบุระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.60 และน้อยที่สุดคือ กำรศึกษำระดับอ่ืนๆ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  

 อำชีพ ผู้ตอบแบบส ำรวจประกอบอำชีพข้ำรำชกำรมำกที่สุด จ ำนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 

พนักงำนบริษัท จ ำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 อำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.60 อำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 อำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 พนักงำน
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รำชกำร จ ำนวน 75 คย คิดเป็นร้อยละ 6.00 อำชีพเกษตรกร จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 อำชีพค้ำขำย 

จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ไม่ระบุอำชีพ จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และน้อยที่สุด คือ พนักงำน

รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่รู้จักส ำนักงำน ปปง. 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (ร้อยละ) 
รู้จักส านักงาน ปปง. หรือไม่ 
    - ไม่รู้จัก 
    - รู้จัก 

 
146 
1083 

 
(11.70) 

  (87.10) 
    Missing  14 (1.20) 

รวม     1,243 (100.00) 
รู้จักส านักงาน ปปง. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    - เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. 
    - วิทยุ/โทรทัศน์ 
    - กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. 
    - ส่ือส่ิงพิมพ์ 
    - Social Media/Facebook 
    - ติดต่อด้วยตนเอง 
    - อ่ืนๆ 

455 
632 
306 
489 
295 
211 
28 

(35.80) 
(50.80) 
(24.60) 
(39.30) 
(23.70) 
(17.00) 
(2.30) 

รวม     2,416 - 

จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1,243 คน 
จ ำแนกตำมลักษณะของกำรรู้จักส ำนักงำน ปปง. ได้ดังน้ี 

 รู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม่ ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 1,083 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 
ไม่รู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และไม่ระบุ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 

 รู้จักส ำนักงำน ปปง. จำกช่องทำงวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ ำนวน 632 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
ส่ือส่ิงพิมพ์ จ ำนวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 
กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 Social Media/ Facebook จ ำนวน 
295 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ติดต่อประสำนงำนด้วยตนเอง จ ำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และ
อ่ืนๆ จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
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ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ทรำบภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 
ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
กลุ่มผู้มีหน้าที่ 

รายงานการท าธุรกรรม 
ภาพรวม 

ทราบหรือไม่ว่าส านักงาน ปปง.      
มีภารกิจ/หน้าที่อะไร 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 
- Missing 

273 
171 
127 

(47.80) 
(29.90) 
(22.30) 

239 
22 
83 

(69.50) 
 (6.40) 
(24.10) 

273 
20 
35 

(83.20)  
(6.10) 
(10.70) 

785 
213 
245 

(63.20) 
 (17.10) 
(19.70) 

รวม 571 (100.00) 344 (100.00) 328 (100.00) 1,243 (100.00) 
 

จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1,243 คน 
ของกำรทรำบถึงภำรกิจ ของส ำนักงำน ปปง. ได้ดังน้ี 

ประชำชนทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวนร้อยละ 47.80 และไม่ทรำบถึงภำรกิจ
และหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน ร้อยละ 29.90  

 กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 
จ ำนวนร้อยละ 69.50 และไม่ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน ร้อยละ 6.40  

     กลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวนร้อยละ 83.20 
และ ไม่ทรำบถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน ร้อยละ 6.10  

 

ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ทรำบภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมภำรกิจ 
ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มผู้มีหน้าที่ 

รายงานการท าธุรกรรม 
ภาพรวม 

ทราบหรือไม่ว่าส านักงาน ปปง.          
มีภารกิจ/หน้าที่อะไร 

ทราบ เข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

ทราบ เข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

ทราบ เข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

ทราบ เข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

จ ำนวน 
(ร้อยละ)  

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

- ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน 
- ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำ

เสพติด 
- ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับ

กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
- เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน เพื่อด ำเนินคดี

และยดึหรืออำยดัทรัพยส์ินผู้กระท ำควำมผิด 
มูลฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
- ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ผู้บญัชำกำร

ต ำรวจแห่งชำติมอบหมำย 

463 
(81.10) 

264 
(46.20) 

416 
(72.90) 

 
 

345 
(60.40) 

 
130 

(22.80) 

25  
(4.40) 
139 

 (24.30) 
38 

 (6.70) 
 
 

69 
 (12.10) 

 
238  

(41.70) 

323 
(93.90) 

230 
(66.90) 

309 
(89.80) 

 
 

296 
(86.00) 

 
133 

(38.70) 

- 
(-) 
42 

(12.20) 
2 

(0.60) 
 
 
5 

(1.50) 
 

86 
(25.00) 

323 
(98.50) 

220 
(67.10) 

314 
(95.70) 

 
 

296 
(90.20) 

 
127 

(38.70) 

- 
 

69 
(21.00) 

2 
(0.60) 

 
 
7 

(2.10) 
 

98 
(29.90) 

1,109 
(89.20) 

714 
(57.40) 
1,039 
(83.60) 

 
 

937 
(75.40) 

 
390 

(31.40) 

25 
(2.00) 
250 

(20.10) 
42 

(3.40) 
 
 

81 
(6.50) 

