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บทสรุปผู้บรหิาร       

 แจกการแบบส ารวจไปยังประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในพ้ืนที่จังหวัด  
23 จังหวัด จ านวน 800 ฉบับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 52 หน่วยงาน ส่งแบบส ารวจโดยผ่านระบบ  
QR  Code และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 520 กลุ่มตัวอย่าง  และหน่วยงานผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตอ่
ส านักงาน ปปง. จ านวน 670 กลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวนทั้งหมด 1,990 กลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบส ารวจตอบกลับืืน
ทั้งที่เป็นเอกสารและผ่านระบบ  QR  Code  จ านวน 1,680 ฉบับ ื ิดเป็นอัตราการตอบกลับของแบบส ารวจ ร้อยละ 84.42 
ซึ่งถือว่ามีจ านวนที่เพียงพอต่อการน ามาวิเืราะห์ข้อมูล  
 1. ผลการวิเืราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,680 ืน โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล มีดังต่อไปนี้ 
  ผลการวิเืราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 1,680 ืน 
จ าแนกตามลักษณะของข้อมูลส่วนบุืืลได้ ดังนี้ 
  (1) กลุ่ม ผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งเป็นกลุ่มประชาชน จ านวน 667 ืน กลุ่มหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT จ านวน 550 ืนและกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
ต่อส านักงาน ปปง.  จ านวน 462 ืน 
 (2) เพศ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,680 ืน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 973 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 57.90 เป็นเพศชาย จ านวน 703 ืน ืิดเป็นร้อยละ 41.90 และไม่ระบุเพศ จ านวน 4 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 0.20 
 (3) อายุ ผู้ตอบแบบส ารวจมีช่วงอายุระหว่าง 41 - 45 ปี มากที่สุด จ านวน 346 ืน ืิดเป็น 
ร้อยละ 20.60 ช่วงอายุ 46 - 50 ปี จ านวน 288 ืน ืิดเป็นร้อยละ 17.10 ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 261 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 15.50 ช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 252 ืน ืิดเป็นร้อยละ 15.00 ช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 173 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 10.30  ช่วงอายุ 51 - 55 ปี จ านวน 152 ืน ืิดเป็นร้อยละ 9.00 ช่วงอายุ 56 - 60 ปี จ านวน 105 
ืน ืิดเป็นร้อยละ 6.30 ช่วงอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป จ านวน 95 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.70 และไม่ระบุอายุ จ านวน 
8 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.50 
 (4) การศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มากที่สุด จ านวน 845 ืน ืิดเป็นร้อยละ 50.30 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 542 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 32.20 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 253 ืน ืิดเป็นร้อยละ 15.10 และน้อยที่สุด
ืือ การศึกษาระดับอ่ืน ๆ จ านวน 34 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่ระบุการศึกษา จ านวน 6 ืน ืิดเป็น
ร้อยละ 0.40 
 (5) อาชีพ  ผู้ตอบแบบส ารวจประกอบอาชีพข้าราชการมากที่สุด จ านวน 659 ืน ืิดเป็น 
ร้อยละ 39.20 อาชีพเกษตรกร จ านวน 324 ืน ืิดเป็นร้อยละ 19.30 อาชีพพนักงานราชการ จ านวน 199  
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ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.80 อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 150 ืน ืิดเป็นร้อยละ 8.90 อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 130 
ืน ืิดเป็นร้อยละ 7.70 อาชีพรับจ้าง จ านวน 92 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.50 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 70 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 4.30 อาชีพื้าขาย จ านวน 47 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.80 และน้อยที่สุด ืือ อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.40 และไม่ระบุอาชีพ จ านวน 2 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.10 

 (6) ประชาชนที่รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ร้อยละ 93.70 และ
ไม่รู้จักและไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ร้อยละ 6.30 

 (7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. ร้อยละ 99.28 และไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ร้อยละ 0.72 

      (8) ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. จ านวนร้อยละ 99.57 และ ไม่รู้จักและไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน  ปปง.  
ร้อยละ 0.43 
  (9) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 1,680 ืน รู้จักส านักงาน ปปง.  
จากช่องทางวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 926 ืนืิดเป็นร้อยละ 55.10 รู้จักผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ จ านวน 888 ืน ืิดเป็นร้อยละ 52.90 Social Media/Facebook จ านวน 760 ืน ืิดเป็นร้อยละ 
45.20 เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. จ านวน 723 ืน ืิดเป็นร้อยละ 43.00 รู้จักจากการเผยแพร่ืวามรู้ อบรม
จากส านักงาน ปปง. จ านวน 524 ืน ืิดเป็นร้อยละ 31.20 ติดต่อด้วยตนเอง จ านวน 484 ืน  ืิดเป็น 
ร้อยละ 28.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 191 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.40 
  (10) ผู้ตอบแบบส ารวจจะนึกถึงเรื่องใดมากที่สุดโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 
ืวามโปร่ ง ใสมากที่ สุ ด  จ านวน 426 ืน ืิด เป็ นร้ อยละ 25.30 ืวามสุ จริ ต  จ านวน 321 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 19.10  ืวามยุติธรรม จ านวน 216 ืน ืิดเป็นร้อยละ 12.90 ืวามน่าเชื่อถือ จ านวน 187 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 11.10 ืวามรับผิดชอบ จ านวน 185 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.00 ืวามซื่อสัตย์ จ านวน 130 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 7.70 ืวามเป็นธรรม จ านวน 91 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.40 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ืวามืิด เห็ น  จ านวน  50  ืน  ืิ ด เป็ น ร้ อยละ  3 . 00  ืว ามมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  จ านวน  38  ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 2.30 อื่น ๆ จ านวน 35 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.10 ไม่แสดงืวามืิดเห็น จ านวน 1 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 0.10 

 2. ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นของเป็นประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มี
หน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ส าหรับการวิเืราะห์
ระดับืวามเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่าง จะน าผลการส ารวจืวามเชื่อมั่นฯ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจว่ารู้จัก
ส านักงาน ปปง. มาท าการวิเืราะห์ โดยมีผลการวิเืราะห์ ดังนี้  

 (1 ) กลุ่ มตั วอย่ างมี ืวามเชื่ อมั่ นที่ มี ต่ อการปฏิบัติ งานตามภารกิ จในภาพรวม  
ืิดเป็นร้อยละ 78.03  ืวามเชื่อม่ันตามภารกิจของส านักงาน ปปง. ด้านกฎหมาย ืิดเป็นร้อยละ 77.94  
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และืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ด้านธรรมาภิบาล ืิดเป็นร้อยละ 78.03 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
  (2) ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. พบว่า 
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
ต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย ภาพรวม  
ืิดเป็นร้อยละ 77.94 
  (3) เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อื าถาม พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่น
ต่อภารกิจของส านักงาน ปปง. ในทุกภารกิจในระดับที่ใกล้เืียงกัน โดยมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของ 
ส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย มีืวามเชื่อมั่น มากที่สุด 3 ล าดับ ืือ ประเด็นที่ 6 ส านักงาน  ปปง. 
เป็นหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท าธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าืวามผิด  
ได้ตามที่กฎหมายก าหนด ืิดเป็นร้อยละ 82.00 ประเด็นที่ 7 ส านักงาน ปปง.สามารถด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างเข้มแข็ง ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ืิดเป็นร้อยละ 80.80 และประเด็นที่ 3 
ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจัดให้มีการอบรมให้ืวามรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง ืิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามล าดับ 

  3. ผลการวิเื ราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 
จ าแนกตามรายกลุ่มพบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มี
หน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ืิดเป็นร้อยละ 78.03 
  เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อื าถาม พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่น
ต่อภารกิจของส านักงาน ปปง. ในทุกภารกิจในระดับที่ใกล้เืียงกัน โดยมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 3 ล าดับ ืือ ประเด็นที่ 3 ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยื านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นส าืัญ ืิดเป็นร้อยละ 84.40 ประเด็นที่ 4 ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากการฟอกเงิน ืิดเป็นร้อยละ 82.00 ประเด็นที่ 1 ส านักงาน ปปง. ด าเนินืดีด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเื ร่งืรัด ืิดเป็นร้อยละ 81.40 
  
  



 
 

 
 

[4] 

ค าน า 

 ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่า ส านักงาน ปปง.  
เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง  
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างืวาม
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ส านักงาน ปปง. มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามมติของืณะกรรมการ  
และืณะกรรมการธุรกรรม ปฏิบัติงานธุรการอ่ืน รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท าธุรกรรม 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับตรวจสอบการประเมินืวามเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเสริมืวามร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน วิเืราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินืดีกับผู้กระท าืวามผิดตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ืวามรู้ การให้การศึกษาและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือให้การพัฒนางานของส านักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีืวาม
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของส านักงาน ปปง. ได้ก าหนดตัวชี้วัดืวามส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ การส ารวจืวาม
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้
ด าเนินการส ารวจืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้
ได้ข้อมูล ส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
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บทท่ี 1 

บทน า 

1. ความเป็นมา 

 ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่า ส านักงาน ปปง.  
เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง  
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ืวามโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด าเนินการให้เป็นไปตามตามมติของืณะกรรมการ ืณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน
ธุรการอ่ืน รับรายงานการท าธุรกรรม ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับตรวจสอบ การประเมินืวามเสี่ยง
ระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการก่อการร้าย ด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ส่งเสริมืวามร่วมมือของประชาชน
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
วิเืราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินืดีกับผู้กระท า
ืวามผิด รวมทั้งจัดใหมีการเผยแพรืวามรู การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ   
 เนื่องจากส านักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานบังืับใช้กฎหมายที่มุ่งปูองกันและปราบปราม 
การกระท าืวามผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย  
ซึ่งสิ่งส าืัญที่จะช่วยส่งผลให้การปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ืือ การได้รับืวามร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาืส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาืรัฐ (Public Sector) 
ภา เือกชน (Private Sector) รวมถึงภาืประชาชนหรือองื์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (Civil Society) การที่ส านักงาน ปปง. 
จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับืวามร่วมมือดังกล่าวจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยืวามเสมอภาื สุจริต เพ่ือให้
ได้รับืวามไว้วางใจจากประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อการได้รั บืวามร่วมมือ  
การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในขณะเดียวกันหากืวามเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับต่ า ย่อมส่งผลกระทบในทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจท าให้ส านักงาน ปปง. ไม่ได้รับืวามร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่เท่าท่ีืวร ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงาน ปปง. ได้ให้การบริการแก่ประชาชน ส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการให้ืวามรู้ ข้อมูลข่าวสาร ให้ื าปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแส รับและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
ด าเนินืดีกับผู้กระท าืวามผิด เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการส ารวจืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ประกอบกับ  
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของส านักงาน ปปง. ได้ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ที ่3.5.1 ร้อยละืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. จึงเห็นืวรด าเนินการส ารวจืวามเชื่อมั่นของ
ประชาชน และผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้อง ในภาืส่ วนต่ าง  ๆ  ที่ มี ต่ อการปฏิบัติ งานของส านั กงาน ปปง.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  

2. วัตถปุระสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
 2. เพ่ือน าผลการส ารวจืวามืิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บริหาร
ส านักงาน ปปง. อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ขอบเขตการศึกษา 

  ด้านเนื้อหา 
  ื วามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอืณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
ได้แก่ 1) การตอบสนอง (Responsiveness)  2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3) หลักประสิทธิภาพ/ืุ้มื่า 
(Efficiency/Value for Money) 4) ืวามเสมอภาื (Equity) 5) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
oriented) 6) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) 7) หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency)  8) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) 9) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)   
10) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ไดท้ราบผลการส ารวจืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
  2. น าผลที่ได้จากการส ารวจืวามเชื่อมั่นเสนอผู้บริหาร ได้รับทราบืวามืิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของส านักงาน ปปง. ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.1 ประชากร  
  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในภูมิภาืต่าง ๆ ของประเทศไทย และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT ดังนี้ 
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 (1 )  ประชาชนที่อาศัยในภูมิภาืต่ าง  ๆ  ได้แก่  กรุ ง เทพมหานืร ภาืเหนือ  
ภาืตะวันออกเฉียงเหนือ ภาืใต้ ภาืกลาง ภาืตะวันตก และภาืตะวันออก 
    (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT จ านวน 52 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
     - หน่วยงานด้านนโยบายและการก ากับดูแลมาตรการด้าน AML/CFT จ านวน 10 
หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงานศาลยุติธรรม (2) ส านักงานอัยการสูงสุด (3) ศาลฎีกา (4) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (5) กรมสอบสวนืดีพิเศษ (6) ส านักงาน ป.ป.ช. (7) ส านักงาน ป.ป.ท. (8) ส านักงาน ป.ป.ส.  
(9) กรมศุลกากร และ (10) กรมสรรพากร  