 
422 

(34.00) 
ค่ำเฉล่ีย 56.68 17.84 75.06 7.86 78.04 10.72 67.40 13.20 

รวม 1,618 509 1,291 135 1,280 176 4,974 820 
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จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1,243 คน 
จ ำแนกตำมลักษณะของกำรทรำบถึงภำรกิจ ของส ำนักงำน ปปง. ได้ดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเข้ำใจมำกที่สุดถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. คือ ด ำเนินงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จ ำนวนร้อยละ 89.20 และมีควำมเข้ำใจถึงภำรกิจและหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. 
คลำดเคล่ือนมำกที่สุด คือ ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมอบหมำย จ ำนวนร้อยละ 34.00 
ทั้งน้ี ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม มีควำมเข้ำใจมำกที่สุดถึงภำรกิจและ
หน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. คือ ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และเข้ำใจคลำดเคล่ือนมำกที่สุด 
คือ ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมอบหมำย เช่นเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม  

 

ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่เมื่อกล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง. จะนึกถึงเร่ืองใด 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
เมื่อกล่าวถึง “ส านักงาน ปปง.” ท่านนึกถึงเรื่อง/

สิ่งใด เป็นอันดับแรก (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)  
- ควำมยุติธรรม 
- ควำมเป็นธรรม 
- ควำมเป็นอิสระ 
- ควำมโปร่งใส  
- ควำมรวดเร็ว  
- ควำมซ่ือสัตย์  
- มีควำมน่ำเช่ือถือ 
- มีประสิทธิภำพ 
- มีควำมเป็นมืออำชีพ 
- อ่ืนๆ 

 
 

174 
94 
133 
457 
30 
75 
99 
31 
52 
37 

 
 

 (14.00) 
(7.60) 
(10.70) 
(36.80) 
(2.40) 
(6.00) 
(8.00) 
(2.50) 
(4.20) 
(3.00) 

- Missing  61 (4.90) 

รวม 1,243 (100.00) 
 

จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1,243 คน 
จ ำแนกตำม เร่ืองหรือส่ิงที่นึกถึงเมื่อกล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง. ได้ดังน้ี 

เรื่องหรือสิ่งที่ผู้ตอบแบบส ำรวจนึกถึงมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก เมื่อกล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง. ได้แก่ 
ควำมโปร่งใสมำกที่สุด จ ำนวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ควำมยุติธรรม จ ำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.00 ควำมเป็นอิสระ จ ำนวน 133 คิดเป็นร้อยละ 10.70 และเร่ืองที่ผู้ตอบแบบส ำรวจนึกถึงน้อยที่สุดเมื่อ
กล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง. คือ ควำมรวดเร็วจ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 
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ส่วนที ่2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ตำรำงที ่6 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
 

ประเด็นควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
ปปง. ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย 

ระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละ 
ควำมเช่ือมั่น x  S.D. 

1. การปฏิบัติงาน    
1.1 กำรปฏิบัติงำนยึดหลักควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต 4.04 .81 80.80 
1.2 ไม่เรียกหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควรได้

ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
3.91 .84 78.20 

1.3 กำรปฏิบัติงำนค ำนึงถึงควำมถูกต้องเป็นหลัก 4.01 .83 80.20 
1.4 ไม่มีพฤติกรรมที่น่ำสงสัยไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 3.94 .83 78.80 
1.5 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

3.88 .91 77.60 

รวม 3.96 .73 79.12 
2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์    

2.1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม   
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำย 

3.72 .93 74.40 

2.2 กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน 
ครบถ้วน  

3.64 .93 72.80 

2.3 กำรเปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู้ แจ้งข้อมูล ข่ำวสำร 
รวมถึงแสดงทัศนะ ควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 

3.65 .95 73.00 

รวม 3.67 .86 73.40 
3. บุคลากร    

3.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมถูกต้อง รวมถึงทักษะควำมช ำนำญ  3.92 .81 78.40 
3.2 ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3.92 .80 78.40 
3.3 ทักษะในกำรประสำนงำนและส่ือสำร 3.80 .85 76.00 
3.4 ซ่ือตรง โปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3.91 .86 78.20 

รวม 3.89 .75 77.77 
ภาพรวม 3.84 .71 76.75 
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จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 
พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้หน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม มีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.75 
 และเมื่อพิจำรณำตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้หน้ำที่รำยงำน 
กำรท ำธุรกรรมมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ในทุกภำรกิจในระดับ ที่
ใกล้เคียงกัน โดยแบ่งเป็นรำยประเด็น ดังน้ี 

1. ควำมเช่ือมั่นกำรปฏิบัติงำน มีควำมเช่ือมั่นในภำพรวมร้อยละ 79.12 และประเด็นที่มีควำมเช่ือมั่น
มำกที่สุด คือ กำรปฏิบัติงำนยึดหลักควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต มีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 80.80 และ
ประเด็นที่มีควำมเช่ือมั่นน้อยที่สุด คือ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร       
เพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย มีควำมเช่ือมั่น
คิดเป็นร้อยละ 77.60 