    - หน่วยงานหลักด้านการก ากับดูแล FI, DNFBPs และ NPO จ านวน 10 หน่วยงาน 
ได้แก่ (1) ธนาืารแห่งประเทศไทย (2) ส านักงานืณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(3) ส านักงานืณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
(5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (6) กรมการปกืรอง (7) กรมการจัดหางาน (8) กรมพัฒนาธุรกิจการื้า  
(9) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (10) สภาทนายืวามในพระบรมราชูปถัมภ์  
    - หน่วยข่าวและหน่วยงานด้านืวามมั่นืง จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ (2) ส านักงานสภาืวามมั่นืงแห่งชาติ (สมช.) (3) กองอ านวยการรักษาืวามมั่นืงภายใน
ราชอาณาจักร  
     - หน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย (2) กรมองื์การระหว่างประเทศ (3) กรมธนารักษ์  (4) ส านักงานสถิติแห่งชาติ (5) กรมบัญชีกลาง 
(6) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
     - หน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับืวามผิดมูลฐาน จ านวน 23 หน่วยงาน 
ได้แก่ (1) ส านักงานปลัดกระทรวงการืลัง (2) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังืมและืวามมั่นืงของมนุษย์ 
(3) ส านักงานืณะกรรมการืุ้มืรองผู้บริโภื (4) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (5) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (6) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (7) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (8) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์ พืช (9) กรมทรัพยากรธรณี (10) กรมปุาไม้  
(11) กรมประมง (12) ส านักงานปฏิรูปที่ดิน (13) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (18) ส านักงานืณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  (14) ศูนย์ประสานงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(15) กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (16) กองบังืับการปราบปราม
การื้ามนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (17) ส านักงานตรวจืนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(18) กองบังืับการปราบปรามการกระท าืวามผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(19) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทืโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (20) กองบังืับการต ารวจน้ า 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (21)  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ (22) กองบังืับการปราบปราม กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (23) ส านักงานเศรษฐกิจการืลัง กระทรวงการืลัง 

  ( 3 )  หน่ ว ย ง าน ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง ร าย ง านกา รท า ธุ ร ก ร รมต่ อ ส า นั ก ง าน  ปป ง .  
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ านวน 13,036 แห่ง ประกอบด้วย  



 
 

4 
 

    - หน่วยงานผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ านวน 5,835 แห่ง จาก 9 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
(1) ธนาืาร จ านวน 30 แห่ง (2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จ านวน 8 แห่ง (3) สหกรณ์ จ านวน 3,481 แห่ง 
(4) นิติบุืืลอ่ืน ๆ ตามมาตรา 13 (นิติบุืืลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงิน
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการืวบืุมแลกเปลี่ยนเงินตรา) รวมจ านวน 2,080 แห่ง ประกอบด้วย  
MT กลุ่มธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ จ านวน 4 แห่ง และ MC นิติบุืืล จ านวน 2,076 แห่ง 
(5) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ 88 แห่ง (6) นิติบุืืลที่ประกอบธุรกิจสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า จ านวน 5 แห่ง (7) บริษัทเงินทุนและบริษัทเืรดิตฟองซิเอร์ จ านวน 5 แห่ง (8) บริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 82 แห่ง (9) บริษัทบริหารสินทรัพย์ จ านวน 56 แห่ง 

   - หน่วยงานผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตามมาตรา 15  
แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ านวน 830 แห่ง จาก 1 กลุ่มอาชีพ 
ได้แก่ (1) ส านักงานที่ดิน จ านวน 830 แห่ง 

    - หน่วยงานผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตามมาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ านวน 6,371 แห่ง จาก 8 กลุ่มอาชีพ 
ได้แก่ (1)   ผู้ประกอบธุรกิจระบบช าระเงินภายใต้การก ากับและบริการช าระเงิน ภายใต้การก ากับของส านักงาน ปปง. 
จ านวน 70 แห่ง (2)  ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการืวบืุมการแลกเปลี่ยนเงินที่
มิใช่สถาบันการเงิน (MC บุืืลธรรมดา) จ านวน 119 แห่ง  (3)  ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด าเนินการให้
ื าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาในการท าธุระกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนฯ จ านวน 30 แห่ง (4)  ผู้ประกอบอาชีพื้า
หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ จ านวน 1,257 แห่ง (5)  ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุืืลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
จ านวน 37 แห่ง (6)  ตัวแทน นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 1,022 แห่ง (7)  ผู้ประกอบอาชีพ
ื้าอัญมณี เพชรพลอย ทองื า จ านวน 2,794 แห่ง (8)  ผู้ประกอบอาชีพื้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
ืวบืุมการขายทอดตลาดและการื้าของเก่า จ านวน 1,042 แห่ง  
  5.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
 1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาืต่าง ๆ ของประเทศไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ 
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับืวามเชื่อมั่น 95% โดยมีืวามืลาดเืลื่อน + 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 ืน จากประชากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster or Area Sampling) แบ่ง
ออกเป็นพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานืร ภาืกลาง ภาืตะวันออก ภาืตะวันตก ภาืเหนือ ภาืใต้ และ 
ภาืตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นสุ่มจังหวัดที่อยู่ในภาืต่าง ๆ ตามอัตราส่วนของประชากร เพ่ือให้ได้จ านวน
จังหวัดที่จะใช้ในการส ารวจ และท าการสุ่มจับฉลากจังหวัดตามภาืจากอัตราส่วนที่ได้จากการื านวณให้ได้
ข้อมูลที่เป็นตัวแทนประชากรกลุ่มเปูาหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้อัตราการตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพ่ิมขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ จ านวน 400 ืน รวมเป็น 800 ืน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
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พื้นที ่

จ านวน
ประชากร 
(ล้านืน)* 

ร้อยละของ
ประชากร

เปรยีบเทยีบ 
กับทั้งประเทศ  

จ านวน
แบบสอบถาม

ที่ส่ง 

จ านวนจังหวัด 
ในแต่ละภาื 

จ านวนจังหวัด 
ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จังหวัดที่สุ่ม 
จับฉลากได ้

จ านวน 
แบบสอบถาม 

ที่ส่ง 
(ชุด) 

กรุงเทพฯ 5.68 8.59 69 1 1 1. กรุงเทพฯ 69 
ภาื กลาง 14.61 22.08 177 21 5 1. นืรนายก 

2. ปทุมธานี 
3. พิษณุโลก 
4. สมุทรสาืร 
5. อุทัยธานี 

15 
63 
48 
32 
19 

ภาื
ตะวันออก 

4.74 7.17 57 7 2 1. จันทบุรี 
2. ตราด 

40 
17 

ภาื ตะวันตก 3.43 5.18 41 5 2 1.ประจวบืีรีขนัธ์ 
2. เพชรบุรี 

22 
19 

ภาืเหนือ 6.32 9.56 76 9 2 1. เชียงราย 
2. เชียงใหม่ 

32 
44  

ภาืใต ้ 9.39 14.20 114 14 3 1. ชุมพร 
2. พังงา 
3. สุราษฎร์ธาน ี

32 
17 
65 

ภาื ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

21.98 33.22 266 20 8 1. นืรพนม 
2. นืรราชสีมา 
3. มุกดาหาร 
4. ร้อยเอ็ด 
5. เลย 
6. สกลนืร 
7. หนองืาย 
8. อุบลราชธาน ี

21 
79 
10 
39 
19 
34 
17 
47 

รวม 66.15 100 800 77 23 23 800 

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาืม พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกืรอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT จ านวน 52 หน่วยงาน ด าเนินการ
เก็บข้อมูลทั้ง 52 หน่วยงาน ๆ ละ 10 ฉบับ รวมเป็น 520 ฉบับ  
 3) หน่วยงานผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตามพระราชบัญญัติ 
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ านวน 13,036 แห่ง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ ใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับืวามเชื่อมั่น 95% โดยมีืวามืลาดเืลื่อน + 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 แห่ง  
จากประชากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster or Area Sampling) แบ่งออกตามมาตรา
ของหน่วยงานผู้มีหน้าที่ต้องรายงานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  
เป็นมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

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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จากนั้นสุ่มตามอัตราส่วนของประชากร เพ่ือให้ได้จ านวนที่จะใช้ในการส ารวจ และท าการสุ่มจับฉลากตัวแทน
ของทุกกลุ่มอาชีพ จากอัตราส่วนที่ได้จากการื านวณให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนประชากรกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งขนาดของ
กลุ่ มตั วอย่ า ง  ที่ ไ ด้ จ ากการื านวณหาขนาดของกลุ่ มตั วอย่ า ง โดย ใช้ สู ต รของทา โ ร่  ย ามา เน่  
(taro Yamane,,1973 : 727-728) ดังนี้ 
  
        n =  
   
  เมื่อ   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  แทน  ขนาดประชากร 
    e  แทน  ื่าืวามืลาดเืลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
  เมื่อ   N = 13,036 
    e = 0.05 
 
  เมื่อแทนื่าจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

      

                n = 

     

    = 388   

 ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้อัตราการตอบกลับไม่น้อยเกินไป จึงเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ  
เป็น 670 ืน ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ ืือ 670 ืน 

มาตรา 
ที่ระบุ

หน่วยงานท่ี
ต้องรายงาน 

จ านวน
หน่วยงานท่ี
ต้องรายงาน 

ร้อยละของ
ประชากร

เปรยีบเทยีบ 
กับทั้งหมด  

จ านวน
แบบสอบถาม 

ที่ส่ง 

จ านวนกลุ่มอาชีพ จ านวนแห่ง จ านวน 
แบบสอบถาม 

ที่ส่ง 
(ชุด) 

มาตรา 13 5,835 44.78 280 1. ธนาืาร 
2. สถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
3. สหกรณ ์
4. นิติบุื ืลอื่น ๆ  ตามมาตรา 13 
(นิติบุืืลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจยัช าระเงินฯ)   
5. บริษัทหลักทรัพย ์
6. นิติบุื ืลที่ประกอบธรุกจิสญัญา 
    ซื้อขายล่วงหน้า  
7. บริษทัเงินทุนฯ/บริษัท 

30 
8 

3,481 
2,080 

 
 

88 
5 

 
5 

100 
5 
70 
50 

 
 

20 
5 
 
5 

       N 

   1+N (e)
2 

          N 
1+13,036 (0.05)2 
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มาตรา 
ที่ระบุ

หน่วยงานท่ี
ต้องรายงาน 

จ านวน
หน่วยงานท่ี
ต้องรายงาน 

ร้อยละของ
ประชากร

เปรยีบเทยีบ 
กับทั้งหมด  

จ านวน
แบบสอบถาม 

ที่ส่ง 

จ านวนกลุ่มอาชีพ จ านวนแห่ง จ านวน 
แบบสอบถาม 

ที่ส่ง 
(ชุด) 

    เื รดติฟองซเิอร ์
8. บริษทัประกนัชีวิตฯ/วินาศภยั 
9. บริษัทบริหารสินทรัพย์  

 
82 
56 

 
15 
10 

มาตรา 15  830 6.36 40 1. กรมที่ดิน 830 40 
มาตรา 16 6,371 

 
48.87 

 
350 1. ผู้ประกอบธุรกิจระบบช าระ

เงินภายใต้การก ากับ  
2. ผู้ประกอบอาชีพท่ีด าเนินธุรกจิ

ทางการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการืวบืมุการ
แลกเปลีย่นฯ  

3. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ด าเนินการการให้ื าแนะน า
หรือเป็นท่ีปรึกษาในการท า
ธุระกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน 

4. ผู้ประกอบอาชีพื้าหรือให ้
เช่าซื้อรถยนต์  

5. ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วน
บุืืลที่มิใช่สถาบันการเงิน  

6. ตัวแทน นายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์  

7. ผู้ประกอบอาชีพื้าอัญมณ ี
    เพชรพลอย ทองื า  
8. ผู้ประกออาชีพื้าของเก่า 

70 
 

119 
 
 

 
30 
 
 

 
1,257 

 
37 

 
1,022 

 
2,794 

 
1,042 

20 
 

30 
 
 
 

15 
 
 
 

50 
 

15 
 

50 
 

120 
 

50  
รวม 13,036 100 670 18 13,036 670 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ืวามเชื่อมั่น หมายถึง ืวามสามารถในการท าให้เกิดืวามเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นแก่ลูกื้า  
ผู้ให้บริการ หรือพนักงานขององื์กร ืวามเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเปูาหมายและื่านิยม  
ขององื์การ ซึ่งเป็นลักษณะของบุืืลที่มีืวามเชื่อด้านทัศนืติเชิงบวกต่อองื์การ และมีืวามผูกพันอย่าง
แท้จริงต่อื่านิยมและเปูาหมายขององื์การ พร้อมสนับสนุนกิจการขององื์การซึ่งเป็นเปูาหมายของตน  
ด้วยมีืวามเชื่อถือว่าองื์กรนี้เป็นองื์การที่ดีที่สุด  
  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการเมืองและสังืมที่ดี เป็นแนวทางส าืัญในการจัด
ระเบียบให้สังืมรัฐ ภาืธุรกิจเอกชน และภาืประชาชนซึ่งืรอบืลุมถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติการ  
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ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีืวามรู้รักสามัืืีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมืวามเข้มแข็งหรือสร้างภูมิืุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาปูองกันหรือ 
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่รู้สึกถึงืวามยุติธรรม ืวามโปร่งใสและืวามมีส่ว นร่วม อันเป็น
ืุณลักษณะส าืวามเป็นมนุษย์ และการปกืรองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สอดืล้องกับืวามเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุืปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 การตอบสนอง (Responsiveness)  หมายถึง การให้บริการอย่างมีืุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามืวามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีืวามหลากหลายและมีืวาม
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองืวาม
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงื์ของ
องื์การ และตอบสนองต่อืวามืาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
 หลักประสิทธิภาพ/ืุ้มื่า (Efficiency/Value for Money) หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดเกดิประสิทธิภาพ ที่ืุ้มื่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
 ืวามเสมอภาื (Equity) หมายถึง การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะของบุืืล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังืม ืวามเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืน ๆ 
 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) หมายถึง รับฟังืวามืิดเห็นของ
ประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าืวามเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา  
 หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง สามารถตอบื าถาม
และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานืวามก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ และืวามรับผิดชอบ 
 หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยืวามซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 
 หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) หมายถึง การมอบอ านาจและกระจายืวาม
รบัผิดชอบ ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง ต้องรับฟังืวามืิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าืวามเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะในกระบวนการตัดสินใจและการ
ด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน   
 หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังืับใน
การปฏิบัติงานอย่างเืร่งืรัดด้วยืวามเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และื านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่าง ๆ 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจความเชื่อมัน่ 

 การส ารวจืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

1. แนวคิดความเชื่อมั่น  
 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 
  ืวามเชื่อมั่น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Trust หมายถึง ืวามเชื่อถือ ืวามเชื่อใจ  

ืวามไว้วางใจ ืวามมั่นใจ (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2541, หน้า 971) ได้มีนักวิชาการให้ืวามหมายของืวาม
เชื่อมั่นไว้หลายราย ดังนี้  

   ธีรภาพ วัฒนวิจารณ์ (2545, หน้า 127-128) ให้ืวามหมายืวามเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่
อยู ่ในตัว  โดยจะท าหน้าที่ ในการก ากับืวามืิดและืวามรู้สึกในปัญหาต่าง  ๆ และจะแสดงออกมา 
ในลักษณะของพฤติกรรมที่ปรากฏต่อบุืืลภายนอกซึ่งก็ืือบุืลิกภาพของแต่ละบุืืล ืวามเชื่อมั่นไม่ได้จ ากัด
อยู่แต่ในตัวเอง แต่รวมถึงืวามเชื่อมั่นในผู้อ่ืนด้วย  

   ปัญญาภรณ์ ศรีกุลชา (2553, หน้า 30) ได้รวบรวมแนวืิดเกี่ยวกับืวามเชื่อมั่น ดังนี้  
   Whitney (1996) ืวามเชื่อมั่น ืือ ืวามมั่นใจในืวามซื่อสัตย์ ืวามน่าเชื่อถือ  

และืวามยุติธรรมในบุืืลหรือสิ่งใด ๆ  
   Rotter (1967) ืวามเชื่อมั่นหรือืวามเชื่อถือ เป็นืวามืาดหวังส่วนบุืืลที่ืาดหวัง

ต่อบุืืลอื่นว่าสามารถไว้วางใจหรือเชื่อถือได้ 
   Altman & Taylor (1973) เห็นว่าืวามมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของืวามเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผล 

มาจากืวามเชื่อที่มีต่อองื์กรว่า องื์กรนั้นเป็นองื์กรที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ หรือมีืุณธรรมสูง จะประกอบด้วยการ
บริการที่มีืุณภาพ มีืวามซื่อสัตย์ มีืวามยุติธรรม มีืวามรับผิดชอบ ให้ืวามช่วยเหลือ  

   Kitchen, Joanne, Tau Li and Graham (1999) เห็นว่า ืวามเชื่อมั่นเป็นืวามรู้สึกมั่นใจ
และเชื่อใจว่าอีกฝุายจะท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝุาย  

   อาจพอสรุปได้ว่าืวามเชื่อมั่นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับืวามรู้สึก ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ที่ ได้รับไม่ว่าจะเป็นจากบุืืลหรือองื์กร  ในด้านต่าง ๆ เช่น ืวามซื่อสัตย์  ยุติธรรม 
ืวามสามารถในการบริหารจัดการ ืวามรับผิดชอบต่อสังืม อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นืวามืาดหวังในทางบวก 
ที่มีต่อบุืืลหรือองื์กร 

 1.2 ความส าคัญของความเชื่อม่ัน 
   ืวามเชื่อมั่นหรืออาจเรียกว่าืวามเชื่อถือไว้วางใจเป็นปัจจัยส าืัญท่ีส่งผลต่อการท างาน 

โดยเฉพาะืวามเชื่อถือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนต่อการท างานของหน่วยงานภาืรัฐ ย่อมส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนขาดืวามเชื่อมั่นในหน่วยงาน
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ภาืรัฐแล้ว  หน่วยงานภาืรัฐนั้นก็จะไม่มีืวามส าืัญและขาดการสนับสนุน นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อการให้
ืวามร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั้น การสร้างืวามเชื่อมั่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยส าืัญ อันจะส่งผลต่อการท างานของหน่วยงานภาืรัฐเป็นอย่างมาก องื์กรเพ่ือ
ืวามร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : 
OECD) ให้ืวามส าืัญกับืวามเชื่อมั่นไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาล โดยรายงานในหนังสือ Trust in Government  
(2000, p 28 - 37) เห็นว่าโืรงสร้างพ้ืนฐานทางจริยธรรม (Ethics Infrastructure) เป็นส่วนส าืัญที่จะสร้าง
ืวามน่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล  

   นอกจากนั้นการมีจริยธรรมของหน่วยงานภาืรัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดี ระดับืวามน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานภาืรัฐ อาจแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
รวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาืรัฐนั้น ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ประชาชนเกิดืวามเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาืรัฐ รัฐบาลหรือหน่วยงานภาืรัฐนั้น 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีพ้ืนฐานการท างานอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

 

 1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ 
    สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้สร้างแรงกดดันต่อองื์กรต่าง ๆ 

ให้แสวงหากลยุทธ์หรือยุทธวิธีทางการแข่งขันที่สร้างสรรื์และยืดหยุ่นมากขึ้น องื์กรจ านวนมากสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้โดยการสร้างืวามสัมพันธ์เชิงร่วมมือ (Collaborative Relationships)  
กับลูกื้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ (Dertouzos, Lester, & Solow, 1989 cited in Doney, & Cannon, 1997) 
ืวามสัมพันธ์เชิงร่วมมือนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของรูปแบบเชิงืวามสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนที่มีืวามเชื่อถือ
ระหว่างกันในระดับสูง (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987; Morgan & Hunt, 1994 cited in Doney & 
Cannon,1997) การแลกเปลี่ยนเชิงืวามสัมพันธ์ที่มีลักษณะของืวามเชื่อถือสูงท าให้แต่ละฝุายสามารถมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ระยะยาวจากืวามสัมพันธ์นั้น (Ganesan, 1994 cited in Doney & Cannon, 1997) เพ่ือเพ่ิม
ืวามสามารถทางการแข่งขัน และลดต้นทุนการติดต่อ (Transaction Cost) (Noordewier, John, & Nevin,1990 
cited in Doney, & Cannon, 1997) ืวามเชื่อมั่น (Trust) เป็นผลสะท้อนให้เกิดืวามเชื่อมั่น ืวามซื่อสัตย์ของ
บุืืลที่มีต่อืุณลักษณะและืวามสามารถของบุืืลอ่ืน (Marshall, 2000) โดยืวามเชื่อมั่นของผู้บริโภืสามารถ
ประเมินได้จากืวามเชื่อมั่นของลูกื้า ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะได้ รับืวามเชื่อมั่นจากลูกื้าแตกต่างกัน  
และจะเกิดการประเมินได้เมื่อลูกื้าได้รับการบริการแล้วจะมีการเปรียบเทียบกับสัญญาที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ 

  ืวามเชื่อมั่นมีืวามส าืัญอย่างยิ่งในการก าหนดลักษณะข้อผูกมัดเพ่ือแสดงสัมพันธภาพ
ระหว่างลูกื้าและองื์กร ืวามเชื่อมั่น ืือ สภาพืวามเป็นจริงเมื่อืนจ านวนหนึ่งเกิดืวามเชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนืวามเชื่อถือ (Reliability) และืวามซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีืวามสัมพันธ์
ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวืิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุืลิกภาพและจิตวิทยา (Morgan, & Hunt, 1994) 
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  ืวามเชื่อมั่น ืือ ืวามเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของืนืนหนึ่ง 
ด้วยืวามเชื่อมั่นซึ่งมีกรอบแนวืิด ืือ การรับรู้ว่าผู้บริโภืต้องมีืวามเชื่อมั่นต่อองื์กรธุรกิจด้วยืวามสนใจ
อย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริการอยู่นั้น ืวามเชื่อมั่นดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภืพิจารณาผู้ให้บริการที่เป็น
ทางเลือก 2 ประการ ืือ ืวามน่าเชื่อถือมากท่ีสุดและมีืวามซื่อสัตย์จริงใจอย่าง Larzelere and Huston 
(1980) กล่าวว่า สิ่งส าืัญ 2 ประการนั้น เป็นลักษณะของืวามไว้วางใจของผู้บริโภืหรือผู้ให้บริการ  
ที่มีืวามส าืัญอย่างสูงต่อองื์ประกอบของืวามสม่ าเสมอ ขีดืวามสามารถ ืวามซื่อสัตย์ ืวามยุติธรรม  
ืวามรับผิดชอบ ืวามเอ้ือเฟ้ือ และืวามเมตตากรุณา (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1992) ืวามเชื่อมั่น 
ืือ พื้นฐานของืวามสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกื้า องื์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎี
ืวามสัมพันธ์ใกล้ชิด ืวามืุ้นเืยเพ่ือืรองใจลูกื้า ซึ่งประกอบด้วย 5C ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) 
ืวามดูแลและการให้ (Caring and Giving) การให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกื้า การอ านวย
ืวามสะดวกสบาย (Comfort) หรือืวามสอดืล้อง (Compatibility) การแก้ไขสถานการณ์ืวามขัดแย้ง (Conflict) 
และการให้ืวามไว้วางใจ (Trust) (Stern, 1997) 

  Johnson - George and Swap (1982) กล่าวว่า ืวามเชื่อมั่น ืือ ืวามสมัืรใจ 
ที่จะยอมรับืวามเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น Morgan and Hunt (1994) กล่าวว่า ืวามเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดืวาม
มั่นใจและเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน โดยืวามเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนืวามสัมพันธ์ทั้งหลาย
ภายใต้รูปแบบของืวามสัมพันธ์ของพันธะสัญญาและืวามเชื่อมั่น ส าหรับการตลาดเชิงสัมพันธ์  Moorman, 
Deshpande, and Zaltman (1993: 82) กล่าวว่า ืวามเชื่อมั่น ืือ ืวามเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ 
ระหว่างกันและกันในผู้ที่มีืวามมั่นใจต่อกันและกัน Kitchen, Joanne, Tau Li, and Graham (1999)  
กล่าวว่า ืวามเชื่อมั่นเป็นืวามรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจว่าอีกฝุายจะท างานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝุายในการวัดืวามเชื่อมั่น (Trust) นั้น ได้พัฒนาขึ้นโดย Crosby, Evans 
and Cowles (1990), Morgan and Hunt (1994) และ Garbarino and Johnson, (1999) และถูกน ามาปรับปรุง
เพ่ิมเติมโดย Lin et al., (2003) ซึ่งได้ก าหนดวิธีในการวัดืวามเชื่อมั่นไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1) ืวามน่าเชื่อถือของบริษัท (Reliable Company) 
2) สินื้าและบริการมีืุณภาพดี (Good Product and Service) 
3) การท าให้ลูกื้าเกิดืวามสนใจก่อนเป็นเจ้าของ (Customers’ Interests before Its Own) 
4) การรักษาสัญญาหรือื าพูด (Keep its Promises)    

2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลหรือการปกืรองที่เป็นธรรมนั้น เป็นการแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ดี