2. ควำมเช่ือมั่นด้ำนกำรส่ือสำร/ประชำสัมพันธ์ มีควำมเช่ือมั่นในภำพรวม ร้อยละ 73.40 ประเด็นที่มี
ควำมเช่ือมั่นมำกที่สุด คือ กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย คิดเป็นร้อยละ 
74.40 และประเด็นที่มีควำมเช่ือมั่นน้อยที่สุด คือ กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน 
ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 72.80 

3. ควำมเช่ือมั่นด้ำนบุคลำกร มีควำมเช่ือมั่นในภำพรวมร้อยละ 77.77 และประเด็นที่มีควำมเช่ือมั่น
มำกที่สุด คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมถูกต้อง รวมถึงทักษะควำมช ำนำญ และควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
คิดเป็นร้อยละ 78.40 และประเด็นที่มีควำมเช่ือมั่นน้อยที่สุด คือ ทักษะในกำรประสำนงำนและส่ือสำร คิดเป็น
ร้อยละ 76.00  

 

ตำรำงที ่7 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมรำยกลุ่ม 
 

ประเด็นควำมเช่ือมั่น 
ระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละ 

ควำมเช่ือมั่น x  S.D. 

1. การปฏิบัติงาน    

   - ประชำชน 3.94 .76 78.71 

   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.87 .72 77.33 

   - หน่วยงำนผู้ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 4.08 .72 81.69 

2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์    

   - ประชำชน 3.72 .89 74.40 

   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.51 .82 70.12 

   - ผู้หน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 3.75 .83 75.05 
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ประเด็นควำมเช่ือมั่น 
ระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละ 

ควำมเช่ือมั่น x  S.D. 

3. บุคลากร    
   - ประชำชน 3.88 .79 77.63 
   - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.82 .70 76.51 
   - ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 3.96 .72 79.29 

 

จำกตำรำงที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน 
ปปง. จ ำแนกตำมรำยกลุ่มพบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม   
มีควำมเชื่อมั่น ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซ่ึงผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมมีควำมเชื่อมั่นในระดับสูงที่สุด
ในทุกด้ำน โดยด้ำนปฏิบัติงำน มีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 81.69 ด้ำนส่ือสำร/ประชำสัมพันธ์มีควำมเช่ือมั่น
คิดเป็นร้อยละ 75.05 และด้ำนบุคลำกรมีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 79.29 ทั้งน้ี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเช่ือมั่น
ในระดับน้อยที่สุดในทุกด้ำนเช่นกัน โดยด้ำนปฏิบัติงำนมีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 77.33 ด้ำนส่ือสำร/
ประชำสัมพันธ์มีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 70.12 และด้ำนบุคลำกรมีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 76.51  

 

ตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละควำม
เช่ือมั่น x  S.D. 

1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบในกำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.02 .83 80.40 

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

4.01 .80 80.20 

3. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของ
ประชำชน  

3.94 .83 78.80 

4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 

4.01 .82 80.20 

5. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์ 
สุจริตและเที่ยงธรรม 

3.99 .82 79.80 

6. ส ำนักงำน ปปง. กระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชำติ 

3.88 .88 77.60 

7. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. เป็นที่พ่ึงของ
ประชำชนได้ 

3.84 .89 76.80 

8. ส ำนักงำน ปปง. ยึดหลักควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ตรงไปตรงมำ 

3.89 .88 77.80 



 

33 
 

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละควำม
เช่ือมั่น x  S.D. 

9. ส ำนักงำน ปปง. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยกรณีให้ควำม
ร่วมมือแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรเบำะแส 

3.84 .88 76.80 

10. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้
ทรัพยำกรที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

3.88 .83 76.00 

11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ   
ส ำนักงำน ปปง. ได้ 

3.62 .97 72.40 

12. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีระบบและมี
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 

3.85 .84 77.00 

13. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.63 .98 72.60 

14. ส ำนักงำน ปปง. มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้รับบริกำร 

3.89 .86 77.80 

รวม 3.88 .73 77.57 
 

จำกตำรำงที ่8 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมมีควำมเชื่อมั่น
ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล คิดเป็นร้อยละ 77.57  

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ มีควำมเช่ือมั่นในประเด็นที่ 1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย 
ระเบียบในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  มำกที่สุด ( x =80.40) รองลงมำคือ
ประเด็นที่ 2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด และ 
ประเด็นที่ 4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ ( x =80.20) และ
น้อยที่สุดคือประเด็นที่ 11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได้ ( x =72.40)  

 

ตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 
จ ำแนกตำมรำยกลุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละควำม
เช่ือมั่น x  S.D. 