ที่สุดที่จะสามารถเกิดขึ้นในสังืม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังืมอย่างสงบสุข สามารถแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีอันจะน าไปสู่การพัฒนาสังืมให้ยั่งยืน ซึ่งแนวืิดดังกล่าวนี้มีมานับพันปีตั้งแต่มนุษย์
รวมกันอยู่ในลักษณะของสังืม นับตั้งแต่สมัยนักปราชญ์ยุืกรีก ไม่ว่าจะเป็นเพลโต (Plato) หรืออริสโตเติล                      
(Aristorle) ลูกศิษย์ของเพลโต รวมถึงนักืิด นักเขียนอีกหลายืนทั้งในยุืกรีก ยุืฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
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(Renaissance) ได้เสนอรูปแบบการเมืองการปกืรองที่ดี จนกระทั่งยุืใหม่ที่เป็นยุืแห่งการใช้เหตุและผลได้
ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกืรองแบบประชาธิปไตย ที่รัฐมีอ านาจอธิปไตยสูงสุด โดยมีระบบราชการ 
เป็นกลไกในการบริหารประเทศ แต่เนื่องจากระบบราชการมีขนาดใหญ่มีโืรงสร้างเป็นล าดับชั้นที่สลับซับซ้อน  
มีขั้นตอนและกระบวนการท าให้ระบบการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการทุจริต
ือร์รัปชัน ในสังืมตะวันตกตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามวางกรอบ กติกา หรือ
แนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือให้การด าเนินงานขององื์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีืวาม
เป็นธรรม โปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาองื์การและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเรียกกรอบ
หรือกติกาดังกล่าวว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่าืวรมีการปฏิรูปหรือ
ปรับปรุงการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนั้นหน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือธนาืารโลก (World Bank) ได้มี
บทบาทสนับสนุนแนวืิดเก่ียวกับหลักการบริหารที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 1980 (สถาบันพระปกเกล้า, 2545, หน้า 6) ธนาืารโลก ได้ใช้แนวืิดธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการก าหนดนโยบายการให้กู้กับประเทศในซีกโลกใต้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องืวาม
ไร้ประสิทธิภาพและการือร์รัปชันของรัฐบาลในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบลาตินอเมริกา
และแอฟริกา แนวืิดธรรมาภิบาลเริ่มน ามาใช้ในรายงานของธนาืารโลก เมื่อปี ื.ศ.1989 ในรายงานเรื่อง 
“Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” ซึ่งเป็นรายงานยุืแรกที่มีการกล่าวถึงืวามส าืัญ
ของการมีธรรมาภิบาลและการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อมีผลการศึกษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ในการให้ประเทศต่าง ๆ กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีข้อสรุปส าืัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่ืวามส าเร็จในการฟ้ืนฟู
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับืวามช่วยเหลือทางการเงิน ืือ การที่ประเทศเหล่านั้นต้องมีธรรมาภิบาลและ
การด าเนินนโยบายสาธารณะที่ได้ตกลงไว้อย่างเืร่งืรัด ปัจจัยทั้งสองสามารถพัฒนากลับสู่เสถียรภาพได้รวดเร็ว
และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (อรพินทร์ สพโชืชัย, 2541, หน้า 4) ส่วนของธนาืารพัฒนาเอเชีย ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึง นิยามและองื์ประกอบของธรรมาภิบาลว่า หมายถึง กระบวนการจัดการและ
กระบวนการเพื่อพัฒนาทั้งภาืรัฐและภาืเอกชน ประกอบด้วยหลักการตรวจสอบได้ (Accountability) 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักืวามืงเส้น ืงวา ของกฎระเบียบ (Predictability) หลักืวามโปร่งใส 
(Transparency) (Asian Development Bank, 1995, p.3 - 11) แนวืิดหลักด้านธรรมาภิบาลของธนาืาร
พัฒนาเอเชีย ได้ถูกน ามาใช้ในหลายประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงประเทศไทยที่ได้เกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจในปี ื.ศ.1997 (พ.ศ. 2540)  

 ในปี ื.ศ. 1996 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้มีมติที่จะเผยแพร่หลักการธรรมาภิบาล  
ด้วยวิธีการให้ื าแนะน าและใช้หลักการนี้ เป็นเงื่อนไขในการให้ืวามช่วยเหลือต่อประเทศที่ต้องการกู้ยืมเงิน
ผ่านการแสดงหนังสือเจตจ านง เงื่อนไขท่ีปรากฏผูกพันมากับบทบาทในการให้ืวามช่วยเหลือทางด้านเทืนิื
เกี่ยวกับหลักการธรรมาภิบาลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลจากปัญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจในปี ื.ศ.1997 จ าเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขเพื่อกู้ยืมเงินมาแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  
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ในปี ื.ศ.2000 ได้มีการประชุมระดับสูงของืณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการพัฒนา  (Development 
Assistant Committee : DAC) ซึ่งเป็นืณะท างานขององื์การเพ่ือืวามร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
(The Organization Economic Cooperation and Development : OECD) ได้ระบุถึงหลักการธรรมาภิบาล
ตามื านิยามของธนาืารโลกและสรุปว่าหลักการนี้ นอกจากหมายถึงการด าเนินการในกิจกรรมของรัฐบาล
และรัฐสภาแล้ว ยังืรอบืลุมถึงภาืประชาสังืมรวมทั้งภาืประชาชน และยังได้ขยายธรรมาภิบาล 
สู่มิติด้านืวามืงเส้นืงวาของกฎหมาย (Predictability) ซึ่งเป็นมิติย่อยในประเด็นย่อยของหลักนิติธรรม  
(Rule of Law) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาล และระบบการเงินระหว่างประเทศ 
ที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ (สุจิตรา บุณยรัตนพันธ์, 2549, หน้า 7) นอกจากนี้แล้ว องื์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
เช่น โืรงการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP) ได้ก าหนดลักษณะที่ส าืัญของการสร้างสถาบันที่มีืวามเป็น 
ธรรมาภิบาล โดยอาศัยืวามสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาืรัฐ ภาืเอกชนและประชาสังืม ได้แก่  
(1) การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (2) ประสิทธิภาพของตัวบทกฎหมาย (3) การจัดการในภาืรัฐและภาืเอกชน 
ที่มีืวามโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจรรยาบรรณ (4) การกระจายอ านาจในการตัดสินใจและการมีสถาบัน 
ในภูมิภาืที่เข้มแข็ง (5) การเืารพในสิทธิมนุษยชน (6) สิทธิในการเผยแพร่ข่าวสาร (7) การมีองื์การภาืประชาสังืม 
ที่เข้มแข็ง ส่วนในเรื่องของนโยบายสาธารณะจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงื์ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการวางกรอบและประเมินนโยบายของรัฐ โดยสร้างืวามเสมอภา ใืนการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังืม (อภิสิทธิ์ หนุนภักดี, 
2552, หน้า 18)  

 เห็นได้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาืารโลก รวมถึงธนาืารพัฒนาเอเชีย 
เป็นองื์การหลักและส าืัญที่ได้น าธรรมาภิบาลมาใช้กับประเทศสมาชิกผ่านืวามช่วยเหลือทางการเงิน   
โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขส าืัญในการปรับปรุงกระบวนการท างานของรัฐบาล ซึ่งมีืวามเกี่ยวข้องกับการขจัด
ปัญหาการทุจริตือร์รัปชั่นโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาทางการบริหารหรือการปกืรองประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

  2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Good Governance ซึ่งองื์กรพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Development Programmer : UNDP) ได้อธิบายืวามหมายของธรรมาภิบาล  
ว่าเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางการเมือง การบริหารราชการ เพ่ือบริหารจัดการกิจการของประเทศ โดยได้ก าหนด 
ืุณลักษณะของธรรมาภิบาลว่าประกอบด้วย 9 ประการ (UNDP, 1997, p.5) ดังนี้ 

 1) การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจผ่านสถาบัน 
อันชอบธรรม การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ 

 2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบกฎหมายต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
 3) ืวามโปร่งใส (Transparency) มีืวามเสรีด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงสถาบัน 

ข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง 
 4) การตอบสนอง (Responsiveness) สามารถดูแล ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย 
 5) มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus orientation) ประสานผลประโยชน์ของทุกฝุาย 

เพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 
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 6) ืวามเสมอภาืเที่ยงธรรม (Equity) ทุกืนมีโอกาสที่จะรักษา พัฒนาสถานะชีวิตืวาม
เป็นอยู่ของตน 

 7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) กระบวนการและสถาบัน
ต้องให้ผลตรงตามืวามต้องการ โดยใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

 8) ืวามรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ านาจตัดสินใจต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
ทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันของตน 

 9) มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ผู้บริหารต้องมีมุมมองที่เปิดกว้างเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์  

 ืณะกรรมการเศรษฐกิจและสังืมส าหรับเอเชียและแปซิฟิื (United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) ได้ให้นิยามื าว่า ธรรมาภิบาล 
ว่ามีองื์ประกอบ 8 ประการ (What is good governance, UNESCAP) ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Participatory) 
นิติธรรม (Follows the rule of law) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective and Efficient) ืวามเสมอภาื  
ืวามเที่ยงธรรมและไม่ละเลยบุืืลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจากสังืม (Equitable and Inclusive)  
การตอบสนอง (Responsive) ืวามโปร่งใส (Transparent) ภาระรับผิดชอบ (Accountable) และการมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus Oriented)  

 ส าหรับื าแปลของื าว่า Good Governance ในสังืมไทย ปรากฏืรั้งแรกในจดหมาย
เปิดผนึกของืณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงรัฐบาลที่ต้องการให้น าหลัก Good Governance 
มาใช้จัดการกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยการให้ประชาชนสามารถืวบืุม ตรวจสอบ ถ่วงดุลการด าเนินงาน
ของภาืรัฐได้ ในจดหมายฉบับดังกล่าวใช้ื าว่า ธรรมรัฐ แทนื าว่า Governance (ฉันทนา บรรพศิริโชติ, 
2541, หน้า 160) ซึ่งส านักงานืณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เรียก Good Governance ว่า ธรรมรัฐ 
หมายถึงกระบวนืวามสัมพันธ์ระหว่างภาืรัฐ ภาืสังืม ภาืเอกชนและประชาชน ในการที่จะท าให้การ
บริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกของรัฐที่มีืวาม
แข็งแกร่ง มีการบริหารที่เป็นธรรม โดยจะมีองื์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ืวามโปร่งใส (Transparency) 
การตรวจสอบได้ (Accountability) และืวามมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (สุจิตรา บุญยรัตพันธ์, 2549, 
หน้า 30-33) เช่นเดียวกับ ธีรยุทธ บุญมี (2541, หน้า 61-70) เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างธรรมรัฐแห่งชาติ หรือ 
Governance โดยให้ื าจ ากัดืวามื าว่า ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารจัดการปกืรองประเทศที่เน้นการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าื าว่า ธรรมรัฐ อาจสร้าง
ืวามสับสนที่อาจสื่อืวามหมายในลักษณะที่มองว่ารัฐเท่านั้น ที่มีหน้าที่บริหารจัดการบ้านเมือง จึงมีืวาม
พยายามแปลืวามหมายให้กว้างเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในภาืเอกชน หรือประชาชน เช่น มีนักวิชาการหลาย
ืนได้ให้ืวามหมายของ Good Governance ว่าหมายถึง การก ากับดูแลที่ดี เช่น วรภัทร โตธนะเกษม 
(2542, หน้า 11) อธิบายว่า การก ากับดูแลที่ดี หมายถึง การใช้สิทธิ์ของืวามเป็นเจ้าของที่จะปกปูองดูแล
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องในการบริหาร การก ากับดูแลที่ดีมีืวามจ าเป็นทั้งในภาืรัฐ
และภาืเอกชน ต่อมาภายหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540  
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (2541, หน้า 5) ได้ให้ืวามหมายของ ธรรมาภิบาล 
ว่าหมายถึง กฎเกณฑ์การปกืรอง บ ารุงรักษาสังืมและบ้านเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังืมที่ดี
ในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ รวมถึงการจัดระบบองื์กรและกลไกของืณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ องื์การของ
รัฐและรัฐบาลที่มิใช่ส่วนราชการ การบริหารราชการส่วนภูมิภาืและท้องถิ่น  องื์การที่ไม่ใช่รัฐบาล  
(Private Sector) องื์กรของเอกชน ชมรมและสมาืมเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ นิติบุืืลภาืเอกชน และภาื
ประชาสังืม (Civil Society) นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการท่านอื่นท่ีให้ืวามหมายของธรรมาภิบาล เช่น  

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้า 18) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล มีืวามหมายรวมถึง 
ระบบ โืรงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์ืวามสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังืม
ของประเทศ เพ่ือที่ภาืต่าง ๆ ของสังืมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข 

 ทิพาวดี เมฆสวรรื์ (2543, หน้า 11) เห็นว่า ธรรมาภิบาล หมายถึงกรอบในการบริหาร
จัดการขององื์การต่าง  ๆ 

  ปรีดิยาธร เทวกุล, หม่อมราชวงศ์. (2545, หน้า 9) อธิบายธรรมาภิบาล มาจากื าว่า  
ธรรม + อภิบาล อภิบาล ได้แก่ ปกืรอง บ ารุงรักษา (บริหาร)  ืือ การบริหารอย่างเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
ที่เก่ียวข้อง ืือ  

 1) ต่อผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ต้องบริหารอย่างมีก าไร มีผลตอบแทนต่อเขาอย่างดีพอ 
 2) ต่อองื์กร ต้องเป็นธรรมต่อองื์กร บริหารให้องื์กรอยู่ได้ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 3) ต่อพนักงาน ต้องเป็นธรรมต่อพนักงาน 
 4) ต่อลูกื้า ต่อสังืม 
 5) ต่อประเทศชาติ  

 สุจิต บุญบงการ (2547, หน้า 1) ให้ื านิยามธรรมาภิบาลว่าหมายถึง การบริหารจัดการ 
ที่ดีเพ่ือให้มกีารใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีืวามโปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบได้และมีืวาม
รับผิดชอบ (Accountable) ซื่อสัตย์ ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เท่าเทียมกัน (Equitable) และตอบสนองต่อ
ืวามต้องการของประชาชน 