1. ประชำชน 3.91 .75 78.13 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.76 .70 75.25 
3. ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 3.97 .71 79.33 
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จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล
จ ำแนกตำมรำยกลุ่มพบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมมีควำมเช่ือมั่น
ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเช่ือมั่นฯ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.25  

 

ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มกับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 

ประเด็นการ
ส ารวจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมเช่ือมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 2 6.679 3.34 6.86 .01** 
ภำยในกลุ่ม 1166 567.763 0.49 

รวม 1168 574.442 
ควำมเช่ือมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 2 7.06 3.35 6.70 .01** 
ภำยในกลุ่ม 1148 605.24 0.53 

รวม 1150 612.31 
*p < .05 , **p < .01 

 

จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มกับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. พบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำชนทั่วไป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม มีควำมเช่ือมั่นที่มีต่อ
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ได้ผล
กำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ 11 และตำรำงที่ 12  

 

ตำรำงที ่11 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉล่ียควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหลักของกฎหมำย ของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑥 

ประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้มีหน้าที่รายงาน
การท าธุรกรรม 

3.86 3.76 3.97 

ประชาชน 3.86 - .04* .04* 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.76  - .00** 

ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 3.97   - 
*p < .05 , **p < .01 
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 จำกตำรำงที่ 11 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉล่ียควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหลักของกฎหมำยของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กลุ่มประชำชน มีควำมเชื่อมั่นฯ 
ที่แตกต่ำงกับกลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 และที่ระดับ .01 

 

ตำรำงที ่12 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ (Post Hoc) ของค่ำเฉล่ียเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑥 

ประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้มีหน้าที่รายงาน
การท าธุรกรรม 

3.91 3.76 3.97 

ประชาชนทั่วไป 3.91 - .01** .24 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.76 - - .00** 

ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 3.97   - 
*p < .05 , **p < .01 

 จำกตำรำงที่ 12 เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่ค่ำเฉล่ียควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ของส ำนักงำน ปปง. จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กลุ่มประชำชน มีควำมเช่ือมั่นฯ ที่แตกต่ำงกับกลุ่ม
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่มีควำมเช่ือมั่นฯ ที่ไม่แตกต่ำงกับกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม และกลุ่มหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มีควำมเช่ือมั่นฯ ที่แตกต่ำงกับกลุ่มผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

ตำรำงที่ 13 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศกับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำน ปปง. 

เพศ n 
𝒙 SD t Sig. 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตาม
กฎหมาย 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ชำย 486 3.90 3.88 .72 .77 1.42.22 -0.22 .16 .83 

หญิง 665 3.84 3.88 .69 .70 
 

 จำกตำรำงที่ 13 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนเพศที่มีต่อระดับควำมเช่ือมั่นฯ 
พบว่ำ ประชำชนเพศชำยและเพศหญิงมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักกฎหมำย 
และตำมหลักธรรมำภิบำลไม่แตกต่ำงกัน 
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ตำรำงที่ 14 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำยุกับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 

ประเด็นการส ารวจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมเช่ือมั่นต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 5 1.55 .31 .634 .67 
ภำยในกลุ่ม 1155 564.85 .49 

รวม 1160 566.40 
ควำมเช่ือมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 5 2.32 .46 .87 .50 
ภำยในกลุ่ม 1136 605.54 .53 

รวม 1141 607.95 

*p < .05 
จำกตำรำงที่ 14 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำยุที่มีต่อระดับควำมเช่ือมั่นฯ 

พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีระดับควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ไม่แตกต่ำงกัน  
 

ตำรำงที่ 15 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนกำรศึกษำกับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมเช่ือมั่นต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 5 6.14 1.23 2.52 .03* 
ภำยในกลุ่ม 1102 537.60 .49 

รวม 1107 543.74 
ควำมเช่ือมั่นต่อ 

กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 5 6.96 1.40 2.63 .02* 
ภำยในกลุ่ม 1084 573.47 .53 

รวม 1089 580.43 

*p < .05 
 

จำกตำรำงที่ 15 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนกำรศึกษำที่มีต่อระดับควำมเช่ือมั่นฯ 
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจ
และตำมหลักธรรมำภิบำลทีแ่ตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05    
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ตำรำงที ่16 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำชีพกับระดับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย และควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำน ปปง. 

ความเชื่อม่ันต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ควำมเช่ือมั่นต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจ 

ระหว่ำงกลุ่ม 8 4.50 .56 1.14 .33 
ภำยในกลุ่ม 1130 557.46 .49 

รวม 1138 561.96 
ควำมเช่ือมั่นต่อ 
กำรปฏิบัติงำน

ตำมหลักธรรมำภิ
บำล 

ระหว่ำงกลุ่ม 8 5.94 .74 1.40 .20 
ภำยในกลุ่ม 1116 593.94 .53 

รวม 1124 599.87 

 

จำกตำรำงที่ 16 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้ำนอำชีพที่มีต่อระดับควำมเช่ือมั่นฯ 
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชีพแตกต่ำงกันมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและ
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ไมแ่ตกต่ำงกัน   

  

ส่วนที ่3  ข้อสรุปจำกผลกำรส ำรวจ 
จำกกำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

สำมำรถสรุปผลกำรส ำรวจ ได้ดังต่อไปน้ี  
1. ประชำกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจฯ ได้แก ่ประชำกรในพ้ืนที่จังหวัด 23 จังหวัด ส่งแบบส ำรวจ 

จ ำนวน 800 ฉบับ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 42 หน่วยงำน ส่งแบบส ำรวจ จ ำนวน 420 ฉบับ และผู้มีหน้ำที่
รำยงำนกำรท ำธุรกรรม จ ำนวน 600 ฉบับ รวมจ ำนวน 1,820 ฉบับ ได้รับแบบส ำรวจตอบกลับคืน จ ำนวน 
1,243 ฉบับ คิดเป็นอัตรำกำรตอบกลับของแบบส ำรวจ ร้อยละ 68.30 ซ่ึงถือว่ำมีจ ำนวนที่เพียงพอต่อกำรน ำมำ
วิเครำะห์ข้อมูล  