 อาจสรุปได้ว่า Good Governance ในืวามหมายของสังืมไทยนั้น หมายถึง  
ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การดูแลที่ดี หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  กล่าวืือ เป็นเืรื่องมือหรือวิธีการบริหาร
จัดการโดยทุกภาืส่วนได้แก่ ภาืรัฐ ภาืเอกชนและภาืประชาชน ร่วมกันืิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ 
เพ่ือแก้ปัญหา อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นืง มีืวามสงบสันติอย่างยั่งยืนต่อไป หลักการดังกล่าว
จ าเป็นต้องตั้งอยู่บนรากฐานของืวามถูกต้อง ดีงาม มั่นืง และเพ่ือไม่ให้เกิดืวามสับสนเกี่ยวกับืวามหมาย
ของื าว่า Good Governance ในการศึกษาวิจัยในืรั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยใช้ื าว่า ธรรมาภิบาล เนื่องจากื า
ดังกล่าวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในองื์การภาืรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส านักงานืณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ส านักงานืณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น  

 ในส่วนของการบริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล ได้ถูกก าหนดไว้ใน หมวด 5 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งสามารถพัฒนาขยายผล
ต่อไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศ ดังจะเห็นได้จากการน าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การ
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ปฏิบัติในภาืรัฐ โดยได้ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังืมที่ด ีพ.ศ.2542 ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังืมที่ด ีก าหนดไว้ว่า  
  1. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังืมที่ดีเป็นแนวทางส าืัญในการจัดระเบียบให้
สังืมทั้งภาืรัฐ ภาืธุรกิจเอกชน และภาืประชาชน ซึ่งืรอบืลุมไปถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติการ  
ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีืวามรู้รักสามัืืีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมืวามเข้มแข็งหรือสร้างภูมิืุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทา ปูองกันหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่อาจจะมีในอนาืต เพราะสังืมจะรู้สึกถึงืวามยุติธรรม ืวามโปร่งใส
และืวามมีส่วนร่วม อันเป็นืุณลักษณะส าืัญของศักดิ์ศรีืวามเป็นมนุษย์และการปกืรองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดืล้องกับืวามเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุืปัจจุบัน  

  2. ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังืมที่ดี ืวรจัดหรือส่งเสริมให้สังืมไทยอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักส าืัญอย่างน้อย 6 ประการ ืือ หลักนิติธรรม หลักืุณธรรม หลักืวามโปร่งใส หลักการม ี
ส่วนร่วม หลักืวามรับผิดชอบ และหลักืวามืุ้มื่า  

 2.2 หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล หมายถึง ืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอืณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ประกอบด้วย  
  1) การตอบสนอง (Responsiveness)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีืุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามืวามต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีืวามหลากหลายและมีืวามแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
  2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์ 
เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองืวามต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงื์ขององื์การ และตอบสนองต่อืวามืาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
  3) หลักประสิทธิภาพ/ืุ้มื่า (Efficiency/Value for Money) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดประสิทธิภาพ ที่ืุ้มื่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อส่วนรวม 
  4) ืวามเสมอภาื (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียม
กันไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะของ
บุืืล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังืม ืวามเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืน ๆ 
  5) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ต้องรับฟังืวามืิดเห็นของประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าืวามเข้าใจ  
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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  6) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อประชาชนมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการ
รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ 
  7) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
  8) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการืวรมีการ
มอบอ านาจและกระจายืวามรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม 
  9) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังืวาม
ืิดเห็นของประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าืวามเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
 ในกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน   
  10) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังืับในการปฏิบัติงานอย่างเืร่งืรัดด้ วยืวามเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ื านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่าง ๆ  

3. อ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์สมดั่งเจตนารมณ์ในการ
ตรากฎหมายดังกล่าว จึงได้จัดส่วนราชการในส านักงาน ปปง. ดังนี้ 
 1. ส านักงานเลขานุการกรม 
 2. กองสื่อสารองื์กร 
 3. กองกฎหมาย 
 4. กองก ากับและตรวจสอบ 
 5. กองข่าวกรองทางการเงิน 
 6. กองืดี 1 
 7. กองืด ี2 
 8. กองืด ี3 
 9. กองืด ี4 
 10. กองืวามร่วมมือระหว่างประเทศ 
 11. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 12. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 13. ศูนย์เทืโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

18 
 

 14. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  และพระราชบัญญัติการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ก าหนดให้
จัดตั้งส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ปปง.” ซึ่งเป็น 
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง   
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของืณะกรรมการ ืณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน
ธุรการอ่ืน 
 (2) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการ
รับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 
 (3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอ่ืนหรือ
ตามข้อตกลงที่ได้จัดท าข้ึนระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
 (4) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่ืณะกรรมการก าหนด 

(5) ประเมินืวามเสี่ยงระดับชาติ ที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้าย เพ่ือจัดท านโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เสนอต่อืณะกรรมการและืณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผล
การประเมินืวามเสี่ยงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการใด ๆ ในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (6) จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ที่จะด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (7) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานก ากับ
ดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 (8) ส่งเสริมืวามร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (9) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเืราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม และประเมินืวามเสี่ยง 
ที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (10) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินืดี กับผู้กระท าืวามผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (11) จัดให้มีโืรงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ืวามรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาืรัฐและภาืเอกชนให้มีการ
จัดโืรงการดังกล่าว 
 (12) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ (2557) การประเมินผลืวามพึงพอใจ ืวามืาดหวังและืวาม
เชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2557 เพ่ือประเมินืวามพึงพอใจืวามืาดหวังและืวามเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบั ติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)          
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 442 ืน (เจ้าหน้าที่สังกัด
กระทรวงยุติธรรม) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงยุติธรรม จ านวน 2,152 ืน (เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม จ านวน 842 ืน และประชาชน จ านวน 1,310 การเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม การวิเืราะห์ข้อมูลด้วยเืรื่องือมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่  
สถิติพรรณนา (ร้อยละ ื่าเฉลี่ยเลขืณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติอ้างอิง (T-test, ANOVA, 
Correlation) ก าหนดนัยส าืัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยประเมินพบว่า  
 ืวามพึงพอใจ ืวามืาดหวังและืวามเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ืวามพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีืวามพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.52 S.D.=.64) หรือร้อยละ 70.42 การทดสอบทางสถิติ เจ้าหน้าที่
สังกัดกระทรวงยุติธรรมพบว่า ระดับต าแหน่ง สังกัดหน่วยงานและภาืที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกั ด
กระทรวงยุติธรรมต่างกันมีืวามพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าืัญทางสถิติที่ .05 
 ืวามืาดหวังของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีมุมมองต่อสถานการณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.28 S.D.=.69) เจ้าหน้าที่
สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีืวามืาดหวังต่อการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อยู่ในระดับมาก        
( ̅ = 4.18 S.D.=.79) การทดสอบทางสถิติเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า ระดับต าแหน่งและภาืที่
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมต่างกัน มีมุมมองต่อสถานการณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทางสถิติที่ .05 



 
 

20 
 

 ืวามเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อระบบงานยุติธรรม และการอ านวย
ืวามยุติธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อ
ระบบงานยุติธรรมและการอ านวยืวามยุติธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 69.88   
การทดสอบทางสถิติเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า ระดับต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน ประสบการณ์  
ในการท างานและภาืที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมต่างกัน มีืวามเชื่อมั่นต่อระบบงาน
ยุติธรรมและการอ านวยืวามยุติธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทาง
สถิติที่ .05 
 ความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อม่ันของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม 
 ืวามพึงพอใจ ืวามืาดหวังและืวามเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม : เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ยุติธรรม มีืวามพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.26 S.D.=.61) 
หรือร้อยละ 65.24 การทดสอบทางสถิติ : กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม พบว่า 
สังกัดส่วนราชการและภาืที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต่างกัน  
มีืวามพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทางสถิติที่ .05 
 ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต่อการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม : เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมมีมุมมองต่อ
สถานการณ์ การปฏิบัติงานในปัจจุบันของกระทรวงยุติธรรม ว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  
( ̅ = 3.10 S.D.=.69) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม มีืวามืาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.10 S.D.=.80)  การทดสอบทางสถิติ : ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง สังกัดส่วนราชการและภาืที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม
ต่างกัน มีมุมมองต่อสถานการณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบันของกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทาง
สถิติที่ .05 และอายุและสังกัดส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต่างกัน  
มีืวามืาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทางสถิติท่ี .05 
 ความเชื่อม่ันของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต่อระบบงาน
ยุติธรรมและการอ านวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม : เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงยุติธรรมมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อระบบงานยุติธรรมและการอ านวยืวามยุติธรรมของกระทรวงยุติ ธรรม 
ร้อยละ 65.02 การทดสอบทางสถิติ : เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม พบว่า  
ระดับการศึกษา ต าแหน่งสังกัดส่วนราชการ ประสบการณ์ในการท างานและภาืที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต่างกัน มีืวามเชื่อมั่นต่อระบบงานยุติธรรมและการอ านวยืวาม
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทางสถิติที่ .05 
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 ความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
กระทรวงยุติธรรม 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม : ประชาชนมีืวาม    
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.24 S.D.=.47) หรือร้อยละ 74.78 
การทดสอบทางสถิติ : กลุ่มประชาชน พบว่า อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ สถานะของผู้ใช้บริการ และภาืที่ใช้
บริการต่างกันมีืวามพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าืัญทางสถิติท่ี .05 
 

5. กรอบแนวคิดในการส ารวจความเชื่อมั่น 
กรอบแนวืิดในการศึกษาืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

               

 

  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - การศึกษา 
  - อาชีพ 
 

ความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏิบัตงิานของส านกังาน ปปง.  
1. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของส านักงาน ปปง. 
2. หลักธรรมาภิบาล 
     - ประสิทธิภาพ 
     -  ประสิทธิผล 
     - การตอบสนอง 
     - ืวามรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบได ้
     - เปิดเผย/โปร่งใส 
     - หลักนิติธรรม 
     - ืวามเสมอภาื 
     - การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
     - การกระจายอ านาจ 
     - ืุณธรรม/จริยธรรม 
 

ตัวแปรตาม (Y) ตัวแปรอิสระ (X) 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่น 

 

1. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความเชื่อมั่น  
 1.1 ศึกษาแนวืิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง แล้วสร้างข้อื าถาม
เพ่ือจัดท าแบบสอบถาม  
 1.2 การทดสอบืวามเที่ยงหรือืวามน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ทดสอบืุณภาพของ
เืรื่องมือโดยใช้วิธีการทดสอบืวามเที่ยงของแบบสอบถาม  (Reliability Test) และได้วัดสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Coefficient -  ) ซึ่งเป็นการประมาณื่าืวามเที่ยงของเืรื่องมือ  โดยการวัดืวามสอดืล้องภายใน ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินื่า (Rating Scale)  สูตรที่ใช้ื านวณ (สุวิมล ติรกานันท์, 2553, หน้า 156) 
 

            [  
   
] [  ∑  

 

  
 ] 

       จ านวนข้อในเืรื่องมือ 
    

         ืวามแปรปรวนของืะแนนื าถามแต่ละข้อ  
     

     ืวามแปรปรวนของืะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

  ื่าสัมประสิทธิ์อัลฟุาที่ได้จะแสดงถึงระดับืวามืงที่ของื าถาม โดยจะมีื่าระหว่าง 0 ถึง 1 
ื่าท่ีใกล้เืียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีืวามเชื่อถือได้มาก ในการศึกษาวิจัยื่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา มีื่าตั้งแต่ 0.70  
ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามนั้นมีื่าืวามเชื่อมั่นเป็นที่น่าพอใจและสามารถใช้เป็นแบบสอบถามในการ
ศึกษาวิจัยได้ โดยในการส ารวจืวามเชื่อมั่นืรั้งนี้ ทดสอบแบบส ารวจได้ื่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา เท่ากับ 0.96  
จึงถือว่า แบบส ารวจฉบับนี้มีื่าืวามเชื่อม่ันสามารถใช้ส ารวจได้  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 จัดท าแบบส ารวจืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  โดยก าหนด 

ข้อื าถามจากข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 8 ข้อ ประเด็นืวามเชื่อมั่นของส านักงาน ปปง.  
ตามกฎหมาย 7 ข้อ ประเด็นืวามเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 18 ข้อ  

 2.2 น าแบบส ารวจเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ืวามเห็นชอบ 
 2.3 น าแบบส ารวจไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 (1) ประชาชนในพ้ืนที่ 23 จังหวัด รวมจ านวน  800 ชุด ซึ่งเป็นประชากรในพ้ืนที่จังหวัดต่าง  ๆดังนี้ 

- กรุงเทพมหานืร  
- ภาืเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ 
- ภาืใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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- ภาืตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนืรพนม จังหวัดนืรราชสีมา จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนืร จังหวัดหนองืาย และจังหวัดอุบลราชธานี 

- ภาืตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบืีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี 
- ภาืตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
- ภาืกลาง ได้แก่ จังหวัดนืรนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสมุทรสาืร 

และจังหวัดอุทัยธานี 
  (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT จ านวน 52 หน่วยงาน หน่วยงานละ  
10 ชุด รวมจ านวน 520 ชุด 
 (3)  ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ านวน 13,124 แห่ง รวมจ านวน 670 ชุด ตามสัดส่วนใน 18 กลุ่มอาชีพ 

 2.4 น าแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ มาวิเืราะห์ทางสถิติเพ่ือหาระดับืวามเชื่อมั่น  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเืราะห์ข้อมูล ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window โดยการ

วิเืราะห์หาื่าสถิต ิดังนี้ 
 (1) วิเืราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและการหาื่าระดับืวามเชื่อมั่น  
    - วิเืราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ื่าืวามถี ่

(Frequency) ื่าร้อยละ (percentage) ื่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    - ข้อมูลเกี่ยวกับืวามเห็น ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเืราะห์เนื้อหาแล้วสรุปออกมาเป็น

ืวามถี ่(Frequency) โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
 เกณฑ์การแปลผล 

  ในการส ารวจืรั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลื่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเืราะห์
ข้อมูลตามสูตรการหาอันตรภาืชั้น ดังนี้  

                              สูตร =  ืะแนนสูงสุด - ืะแนนต่ าสุด 
 
  

          จ านวนชั้น 
 เกณฑ์การแปลผลื่าเฉลี่ย ืวามเชื่อมั่นต่อการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินของส านักงาน ปปง. 
                  
                          แทนื่า สูตร     =  
 
         =             0.80  
 
 
 

 

   5 - 1 
5 



 
 

24 
 

ส าหรับเกณฑ์ื่าเฉลี่ยในการแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1.00 - 1.80  หมายถึง  มีืวามเชื่อม่ันน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60  หมายถึง  มีืวามเชื่อม่ันน้อย 
2.61 - 3.40  หมายถึง  มีืวามเชื่อม่ันปานกลาง 
3.41 - 4.20  หมายถึง  มีืวามเชื่อม่ันมาก 
4.21 - 5.00  หมายถึง  มีืวามเชื่อม่ันมากที่สุด 
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บทที่  4 
ผลการส ารวจความเชือ่มั่น 

 ผลการส ารวจืวามืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานปูองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ น าเสนอ 
ผลการส ารวจืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ดังนี้ 

แบบส ารวจืวามืวามเชื่อมั่นที่มตี่อการปฏิบัติงานของส านักงานปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ  
  ส่วนที่ 2 ืวามืิดเห็นเกี่ยวกับระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามภารกิจหลักด้านกฎหมาย 
 ส่วนที่ 3 ืวามืิดเห็นเกี่ยวกับระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ มีรายละเอียด ดังนี้  
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบส ารวจ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ 
   - ประชาชน 667 39.70 
   - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 550 32.70 
   - ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 462 27.50 
   - Missing 1 0.10 

รวม 1,680 (100.00) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (ร้อยละ) 

เพศ   
    - ชาย 703 41.90 
    - หญิง 973 57.90 
    - Missing 4 0.20 

รวม 1,680 (100.00) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (ร้อยละ) 

อาย ุ   
    - 25 - 30 ปี 252     15.00 
    - 31 - 35 ปี 173 10.30 
    - 36 - 40 ปี 261 15.50 
    - 41 - 45 ปี 346 20.60 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 
    - 46 - 50 ปี 288 17.10 
    - 51 – 55 ปี 152 9.00 
    - 56-60 ป ี 105 6.30 
    - มากกว่า 61 ปีขึ้นไป 95 5.70 
    - Missing 8 0.50 

รวม 1,680 (100.00) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (ร้อยละ) 

ระดับการศึกษา   
    - ต่ ากว่าปริญญาตร ี  253    15.10 
    - ปริญญาตร ี 845 50.30 
    - สูงกว่าปริญญาตร ี 542 32.20 
    - อื่น ๆ 34 2.00 
    - Missing 6 0.40 

รวม 1,680 (100.00) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (ร้อยละ) 

อาชีพ 
    - รับจ้าง  92    5.50 
    - พนักงานบริษัท 130 7.70 
    - ข้าราชการ  659 39.20 
    - พนักงานราชการ 199 11.80 
    - ประกอบธุรกิจส่วนตัว 70 4.30 
    - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 0.40 
    - เกษตรกร 324 19.30 
    - ื้าขาย 47 2.80 
    - อื่น ๆ 150 8.90 
    - Missing 2 0.10 

รวม 1,680 (100.00) 

  จากตารางที่ 1 ผลการวิเืราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 
จ านวน 1,680 ืน จ าแนกตามลักษณะของข้อมูลส่วนบุืืลได้ ดังนี้ 
  กลุ่ม ผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งเป็นกลุ่มประชาชน จ านวน 667 ืน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้าน AM/CFT จ านวน 550 ืนและกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. 
จ านวน 462 ืน 
 เพศ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,680 ืน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 973 ืน ืิดเป็น 
ร้อยละ 57.90 เป็นเพศชาย จ านวน 703 ื น ื ิดเป็นร้อยละ 41.90 และไม่ระบุเพศ จ านวน 4 ื น ื ิดเป็นร้อยละ 0.20 
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 อายุ ผู้ตอบแบบส ารวจมีช่วงอายุระหว่าง 41 - 45 ปี มากที่สุด จ านวน 346 ืน ืิดเป็นร้อยละ 
20.60 ช่วงอายุ 46 - 50 ปี จ านวน 288 ืน ืิดเป็นร้อยละ 17.10 ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 261 ืน ืิดเป็น
ร้อยละ 15.50 ช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 252 ืน ืิดเป็นร้อยละ 15.00 ช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 173 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 10.30  ช่วงอายุ 51 - 55 ปี จ านวน 152 ืน ืิดเป็นร้อยละ 9.00 ช่วงอายุ 56 - 60 ปี จ านวน 105 
ืน ืิดเป็นร้อยละ 6.30 ช่วงอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป จ านวน 95 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.70 และไม่ระบุอายุ จ านวน 
8 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.50 
 การศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด 
จ านวน 845 ืน ืิดเป็นร้อยละ 50.30 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 542 ืน ืิดเป็นร้อยละ 
32.20 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 253 ืน ืิดเป็นร้อยละ 15.10 และน้อยที่สุดืือ การศึกษา
ระดับอ่ืน ๆ จ านวน 34 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่ระบุการศึกษา จ านวน 6 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.40 
 อาชีพ  ผู้ตอบแบบส ารวจประกอบอาชีพข้าราชการมากท่ีสุด จ านวน 659 ืน ืิดเป็นร้อยละ 
39.20 อาชีพเกษตรกร จ านวน 324 ืน ืิดเป็นร้อยละ 19.30 อาชีพพนักงานราชการ จ านวน 199 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 11.80 อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 150 ืน ืิดเป็นร้อยละ 8.90 อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 130 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 7.70 อาชีพรับจ้าง จ านวน 92 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.50 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 70 ืน ืิดเป็น
ร้อยละ 4.30 อาชีพื้าขาย จ านวน 47 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.80 และน้อยที่สุด ืือ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 7 ื น ื ิดเป็นร้อยละ 0.40 และไม่ระบุอาชีพ จ านวน 2 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.10 

         ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักส านักงาน ปปง. 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ภาพรวม 

ท่านรู้จักส านกังาน ปปง. 
     หรือไม่ 

จ านวน (ร้อยละ) 

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 
- Missing 

1,631 
48 
1 

(97.10) 
 (2.80) 
(0.10) 

รวม 1,680 (100.00) 

 

 จากตารางที ่2 ผลการวิเืราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 1,680 ืน 
ของการทราบถึงภารกิจ ของส านักงาน ปปง. ได้ดังนี ้

ข้อมูลพ้ืนฐาน กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มผู้มีหน้าที่ 
ต้องรายงาน 

ภาพรวม 

ท่านรู้จักส านกังาน ปปง. 
       หรือไม่ 

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

- ทราบ 
- ไม่ทราบ 
- Missing 

625 
42 
0 

(93.70) 
(6.30) 
(0.00) 

546 
4 
0 

(99.28) 
 (0.72) 
(0.00) 

460 
2 
0 

(99.57)  
(0.43) 
(0.00) 

1631 
48 
1 

(97.08) 
 (2.86) 
(0.06) 

รวม 667 (100.00) 550 (100.00) 462 (100.00) 1,680 (100.00) 
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 ประชาชนที่รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. จ านวนร้อยละ 93.70 
และไม่รู้จักและไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. จ านวนร้อยละ 6.30 

  กลุ่มหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของ 
ส านักงาน ปปง. จ านวนร้อยละ 99.28 และไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. จ านวน ร้อยละ 0.72 

      กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. จ านวนร้อยละ 99.57 และ ไม่รู้จักและไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. 
จ านวนร้อยละ 0.43 

ตารางที่  3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบภารกิจของส านักงาน ปปง. 
    ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  (ร้อยละ) 

รู้จักส านกังาน ปปง. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    - เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. 723 43.00 
    - วิทยุ/โทรทัศน์     926 55.10 
    - รู้จักผ่านทางสื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ  888 52.90 
    - Social Media/Facebook 760 45.20 
    - การอบรมจากส านักงาน ปปง. 524 31.20 
    - ติดต่อด้วยตนเอง 484 28.80 
    - อื่น ๆ   191 11.40 

  จากตารางที่  3  ผลการวิเืราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 
1,680 ืน รู้จักส านักงาน ปปง. จากช่องทางวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 926 ืนืิดเป็นร้อยละ 55.10 
รู้จักผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จ านวน 888 ืน ืิดเป็นร้อยละ 52.90 Social Media/Facebook 
จ านวน 760 ืน ืิดเป็นร้อยละ 45.20 เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. จ านวน 723 ืน ืิดเป็นร้อยละ 43.00  
รู้จักจากการเผยแพร่ืวามรู้ อบรมจากส านักงาน ปปง. จ านวน 524 ืน ืิดเป็นร้อยละ 31.20 ติดต่อด้วยตนเอง 
จ านวน 484 ืน ืิดเป็นร้อยละ 28.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 191 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.40 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เมื่อกล่าวถึงส านักงาน ปปง.  
ข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม 

นึกถึงบทบาท/หน้าท่ีที่ส านกังาน ปปง. ปฏิบัติ จ านวน (ร้อยละ) 

- ืวามยุติธรรม 
- ืวามเป็นธรรม 
- ืวามสุจริต 
- ืวามโปร่งใส 
- ืวามรับผิดชอบ 
- ืวามซื่อสัตย ์
- มีืวามน่าเช่ือถือ 

216 
91 
321 
426 
185 
130 
187 

(12.90) 
(5.40) 
(19.10) 
(25.30) 
(11.00) 
(7.70) 
(11.10) 
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ข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม 
- มีประสิทธิภาพ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงืวามืิดเห็น 
- อื่น ๆ  
- missing 

38 
50 
35 
1 

(2.30) 
(3.00) 
 (2.10) 
(0.10) 

รวม 1,680 (100.00) 

  จากตารางที่ 4 เมื่อกล่าวถึงส านักงาน ปปง. ผู้ตอบแบบส ารวจจะนึกถึงเรื่องใดมากที่สุด 
โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ืวามโปร่งใส มากท่ีสุด จ านวน 426 ืน ืิดเป็นร้อยละ 25.30 
ืวามสุจริต จ านวน 321 ืน ืิดเป็นร้อยละ 19.10  ืวามยุติธรรม จ านวน 216 ืน ืิดเป็นร้อยละ 12.90  
มีืวามน่าเชื่อถือ จ านวน 187 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.10 ืวามรับผิดชอบ จ านวน 185 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.00 
ืวามซื่อสัตย์ จ านวน 130 ืน ืิดเป็นร้อยละ 7.70 ืวามเป็นธรรม จ านวน 91 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.40  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงืวามืิดเห็น จ านวน 50 ืน ืิดเป็นร้อยละ 3.00 มีประสิทธิภาพ จ านวน 38 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 2.30 อ่ืน ๆ จ านวน 35 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.10 และไม่แสดงืวามืิดเห็น จ านวน 1 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 0.10 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจหลัก 
 ด้านกฎหมาย 

ประเด็นืวามเชื่อมั่นที่มตี่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
ปปง. ตามภารกิจหลักด้านกฎหมาย 

ระดับืวามเชื่อมั่น ร้อยละ 
ืวามเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

1. ส านักงาน ปปง. เปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นรว่มในการแสดงืวาม
ืิดเห็น ผ่านทาง Call Center 1710 

     3.90     .817 78.00 

2. ส านักงาน ปปง. มีนโยบายในการก ากับ ดูแล เจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานให้
เป็นไปอย่างเื ร่งืรัด ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบและแจ้งเบาะแสผา่นทาง
ช่องทางที่สายด่วน 1710 หรือ www. amlo.go.th    

3.96 .762 79.20 

3. ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจดัให้มีการอบรมให้ื วามรู้เกีย่วกับ
กฎหมายวา่ด้วยการปอูงกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง 

4.00 .805 80.00 

4. ส านักงาน ปปง. มีการส่งเสริมืวามร่วมมือของประชาชนในการให้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3.99 .769 79.80 

5. ส านักงาน ปปง. มีการเผยแพร่ ข้อมูล สถิติ และผลการด าเนินงาน
เพื่อให้ประชาชนรับทราบผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3.96 .783 79.20 

6. ส านักงาน  ปปง. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการท า
ธุรกรรมหรือทรัพยส์ินท่ีเกี่ยวข้องกบัการกระท าืวามผดิได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 