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 1,243 คน โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 
for Windows ในกำรประมวลผล มีดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 1,243 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ ำนวน 706 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 
เป็นเพศชำย จ ำนวน 516 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และไม่ระบุเพศ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 

(2) ผู้ตอบแบบส ำรวจ มีช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 
ช่วงอำยุ 40 - 49 ปี จ ำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 ช่วงอำยุ 50 - 59 ปี จ ำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.50 ช่วงอำยุ 20 – 29 ปี จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.90 ช่วงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และไม่ระบุอำยุ จ ำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.90 
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(3) ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบส ำรวจ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุด จ ำนวน 610 คน               
คิดเป็นร้อยละ 49.10 ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 ระดับ
กำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ไม่ระบุระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.60 และน้อยที่สุดคือ กำรศึกษำระดับอื่น ๆ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

(4) อำชีพของผู้ตอบแบบส ำรวจ ประกอบอำชีพข้ำรำชกำรมำกที่สุด จ ำนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.60 อำชีพพนักงำนบริษัท จ ำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 อำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.60 อำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 อำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.40 อำชีพพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 อำชีพเกษตรกร จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.90 อำชีพค้ำขำย จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ไม่ระบุอำชีพ จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
และน้อยที่สุด คือ อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 29 คิดเป็นร้อยละ 2.30  

(5) ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้จักส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 1,083 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 ไม่รู้จัก             
จ ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และไม่ระบุ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 

(6)  รู้จั กส ำ นักงำน ปปง.  จำกช่องทำงวิทยุ /โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่  จ ำนวน 632  คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.80 ส่ือส่ิงพิมพ์ จ ำนวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง.           
จ ำนวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 กำรอบรมจำกส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 
Social Media/Facebook จ ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ติดต่อด้วยตนเอง จ ำนวน 211 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.00 และอ่ืน ๆ จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

(7) เมื่อกล่ำวถึงส ำนักงำน ปปง. ผู้ตอบแบบส ำรวจจะนึกถึงเร่ืองควำมโปร่งใสมำกที่สุด จ ำนวน 
457 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ควำมยุติธรรม จ ำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ควำมเป็นอิสระ จ ำนวน 
133 คิดเป็นร้อยละ 10.70 มีควำมน่ำเช่ือถือ จ ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ควำมเป็นธรรม จ ำนวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.60 ควำมซ่ือสัตย์ จ ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 มีควำมเป็นมืออำชีพ จ ำนวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.20 อ่ืนๆ จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.50 และนึกถึงเร่ืองควำมรวดเร็วน้อยที่สุด จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 

3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำน
กำรท ำธุรกรรมที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. มีรำยละเอียดดังน้ี 

 (1) กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.75 
และเมื่อพิจำรณำตำมรำยประเด็นข้อค ำถำม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนทุกภำรกิจ
ในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ มีควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับ ร้อยละ 72 – 80 โดยภำรกิจที่มีควำมเช่ือมั่นมำกที่สุด ได้แก่ 
กำรปฏิบัติงำนยึดหลักควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต มีควำมเชื่อมั่นคิดเป็นร้อยละ 80.80 และน้อยที่สุด คือ 
กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชนครบถ้วน มีควำมเช่ือมั่นคิดเป็นร้อยละ 72.80  
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 (2) กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 
77.57 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเช่ือมั่นในประเด็นที่ 1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับ
ใช้กฎหมำย ระเบียบในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
80.40 รองลงมำคือประเด็นที่ 2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 
และ ประเด็นที่ 4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ คิดเป็นร้อยละ 
80.20 และน้อยที่สุดคือประเด็นที่ 11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 72.40 

4. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่มกับระดับควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง . โดยกำรทดสอบค่ำสถิติ ANOVAs พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและตำมหลัก
ธรรมำภิบำลที่แตกต่ำงกัน  

    และเมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อระดับควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. โดยทดสอบค่ำสถิติ ANOVAs พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีควำม
ควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ที่ไมแ่ตกต่ำงกัน 
 

ทั้งนี้จำกผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม มีควำมคิดเห็นไม่
แตกต่ำงกันมำกนัก และมีควำมคิดเห็นที่ค่อนข้ำงสอดคล้องกัน โดยมีควำมคิดเห็นว่ำประเด็นที่ส ำนักงำน ปปง. 
ยังท ำได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร และควรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น คือ 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ เปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงในกำรส่ือสำร

ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเน่ือง สม่ ำเสมอ 

เพ่ือให้ประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมถึงยังเป็นกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. 

ด้วยอีกทำงหน่ึง 

3. ควรมีกำรสื่อสำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรจัดฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

แก่กำรก่อกำรร้ำย 

4. ควรก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสอบให้เป็นระบบบนพ้ืนฐำนของควำมถูกต้องชัดเจน โดยใช้หลัก

ธรรมำภิบำล และควำมเท่ำเทียมกันในกฎระเบียบและมำตรฐำนเดียวกันทุกคน 
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ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให้

ส ำนักงำน ปปง. น ำไปปรับให้ในกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังน้ี 
 

ตำรำงที่ 17 ส่ิงที่ประชำชนต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. ปรับปรุงกำรท ำงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น 
ล าดับ ประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง ความถี่ ร้อยละ 

1 กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และควรมีช่องทำงในกำรส่ือสำรที่
หลำกหลำยและเข้ำถึงประชำชนมำกขึ้น รวมทั้งข้อมูลควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน ควำมคืบหน้ำของคดีท่ีส ำคัญหรือคดีที่เป็น
คดีท่ีกระทบต่อสำธำรณะ เป็นต้น 

14 32.56 

2 ภำพลักษณ์ขององค์กร เป็นองค์กรที่สำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมโปร่งใส
และซ่ือสัตย์  

10 23.26 

3 ควรมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยกำรฟอกเงินให้กับประชำชน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และอำจลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมได้โดยกำร
สร้ำงหลักสูตรกำรอบรมทำงออนไลน์ (E-learning) 

6 13.95 

4 ควรมีกำรปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ไม่ติดขัดต่อ
ด ำเนินกำร และควรมีกำรจัดท ำสรุปกำรปรับปรุง เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะ
ของกำรปรับปรุงและง่ำยต่อควำมเข้ำใจ 

6 13.95 

5 ควรมีกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 2 4.65 
6 ควรส่งเสริมให้มีกำรประชุม/ติดต่อประสำนงำน/ก ำหนดแนวทำง

ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ให้สม่ ำเสมอ 
2 4.65 

7 ควรมีกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนทำงสำรสนเทศของส ำนักงำน ปปง. ให้
มีควำมทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย และสะดวกต่อกำรใช้งำน 

2 4.65 

8 ควรพัฒนำระบบ Call Center ที่ ให้ประชำชนสำมำรถติดต่อได้ง่ำย 
สะดวก และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  

1 2.33 

รวม 43 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำประชำชนต้องกำรให้ส ำนักงำน ปปง. มีกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และควรมีช่องทำงในกำรส่ือสำร
ที่หลำกหลำยและเข้ำถึงประชำชนมำกข้ึน รวมทั้งข้อมูลควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
ควำมคืบหน้ำของคดีที่ส ำคัญหรือคดีที่เป็นคดีที่กระทบต่อสำธำรณะ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 32.56 ของ
ผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ชมเชยการท างานของส านักงาน ปปง.  
 ขอช่ืนชมกำรท ำงำนของส ำนักงำน ปปง. ว่ำ เป็นหน่วยงำนที่เป็นควำมหวังของประชำชน ในแง่ของ

กำรด ำเนินกำรกับรำยได้ที่มำจำกกำรประกอบอำชีพของบุคคลที่สุจริตและไม่สุจริต ซ่ึงมีที่มำของรำยได้
แตกต่ำงกันในสังคม โดยไม่ให้คนที่ร่ ำรวยจำกกำรทุจริตมีที่ยืนในสังคมหรือได้รับกำรยอมรับจำกสังคมได้ ทั้งน้ี 
ประชำชนหวังว่ำ ส ำนักงำน ปปง. จะเป็นที่พ่ึงแก่ประชำชนผู้สุจริตได้ และขอช่ืนชมเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรของ
ส ำนักงำน ปปง. ที่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง.  

 

14. สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะ 

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินระดับควำมเช่ือมั่นของประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่
รำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ในด้ำนกำรให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ รับเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข ์รับแจ้งข้อมูลข่ำวสำรหรือเบำะแส รับและส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือ
ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. และเพ่ือให้
ส ำนักงำน ปปง. มีข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีควำมโปร่งใส 
สร้ำงควำมเช่ือมั่นมำกยิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำก (1) ประชำชนที่อำศัยในภูมิภำคต่ำง ๆ จ ำนวน 800 ตัวอย่ำง 
(2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติด้ำน AML/CFT จ ำนวน 42 หน่วยงำน จ ำนวน 420 ตัวอย่ำง และ 
(3) ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 มำตรำ 15 และมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ ำนวน 600 ตัวอย่ำง 

 

 ส ำหรับเคร่ืองมือในกำรส ำรวจเป็นแบบส ำรวจควำมคิดเห็น ซ่ึงข้อค ำถำมแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ประกอบด้วย (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ำรวจ (2) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับส ำนักงำน ปปง. 
(3) ควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย (4) ควำมเช่ือมั่นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล และ (5) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยกลุ่มตัวอย่ำงได้ตอบ
แบบส ำรวจกลับคืนมำเป็นจ ำนวน 1,243 ฉบับ คิดเป็นอัตรำตอบกลับ ร้อยละ 68.30 
 

14.1 ผลกำรส ำรวจ 
 (1) ประเด็นกำรรับรู้เกี่ยวกับส ำนักงำน ปปง.  

ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่รู้จักส ำนักงำน ปปง. มำกกว่ำร้อยละ 87 โดยช่องทำงที่ท ำให้รู้จัก
ส ำนักงำน ปปง. คือ ช่องทำงวิทยุ/โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. กำรอบรมจำกส ำนักงำน 
ปปง. Social Media/Facebook และติดต่อด้วยตนเอง ซ่ึงผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่รู้จักส ำนักงำน ปปง. 
จำกกำรด ำเนินคดีที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชน  

ส่วนภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. ที่รับรู้มำกที่สุด คือ ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน เพ่ือด ำเนินคดีและยึดหรืออำยัด
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ทรัพย์สินผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรก็ ดีผู้ตอบแบบส ำรวจยังมีควำมเข้ำใจ  ถึง
ส ำนักงำน ปปง. ที่คลำดเคล่ือนว่ำ ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
มอบหมำย ทั้งนี้ ภำพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นจำกกำรที่ผู้ตอบแบบส ำรวจนึกถึงส ำนักงำน ปปง. มำกที่สุด  
3 อันดับแรก คือ ควำมโปร่งใส ควำมยุติธรรม ควำมเป็นอิสระ  

(2) ควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.  
ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำยในภำพรวม 

คิดเป็นร้อยละ 76.75 มีควำมเช่ือมั่นในภำพรวมอยู่ในระดับมำก คือ มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 3.84 จำกคะแนนเต็ม 5 
ซ่ึงด้ำนที่มีควำมเช่ือมั่นมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ 79.12 ส่วนด้ำนที่มีควำมเช่ือมั่นน้อยที่สุด 
คือ ด้ำนกำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 73.40 และเมื่อพิจำรณำระดับควำมเช่ือมั่นเป็นรำย
ประเด็นกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำย พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนยึดหลักควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต
มีควำมเช่ือมั่นมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.80 กำรปฏิบัติงำนค ำนึงถึงควำมถูกต้องเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 80.20 
และไม่มีพฤติกรรมที่น่ำสงสัยไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ คิดเป็นร้อยละ 78.80 อย่ำงไรก็ดีประเด็นที่
ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของกฎหมำยน้อยที่สุด คือ กำรเปิดเผย
ผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชนครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 72.80  

ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 
77.57 มีควำมเช่ือมั่นในภำพรวมอยู่ในระดับมำก คือ มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 3.88 จำกคะแนนเต็ม 5 พิจำรณำ
เป็นรำยประเด็นกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล พบว่ำ ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบ
ในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติมีควำมเช่ือมั่นมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.40 
ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด และส ำนักงำน ปปง. 
ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ คิดเป็นร้อยละ 80.20 อย่ำงไรก็ดีประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบส ำรวจมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลน้อยที่สุด คือ ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได้ คิดเป็นร้อยละ 72.40 

เมื่อท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม ทีป่ระกอบด้วย ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม กับระดับควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง . โดย
กำรทดสอบค่ำสถิติ ANOVAs พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำน
กำรท ำธุรกรรมมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจและตำมหลักธรรมำภิบำล
ที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ต้ังไว้ 

   

14.2 ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

พบว่ำ ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม มีควำมคิดเห็น ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 
และมีควำมคิดเห็นที่ค่อนข้ำงสอดคล้องกัน โดยมีควำมคิดเห็นว่ำประเด็นที่ส ำนักงำน ปปง. ยังท ำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร 
และควรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น คือ 
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(1) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ เปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงในกำรส่ือสำร
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

(2) ควรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงต่อเน่ือง 
สม่ ำเสมอ เพ่ือให้ประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมถึงยังเป็นกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. ด้วยอีกทำงหน่ึง 

(3) ควรมีกำรส่ือสำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรจัดฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย 

(4) ควรก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสอบให้เป็นระบบบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องชัดเจน โดยใช้
หลักธรรมำภิบำล และควำมเท่ำเทียมกันในกฎระเบียบและมำตรฐำนเดียวกันทุกคน             
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ภาคผนวก 
 

แบบส ารวจ 
ความเชื่อมั่นที่มตี่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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A…… (ประชำชน) 
B…… (หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง) 
C…… (ผู้ท่ีหน้ำท่ีรำยงำน) 

แบบส ารวจ 
ความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  

 
 
 
 

 

แบบส ำรวจควำมเช่ือมั่นที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. มีทั้งหมด 5 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที ่1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 5 ข้อ 
 ส่วนที ่2  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมภำรกิจหลัก 
                 ของกฎหมำย จ ำนวน 12 ข้อ   

ส่วนที่ 4  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ตำมหลักธรรมำภิบำล  
                      จ ำนวน 14 ข้อ 

     ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ค าชี้แจง โปรดตอบค ำถำมโดยท ำเคร่ืองหมำย   ลงใน   
 

 1. เพศ    ชำย     หญิง 
 

 2. อำยุ      ต่ ำกว่ำ 20 ปี     20 – 29 ปี 
        30 – 39 ปี      40 – 49 ปี 

   50 – 59 ปี      60 ปีขึ้นไป 
 

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

4. ข้อค ำถำมส าหรับผู้ตอบท่ีมีอาชีพเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 13 ,มำตรำ 15 และมำตรำ 16 /หากมิใช่โปรดข้ำมไปท ำข้อค ำถำมข้อ 5.)  