4.10 .740 82.00 

7. ส านักงาน ปปง. สามารถด าเนนิการปูองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงินได้อย่างเข้มแข็ง ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ด ี

4.04 .784 80.80 

รวม 3.82 .904 77.94 

http://www.amlo.go.th/
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 จากตารางที่ 5 ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 
พบว่า ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อ
ส านักงาน ปปง.  มีืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย ภาพรวม  
ืิดเป็นร้อยละ 77.94 
 เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อื าถาม พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่นต่อภารกิจ
ของส านักงาน ปปง. ในทุกภารกิจในระดับที่ใกล้เืียงกัน โดยมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย มีืวามเชื่อมั่น มากที่สุด 3 ล าดับ ืือ ภารกิจของส านักงาน ปปง. ด้านกฎหมาย ืือ 
ประเด็นที่ 6 ส านักงาน  ปปง. เป็นหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท าธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่

เกี่ยวข้องกับการกระท าืวามผิดได้ตามที่กฎหมายก าหนด ( ̅ = 4.10)  ประเด็นที่ 7 ส านักงาน ปปง.สามารถ

ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างเข้มแข็ง ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ( ̅ = 4.04) 
และประเด็นที่ 3 ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจัดให้มีการอบรมให้ืวามรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง ( ̅ = 4.00) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมายและตามหลัก 
           ธรรมาภิบาล 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ระดับความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจ 
              ด้านกฎหมาย จ าแนกตามรายกลุ่ม  
 

ประเด็นืวามเชื่อมั่น 
ระดับืวามเชื่อมั่น ร้อยละ 

ืวามเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ภารกิจของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย 

   - ประชาชน 3.84 .893 76.80 

   - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 3.70 .809 74.00 

   - หน่วยงานผู้ที่มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 4.01 .901 80.20 

  จากตารางที่ 6 ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามภารกิจด้านกฎหมาย จ าแนกตามรายกลุ่มพบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน 
AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่นในระดับที่ใกล้เืียงกัน  
ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทางการเงินมีืวามเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ืิดเป็นร้อยละ 80.20  

ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์ระดับความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏบิัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นืวามเชื่อมั่นที่มตี่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับืวามเชื่อมั่น ร้อยละืวาม
เชื่อมั่น  ̅ S.D. 

1. ส านักงาน ปปง. ด าเนินืดีดา้นการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อย่างเืรง่ืรดั 

4.07 .742 81.40 
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ประเด็นืวามเชื่อมั่นที่มตี่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับืวามเชื่อมั่น ร้อยละืวาม
เชื่อมั่น  ̅ S.D. 

2. ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการยึดและอายึดทรัพยส์ินที่เกี่ยวกับการกระท า
ืวามผิดโดยไม่มีการละเว้น 

4.03 .767 80.60 

3. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่โดยื านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นส าื ัญ 4.22 2.357 84.40 
4. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหนา้ที่เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการฟอกเงิน 4.10 .734 82.00 
5. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่โดยไมม่ีข้อยกเว้นกับผู้กระท าืวามผิด 4.03 .743 80.60 
6. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

4.03 .721 80.60 

7. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่โดยื านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนเป็นส าืัญ 

4.01 .739 80.20 

8. ส านักงาน ปปง. ด าเนินภารกจิภายใต้หลักืวามเสมอภาื  
ในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างจริงจัง 

3.98 .759 79.60 

9. ส านักงาน ปปง. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และท่านสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

4.01 .758 80.20 

10. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติงานโดยเน้นตอบสนองืวามต้องการของท่าน 3.94 .765 78.80 
11. ส านักงาน ปปง. ได้มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในติดต่อ
ส านักงาน ปปง. ให้กับท่านอย่างชัดเจน 

3.97 .743 79.40 

12. ส านักงาน ปปง. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการข้อมลูข่าวสาร 
และผลการด าเนินงาน หลายช่องทาง เช่น www.amlo.go.th เป็นตน้ 

4.03 .748 80.60 

13. ส านักงาน ปปง. มีการจัดกิจกรรมรับฟังืวามืิดเห็นของประชาชน
อย่างสม่ าเสมอ 

3.93 .782 78.60 

14. ส านักงาน ปปง. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ืวามรู้
กฎหมาย อย่างสม่ าเสมอ 

4.00 .753 80.00 

15. ส านักงาน ปปง. มีมาตรการดา้นืวามปลอดภัย ให้กับประชาชน 
ในการแจ้งเบาะแส 

3.97 .739 79.40 

16. ส านักงาน ปปง. มีการปรับปรงุกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

3.98 .745 79.60 

17. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัตหิน้าที่โดยยึดภารกิจตามกฎหมายอย่างเื ร่งืรัด 4.04 .728 80.00 
18. ส านักงาน ปปง. เปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แจง หากท่านไม่ไดร้ับืวาม
เป็นธรรม 

3.97 .773 79.40 

รวม 3.86 .898 78.03 
 

   จากตารางท่ี 7 ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาลจ าแนกตามรายกลุ่มพบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน 
AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ืิดเป็นร้อยละ 78.03 

http://www.amlo.go.th/
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 เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อื าถาม พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่นต่อภารกิจ
ของส านักงาน ปปง. ในทุกภารกิจในระดับที่ใกล้เืียงกัน โดยมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 3 ล าดับ ืือ ประเด็นที่ 3 ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่โดยื านึงถึง

ประโยชน์ของประเทศเป็นส าืัญ ( ̅ = 4.22) ประเด็นที่ 4 ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประเทศไทย 

ปลอดจากการฟอกเงิน ( ̅ = 4.10) ประเด็นที่ 1 ส านักงาน ปปง. ด าเนินืดีด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อย่างเื ร่งื รัด ( ̅ = 4.07) 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ระดับความเชื่อม่ันที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล จ าแนกตามรายกลุ่ม 

ประเด็นืวามเชื่อมั่น 
ระดับืวามเชื่อมั่น ร้อยละ 

ืวามเชื่อมั่น  ̅ S.D. 

ภารกิจของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมภิบาล 
   - ประชาชน 3.87 .898 77.40 
   - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 3.54 .779 70.80 
   - หน่วยงานผู้ที่มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 4.00 .866 80.00 

 จากตารางที่ 8 เมื่อวิเืราะห์ืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงาน ปปง. จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน 
AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่นในระดับที่ใกล้เืียงกัน  
ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทางการเงินมีืวามเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ืิดเป็นร้อยละ 80.00 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ตารางท่ี  9 ตารางแสดงความถี่ของข้อเสนอแนะ 
ล าดับที่ ืวามืิดเห็น ืวามถี่ ร้อยละ 

1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ปปง. ยังไม่ืรอบืลุมถึง
ประชาชน โดยทั่วไปเท่าท่ีืวร ืวรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง  
โดยเพิ่มการท างานเชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่ ปปง. ลงพ้ืนที่พบปะประชาชน 
ในภูมิภาืบ้าง 

10 27.77 

2 อยากให้มีการอบรมกฎหมายของ ปปง. ให้กับประชาชนทั่วไปทราบ 
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ปปง. เพื่อที่ประชาชนจะได้ทราบว่ายัง
มีหน่วยงานในการตรวจสอบอีกหน่วยหนึ่งืือ ปปง. ที่จะให้ประชาชนได้
แจ้งเบาะแสได้อีกทางหนึ่ง  

2 5.55 

3 ต้องเป็นองื์กรที่สร้างืวามเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน 1 2.77 
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ล าดับที่ ืวามืิดเห็น ืวามถี่ ร้อยละ 

อย่างตรงไปตรงมา มีืวามซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบเงิน 
ว่ามีท่ีมาอย่างถูกต้องหรือไม่ และเงินนั้นเอาไปท าอะไร 

4 ต้องการให้มีส านักงาน ปปง. ส่วนภูมิภาื เพื่อืวามืล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และท าให้ประชาชนอุ่นใจ เช่นเดียวกับ ปปช. และ ป.ป.ส. 

5 13.88 

5 อยากให้ส านักงาน ปปง. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หน้าที่และผลงานของ
ส านักงาน ปปง. ให้มาก เนื่องจากประชาชนยังไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. 

5 13.88 

6 ต้องการให้ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติงานงานอย่างเป็นรูปธรรม 1 2.77 
7 การบังืับใช้กฎหมาย ืวรให้สอดืล้องกับการประกอบธุรกิจ 1 2.77 
8 อยากให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดืล้องกับืวามเสี่ยงและลักษณะการ

บริหารจัดการของแต่ละธุรกิจ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
ภาืธุรกิจและลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น จึงขอเสนอให้ ปปง. มีระบบงานการ
ปรับปรุงเนื้อหาของแนวปฏิบัติแต่ละฉบับอย่างต่อเนื่อง และประกาศใช้ 
ในเวลาที่สั้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 

1 2.77 

9 การตอบข้อหารือืวรมีืวามชัดเจน  ไม่ยึดหลักการใช้ดุลยพินิจ 1 2.77 
10 ลดืวามืลุมเืรือเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์ ใช้ภาษาธรรมดา  1 2.77 
11 อยากให้ ปปง. เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เข้มแข็งจริงจังกับการฟอกเงิน 1 2.77 
12 ออกสื่อเผยแพร่ให้ืวามรู้ประชาชน/ผู้กระท าผิด ให้มากกว่าเดมิ 1 2.77 
13 บังืับใช้กฎหมายมาใช้อย่างจริงจังกับผู้กระท าผิด 1 2.77 
14 การรับรู้ถึงข่าวสารเกี่ยวกับส านักงาน ปปง. รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวกับการ

ฟอกเงินมีื่อนข้างน้อย อยากให้มีการเข้าถึงข้อมูลมากกว่านี้ อาจะเป็น
ช่องทาง Facebook หรือ Website ที่มีการอัพเดทมากขึ้น รวมถึงหน้า 
Website หาข้อมูลื่อนข้างยาก 

2 5.55 

15 "ประชาชนทั่วไปอาจจะสับสนกับหน่วยงานของรัฐมาก เช่น ปปช. , ปปท. , 
ปปง. ฯลฯ ไม่รู้ว่ามีหน้าที่ท าอะไร อย่างไร เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จะไปแจ้ง
ใืรส านักงาน ปปง. ืวรจะออกสื่อเพ่ือให้ประชาชนรู้ว่าใืรท าผิดในืดีนี้
เมื่อจับได้แล้ว บทสรุปของผู้กระท าผิดผลลัพธ์ืืออะไร 
(อยากให้ทุกหน่วยงานท าการ Research แบบนี้เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ให้ดีขึ้น ขอแสดงืวามชื่นชมหน่วยงานของ ปปง.) 

1 2.77 

16 มีการอัพเดทกฎหมายฉบับล่าสุด  หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ ืงจะอ านวยืวามสะดวกให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ เพิ่มมากขึ้น 

1 2.77 
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ล าดับที่ ืวามืิดเห็น ืวามถี่ ร้อยละ 

17 อยากให้ส านักงาน ปปง. จัดอบรมให้ืวามรู้ และเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เพ่ิมมากข้ึน 

1 2.77 

18 การด าเนินการตาม พ.ร.บ ปูองกันและปรามปราบการฟอกเงินืวรมุ่งเน้น
การเอาผิดต่อืนร้ายที่กระท าืวามผิด ฐานฟอกเงินเป็นหลัก 

1 2.77 

รวม 36 100.00 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการส ารวจความเชื่อมั่น 