 

4.1 ธุรกิจ/บริษัทด ำเนินกำรเกี่ยวกับ  ..........................................................................  
4.2 อำชีพ      ประกอบธุรกิจส่วนตัว     พนักงำนบริษัท 

   อ่ืน ๆ ................... 
 
 
 
 

ค าชี้แจง แบบส ำรวจน้ีจัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรศึกษำควำมเชื่อมั่นที่มีต่อกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยข้อมูลที่ได้จะ
น ำไปสู่กำรเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนำแนวทำงกำรท ำงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป 
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    5. อำชีพ     รับจ้ำง       พนักงำนบริษัท 
        ข้ำรำชกำร         พนักงำนรำชกำร 

   ประกอบธุรกิจส่วนตัว        พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
       เกษตรกร      ค้ำขำย 

   อ่ืน ๆ ................... 
 

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส านักงาน ปปง. 
ค าชี้แจง โปรดตอบค ำถำมโดยท ำเคร่ืองหมำย   ลงใน  

6. ท่ำนรู้จักส ำนักงำน ปปง. หรือไม่ 

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

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

 

7. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำส ำนักงำน ปปง. มีภำรกิจ/หน้ำที่อะไร  

ภารกิจ/หน้าที่ของส านักงาน ปปง. 
ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1)  ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน    

2)  ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด     

3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

   

4) เก็บรวบรวมพยำยำมหลักฐำนเพื่อด ำเนินคดีและยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน
ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

   

5) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมอบหมำย    

6) ไม่ทรำบภำรกิจ/หน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง.    
 

8. เมื่อกล่ำวถึง “ส ำนักงำน ปปง.” ท่ำนนึกถึงเร่ือง/ส่ิงใด เป็นอันดับแรก (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
       ควำมยุติธรรม    ควำมเป็นธรรม    ควำมเป็นอิสระ 
    ควำมโปร่งใส    ควำมรวดเร็ว    ควำมซ่ือสัตย์ 

   มีควำมน่ำเช่ือถือ   มีประสิทธิภำพ     มีควำมเป็นมืออำชีพ      
   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 
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ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจหลักของกฎหมาย  
ค าชี้แจง ท่านมีความความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกฎหมายของส านักงาน ปปง.    

ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ “ระดับความเชื่อม่ัน” ของท่ำน 
ความเชื่อม่ัน  หมำยถึง  ควำมม่ันใจ ควำมแน่ใจ ควำมเชื่อถือ ควำมไว้วำงใจและกำรยอมรับต่อกำร

ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ปปง. ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 

ระดับความเชื่อม่ัน 
5 = มากที่สุด               4 = มาก               3 = ปานกลาง               2 = น้อย               1 = น้อยท่ีสุด 

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามภารกิจหลักของกฎหมาย 

ระดับความเชื่อม่ัน 

1. การปฏิบัติงาน   5 4 3 2 1 
1.1 กำรปฏิบัติงำนยึดหลักควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต      

1.2 ไม่เรียกหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน      

1.3 กำรปฏิบัติงำนค ำนึงถึงควำมถูกต้องเป็นหลัก      
1.4 ไม่มีพฤติกรรมที่น่ำสงสัยไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ      

1.5 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

     

2.  สื่อสาร/ประชาสัมพันธ ์ 5 4 3 2 1 
2.1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร

ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
     

2.2 กำรเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชนครบถ้วน       
2.3 กำรเปิดโอกำสให้สำธำรณชนร่วมรับรู้ แจ้งข้อมูล ข่ำวสำร รวมถึงแสดงทัศนะ  

ควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 
     

3. บุคลากร 5 4 3 2 1 
3.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมถูกต้อง รวมถึงทักษะควำมช ำนำญ       
3.2 ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่      
3.3 ทักษะในกำรประสำนงำนและส่ือสำร      
3.4 ซ่ือตรง โปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่      
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ส่วนที่ 4 ความเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค าชี้แจง ท่านมีความความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานตามตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน ปปง. 
ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ “ระดับความเชื่อม่ัน” ของท่ำน 

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

ประเด็นความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความเชื่อม่ัน 
5 4 3 2 1 

1. ส ำนักงำน ปปง. บังคับใช้กฎหมำย ระเบียบในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด      
3. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของประชำชน       
4. ส ำนักงำน ปปง. ยึดมั่นในควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ      
5. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม      
6. ส ำนักงำน ปปง. กระตือรือร้นในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติ      
7. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำน ปปง. เป็นที่พ่ึงของประชำชนได้      
8. ส ำนักงำน ปปง. ยึดหลักควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ      
9. ส ำนักงำน ปปง. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยกรณีให้ควำมร่วมมือแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรเบำะแส      
10. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพภำยใต้ทรัพยำกรที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
แก่ส่วนรวม 

     

11. ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. ได้      
12. ส ำนักงำน ปปง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีระบบและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ      
13. ส ำนักงำน ปปง. มีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ      
14. ส ำนักงำน ปปง. มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้รับบริกำร 

     

 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

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

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

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

ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง 
 