   
 แจกการแบบส ารวจไปยังประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในพ้ืนที่จังหวัด  
23 จังหวัด จ านวน 800 ฉบับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 52 หน่วยงาน ส่งแบบส ารวจโดยผ่านระบบ  
QR  Code และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 520 กลุ่มตัวอย่าง  และหน่วยงานผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
ต่อส านักงาน ปปง. จ านวน 670 กลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวนทั้งหมด 1,990 กลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบส ารวจตอบ
กลับืืนทั้งที่เป็นเอกสารและผ่านระบบ QR  Code จ านวน 1,680 ฉบับ ืิดเป็นอัตราการตอบกลับของแบบส ารวจ  
ร้อยละ 84.42 ซึ่งถือว่ามีจ านวนที่เพียงพอต่อการน ามาวิเืราะห์ข้อมูล  
 1. ผลการวิเืราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,680 ืน โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล มีดังต่อไปนี้ 
  จากผลการวิเืราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 1,680 
ืน จ าแนกตามลักษณะของข้อมูลส่วนบุืืลได้ ดังนี้ 
  (1) กลุ่ม ผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งเป็นกลุ่มประชาชน จ านวน 667 ื น กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้าน AML/CFT จ านวน 550 ืนและกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง.  
จ านวน 462 ืน 
 (2) เพศ ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,680 ืน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 973 ืน ืิดเป็น  
ร้อยละ 57.90 เป็นเพศชาย จ านวน 703 ืน ืิดเป็นร้อยละ 41.90 และไม่ระบุเพศ จ านวน 4 ืน ืิดเป็น  
ร้อยละ 0.20 
 (3) อายุ ผู้ตอบแบบส ารวจมีช่วงอายุระหว่าง 41 - 45 ปี มากที่สุด จ านวน 346 ืน ืิดเป็น 
ร้อยละ 20.60 ช่วงอายุ 46 - 50 ปี จ านวน 288 ืน ืิดเป็นร้อยละ 17.10 ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 261 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 15.50 ช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 252 ืน ืิดเป็นร้อยละ 15.00 ช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 173 
ืน ืิดเป็นร้อยละ 10.30  ช่วงอายุ 51 - 55 ปี จ านวน 152 ืน ืิดเป็นร้อยละ 9.00 ช่วงอายุ 56 - 60 ปี จ านวน 
105 ืน ืิดเป็นร้อยละ 6.30 ช่วงอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป จ านวน 95 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.70 และไม่ระบุอายุ 
จ านวน 8 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.50 
 (4) การศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มากที่สุด จ านวน 845 ืน ืิดเป็นร้อยละ 50.30 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 542 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 32.20 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 253 ืน ืิดเป็นร้อยละ 15.10 และน้อยที่สุด
ืือ การศึกษาระดับอ่ืน ๆ จ านวน 34 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่ระบุการศึกษา จ านวน 6 ืน ืิดเป็น
ร้อยละ 0.40 
 (5) อาชีพ  ผู้ตอบแบบส ารวจประกอบอาชีพข้าราชการมากที่สุด จ านวน 659 ืน ืิดเป็น 
ร้อยละ 39.20 อาชีพเกษตรกร จ านวน 324 ืน ืิดเป็นร้อยละ 19.30 อาชีพพนักงานราชการ จ านวน 199 
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ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.80 อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 150 ืน ืิดเป็นร้อยละ 8.90 อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 130 
ืน ืิดเป็นร้อยละ 7.70 อาชีพรับจ้าง จ านวน 92 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.50 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 70 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 4.30 อาชีพื้าขาย จ านวน 47 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.80 และน้อยที่สุด ืือ อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.40 และไม่ระบุอาชีพ จ านวน 2 ืน ืิดเป็นร้อยละ 0.10 

 (6) ประชาชนที่ รู้ จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน  ปปง.  ืิดเป็น 
ร้อยละ 93.70 และไม่รู้จักและไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ืิดเป็นร้อยละ 6.30 

 (7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง.  ืิดเป็นร้ อยละ 99.28 และไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน  ปปง .  
ืิดเป็นร้อยละ 0.72 

      (8) ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. ร้อยละ 99.57 และ ไม่รู้จักและไม่ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ร้อยละ 0.43 
  (9) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 1,680 ืน รู้จักส านักงาน ปปง.  
จากช่องทางวิทยุ/โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 926 ืนืิดเป็นร้อยละ 55.10 รู้จักผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ จ านวน 888 ืน ืิดเป็นร้อยละ 52.90 Social Media/Facebook จ านวน 760 ืน ืิดเป็นร้อยละ 
45.20 เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. จ านวน 723 ืน ืิดเป็นร้อยละ 43.00รู้จักจากการเผยแพร่ืวามรู้ อบรม
จากส านักงาน ปปง. จ านวน 524 ืน ืิดเป็นร้อยละ 31.20 ติดต่อด้วยตนเอง จ านวน 484 ืน  ืิดเป็น 
ร้อยละ 28.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 191 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.40 
  (10) ผู้ตอบแบบส ารวจจะนึกถึงเรื่องใดมากที่สุดโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 
ืวามโปร่ ง ใสมากที่ สุ ด  จ านวน 426 ืน ืิด เป็ นร้ อยละ 25.30 ืวามสุ จริ ต  จ านวน 321 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 19.10  ืวามยุติธรรม จ านวน 216 ืน ืิดเป็นร้อยละ 12.90 ืวามน่าเชื่อถือ จ านวน 187 ืน 
ืิดเป็นร้อยละ 11.10 ืวามรับผิดชอบ จ านวน 185 ืน ืิดเป็นร้อยละ 11.00 ืวามซื่อสัตย์ จ านวน 130 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 7.70 ืวามเป็นธรรม จ านวน 91 ืน ืิดเป็นร้อยละ 5.40 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ืวามืิด เห็ น  จ านวน  50  ืน  ืิ ด เป็ น ร้ อยละ  3 . 00  ืว ามมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  จ านวน  38  ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 2.30 อื่น ๆ จ านวน 35 ืน ืิดเป็นร้อยละ 2.10 ไม่แสดงืวามืิดเห็น จ านวน 1 ืน  
ืิดเป็นร้อยละ 0.10 

 2. ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นของเป็นประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มี
หน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ส าหรับการวิเืราะห์
ระดับืวามเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่าง จะน าผลการส ารวจืวามเชื่อมั่นฯ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจว่ารู้จัก
ส านักงาน ปปง. มาท าการวิเืราะห์ โดยมีผลการวิเืราะห์ ดังนี้  

 (1 ) กลุ่ มตั วอย่ างมี ืวามเชื่ อมั่ นที่ มี ต่ อการปฏิบัติ งานตามภารกิ จในภาพรวม  
ืิดเป็นร้อยละ 78.03  ืวามเชื่อมั่นตามภารกิจของส านักงาน ปปง. ด้านกฎหมาย ืิดเป็นร้อยละ 77.94  
และืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ด้านธรรมาภิบาล ืิดเป็นร้อยละ 78.03 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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  (2) ผลการวิเืราะห์ระดับืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. พบว่า 
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
ต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย ภาพรวม  
ืิดเป็นร้อยละ 77.94 
   เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อื าถาม พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่น
ต่อภารกิจของส านักงาน ปปง. ในทุกภารกิจในระดับที่ใกล้เืียงกัน โดยมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของ 
ส านักงาน ปปง. ตามภารกิจด้านกฎหมาย มีืวามเชื่อมั่น มากที่สุด 3 ล าดับ ืือ ประเด็นที่ 6 ส านักงาน  ปปง. 
เป็นหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท าธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าืวามผิด  
ได้ตามที่กฎหมายก าหนด ืิดเป็นร้อยละ 82.00 ประเด็นที่ 7 ส านักงาน ปปง.สามารถด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างเข้มแข็ง ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ืิดเป็นร้อยละ 80.80 และประเด็นที่ 3 
ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจัดให้มีการอบรมให้ืวามรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง ืิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามล าดับ 

  3. ผลการวิ เืราะห์ ระดั บืวามเชื่ อมั่ นที่ มี ต่ อการปฏิ บั ติ งานของส านั กงาน ปปง.  
ตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามรายกลุ่มพบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ืิดเป็นร้อยละ 78.03 
  เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อื าถาม พบว่า กลุ่มประชาชน กลุ่มหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. มีืวามเชื่อมั่น
ต่อภารกิจของส านักงาน ปปง. ในทุกภารกิจในระดับที่ใกล้เืียงกัน โดยมีืวามเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 3 ล าดับ ืือ ประเด็นที่ 3 ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยื านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นส าืัญ ืิดเป็นร้อยละ 84.40 ประเด็นที่ 4 ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากการฟอกเงิน ืิดเป็นร้อยละ 82.00 ประเด็นที่ 1 ส านักงาน ปปง. ด าเนินืดีด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเื ร่งืรัด ืิดเป็นร้อยละ 81.40 
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           แบบส ารวจ 
A…… (ประชาชน) 
B…… (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
C…… (ผู้ที่หน้าท่ีรายงาน) 
 

 
 

ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  
 
 
 

 

แบบส ารวจืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 8 ข้อ  

ส่วนที ่2  ืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจหลักด้านกฎหมาย 
           จ านวน 7 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ืวามเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 18 ข้อ 

     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ  
            ค าชี้แจง โปรดตอบื าถามโดยท าเืรื่องหมาย   ลงใน   
 

 1. เพศ    ชาย     หญิง 
 

 2. อาย.ุ......................ป ี

 3. ระดับการศึกษา    ต่ ากว่าปริญญาตร ี    ปริญญาตร ี
        สูงกว่าปริญญาตร ี    อื่น ๆ ................................. 
 

 
 

4. อาชีพ     รับจ้าง       พนักงานบริษัท 
        ข้าราชการ         พนักงานราชการ 

   ประกอบธุรกิจส่วนตัว        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       เกษตรกร      ื้าขาย 

   อื่น ๆ ............................. 
          5. ข้อื าถามส าหรับผู้ตอบที่มีอาชีพเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม 
              การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 ,มาตรา 15 และมาตรา 16 /หากมิใชโ่ปรดข้ามไปท าข้อื าถามข้อ 6)  

1) ธุรกิจ/บริษัทด าเนินการเกี่ยวกบั ...................................................................................... 
2) อาชีพ      ประกอบธุรกิจส่วนตัว     พนักงานบริษัท 

   อื่น ๆ ........................... 
6. ท่านรู้จักส านักงาน ปปง. หรือไม่ 

ค าชี้แจง แบบส ารวจนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงื์เพ่ือใช้ในการศึกษาืวามเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานด้านการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การ
เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการท างานของส านักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

 



 
 

 
 

    ไม่รู้จัก    รู้จัก   
7. ท่านรู้จักส านักงาน ปปง. จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง.   วิทยุ/โทรทัศน ์         
   หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์    Social Media/Facebook 

    ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง   อื่น ๆ .................................... 
    การเผยแพร่ืวามรู้/การอบรมจากส านักงาน ปปง. 

8.  เมื่อกล่าวถึง “ส านักงาน ปปง.” ท่านนึกถึงเรื่อง/สิ่งใด เป็นอันดบัแรก (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
       ืวามยุติธรรม       ืวามเป็นธรรม      ืวามเป็นสจุรติ 
    ืวามโปร่งใส    ืวามรับผดิชอบ     ืวามซื่อสัตย ์

    มีืวามน่าเช่ือถือ    มีประสิทธิภาพ       การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงืวามืดิเหน็  
    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................. 

ส่วนที ่2 ความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจหลักด้านกฎหมาย 
ค าชี้แจง ท่านมีความความเชื่อมัน่ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัด้านกฎหมาย ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
โปรดท าเืรื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ “ระดับความเชื่อมั่น” ของท่าน  
ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความมั่นใจ ความแน่ใจ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจและการยอมรับต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ปปง. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน 
5 = มากที่สุด               4 = มาก               3 = ปานกลาง               2 = น้อย               1 = น้อยทีสุ่ด 

ประเด็นการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามภารกิจหลกัด้านกฎหมาย 
ระดับความเชื่อมั่น 

5 4 3 2 1 

  1. ส านักงาน ปปง. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงื วามืิดเห็น ผ่านทาง Call Center 1710       

  2. ส านักงาน ปปง. มีนโยบายในการก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเืร่งืรัด ซึ่งท่านสามารถ
ตรวจสอบและแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางที่สายด่วน 1710 หรือ www.amlo.go.th    

     

  3. ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจัดให้มีการอบรมให้ืวามรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง  

     

  4. ส านักงาน ปปง. มีการส่งเสริมืวามร่วมมือของประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

     

  5. ส านักงาน ปปง. มีการเผยแพร่ ข้อมูล สถิติ และผลการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง
สื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

     

  6. ส านักงาน  ปปง. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท าธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าืวามผิดได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

     

  7. ส านักงาน ปปง. สามารถด าเนินการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อยา่งเข้มแข็ง ท าให้ประเทศ
ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี 

     

 

http://www.amlo.go.th/


 
 

 
 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ค าชี้แจง ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล  
             ในประเด็นต่อไปนี้อยู่ในระดับใด โปรดท าเืรื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ “ระดับความเชื่อมั่น” ของท่าน 

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

ประเด็นการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความเชื่อมั่น 

5 4 3 2 1 
 1. ส านักงาน ปปง. ด าเนินืดีด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเืร่งืรัด      
 2. ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการยึดและอายึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าืวามผิดโดยไม่มีการละเว้น      
 3. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่โดยื านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นส าืัญ      
 4. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการฟอกเงิน       
 5. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีข้อยกเว้นกับผู้กระท าืวามผิด       
 6. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม      
 7. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยื านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเป็นส าืัญ       
 8. ส านักงาน ปปง. ด าเนินภารกิจภายใต้หลักืวามเสมอภาื ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง      
 9. ส านักงาน ปปง. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และท่านสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก รวดเร็ว      
 10. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติงานโดยเน้นตอบสนองืวามต้องการของท่าน       
 11. ส านักงาน ปปง. ได้มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในติดต่อส านักงาน ปปง. ให้กับท่านอย่างชัดเจน       
 12. ส านักงาน ปปง. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงาน หลายช่องทาง เช่น 
www.amlo.go.th เป็นต้น 

     

 13. ส านักงาน ปปง. มีการจัดกิจกรรมรับฟังืวามืิดเห็นของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ       
 14. ส านักงาน ปปง. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ืวามรู้กฎหมาย อย่างสม่ าเสมอ      
 15. ส านักงาน ปปง. มีมาตรการด้านืวามปลอดภัย ให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแส       
 16. ส านักงาน ปปง. มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง      
 17. ส านักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดภารกิจตามกฎหมายอย่างเืร่งืรัด       
 18. ส านักงาน ปปง. เปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แจง หากท่านไม่ได้รับืวามเป็นธรรม       

 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
 ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

******************************************* 
ขอขอบพระืุณเป็นอยา่งสูง 

http://www.amlo.go.th/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


