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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน 
ด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยใช้วีธีวิจัยเอกสารและสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จ านวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดี 
1) ปัจจัยด้านบุคลากร มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงตามต าแหน่งซ่ึงมีความรู้ความสามารถ 
2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินประจ าต าแหน่ง ซ่ึงสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3) ปัจจัยด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กระบวนงาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครื่องมือ มีระบบสารสนเทศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบ 
และมีเครื่องมือทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 5) ปัจจัยด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีการแบ่งแยก
เพ่ือรับผิดชอบงานตามหน้าที่อย่างชัดเจน และข้อเสนอแนะ 1) ด้านบุคลากร ควรมีการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ด้านคดีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 2) ด้านแรงจูงใจ ควรเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มประจ า
ต าแหน่ง 3) ด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น และขยาย
เวลาการปฏิบัติงาน 4) ด้านโครงสร้าง ควรจัดตั้งกองคดี โดยแบ่งแยกประเภทมูลฐานความผิด 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีความช านาญเฉพาะด้าน และจัดส านักงานในส่วนภูมิภาค 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดี กองคดี ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 

บทน า 
บทน า 

การด าเนินกิจการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ  

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระ เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธภิาพการปฏิบัติงานดา้นคดีของส านักงานปอ้งกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน : กรณีศึกษาพนักงานเจา้หน้าทีก่องคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บุคลากร ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน อ านาจหน้าที่ งบประมาณ 
เครื่องมือและบุคลากร (สมยศ นาวีการ (2549), (อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) ซึ่ง
องค์ประกอบด้านบุคลากร นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นกลไกต่อการด าเนินกิจการให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ โดยบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น 
วางแผน ด าเนินการตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาที่
แตกต่างกันไป จากการเรียนรู้ ศึกษาอบรม รวมทั้งประสบการณ์จากการท างานที่ผ่านมา ประกอบกับ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจในการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ผู้บริหาร ความก้าวหน้าในอาชีพ 
การติดต่อประสานงาน เทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมหรือสนับสนุน 
หรือเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
โดยอาจวัดผลได้จากการท างานที่ประหยัด ได้ผลงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน อุปกรณ์ และระยะเวลา (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2538) (อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) องค์การต่าง ๆ จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 
เพ่ือหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาองค์การ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวางแผน 
อย่างเป็นระบบ ซึ่งบุคลากรในองค์การมีการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะตามความต้องการของงานในปัจจุบัน
ถึงอนาคต ซึ่งการเรียนรู้เป็นสาระส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งปวง จึงเริ่มตั้งแต่เข้าท างาน
ตลอดชีวิตการท างานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เดสิมอน เวอร์เนอร์ 
และแฮริส (2002) (อ้างถึงใน วรารัตน์ เขียวไพรี, 2550) อันจะส่งผลให้องค์การนั้นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีความก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ส านักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการ 
ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่ โดยอิสระและเป็นกลาง มีอ านาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 40 
วางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ของหน่วยงาน ศึกษามาตรการ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดฟอกเงิน  

ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 แบ่งส่วนราชการส านักงาน ปปง. ออกเป็นหลายส่วน
ราชการ โดยมีอ านาจหน้าที่ต่างๆ ส่วนราชการหนึ่ง คือ กองคดี 1 – 4 มีอ านาจหน้าที่สืบสวน 
และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ปฏิบัติการสืบสวน ตรวจค้น ยึดอายัดทรัพย์สิน รับส่งข้อมูล 
เกี่ยวกับคด ีขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระท าความผิด คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ติดตามพยาน 
การเก็บรักษาหลักฐานของกลาง รับส่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และปฏิบัติการร่วมกับ
หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองคดีมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการดังกล่าว 
ซึ่งต้องได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย 
ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวนและนิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี จะต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย 
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การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกระบวนงานด้านคดีของกองดคี 
ที่ก าหนดไว้ (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2563) 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี กองคดี ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปตามเจตรมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดด้วยความมีประสิทธิภาพ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานด้านคดีของกองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น ส่งผลต่อองค์การท าให้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน และเพ่ือพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน : กรณีศึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน มีวิธีการวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 10 คน 
ประกอบด้วย ระดับหัวหน้างาน จ านวน 2 คน และระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 8 คน  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด 

และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกระบวนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคดี 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากหนังสือวรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทาง
วิชาการ เอกสารของราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การด าเนินกิจการ 
ของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน อ านาจหน้าที ่
งบประมาณ เครื่องมือ และบุคลากร ซึ่งองคป์ระกอบด้านบุคลากรนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
และเป็นกลไกต่อการด าเนินกิจการให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยบุคลากรนั้น 
เป็นผู้ขับเคลื่อนในขั้นตอนต่างๆ เช่น การวางแผน ด าเนินการตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล ต้องอาศยั
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป จากการเรียนรู้ศึกษาอบรมและประสบการณ์
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ เครื่องมือ สถานที่
ท างาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป ดังนั้น ในการศึกษาปัจจัยที่มีผล 
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีศึกษา
พนักงานเจ้าหน้าที่กองคดี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก 
ต่อความส าเร็จในการบริหารขององค์การ เพราะหากสามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จะท ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายของส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ดังนั้น ในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุส าเร็จ ต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในหน่วยงาน 
และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพราะหากสามารถศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แล้ว นั้น จะส่งผลให้การด าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า 
มีกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 
และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภารกิจของกองคดี โดยรับเรื่อง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร รวมทั้งรับเรื่อง 
จากประชาชนในดคีที่ประชาชนได้รับความเสียหาย 

2) คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่ และมีมติมอบหมายให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบโดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีค าสั่งมอบหมาย 
ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน และธุรกรรมทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการกระท าผิด 
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3) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการกระท าความผิด 
ธุรกรรมทางการเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล สถาบันทางการเงินต่าง ๆ 
ประกันชีวิต กรมการขนส่ง กรมสรรพากร ส านักงานที่ดิน เป็นต้น 

4) พนักงานเจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเพ่ือเสนอคณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดไว้ชั่วคราว โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือคดีท่ีไม่มีความผิดมูลฐาน หรือไม่มีทรัพย์สิน ให้เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือมีค าสั่งยุติคดี 

5) แจ้งผลการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้หน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อยื่นค าร้อง 
โต้แย้งคัดค้าน 

6) พนักงานเจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเพ่ือเสนอคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่อง 
ต่อพนักงานอัยการ 

7) พนักงานอัยการพิจารณาเรื่องเพ่ือยื่นค าร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าผิด 
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย 

8) ศาลแพ่งพิจารณาและมีค าสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าผิดตกเป็นของแผ่นดิน 
หรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบส านวนคดี 
ตรงตามต าแหน่งและมีความรู้ความสามารถในการส านวนคดี โดยมีการมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมาย มีหัวหน้างานในการตรวจงาน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะท าให้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินประจ า
ต าแหน่ง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3) ปัจจัยด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กระบวนงาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครบถ้วน ให้บุคลากรด าเนินการรวมทั้งเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ พบว่า มีระบบสารสนเทศ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน กรมการขนส่ง ประวัติอาชญากรรม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ข้อมูลผ่านระบบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และมีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน เช่น 
โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ และรถยนต์ของส านักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

5) ปัจจัยด้านโครงสร้าง พบว่า หน่วยงานมีการแบ่งแยกงานตามอ านาจหน้าที่ 
ของกฎหมาย โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็นหลายส่วนงานรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน ท าให้ไม่เกิด 
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ความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่การฏิบัติงาน ซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

   1) ด้านบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านคดีเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าที ่เพ่ือให้มีความรู้ความช านาญในคดีเฉพาะด้าน เช่น คดียาเสพติด คดีทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งจ่ายส านวนคดีต้องพิจารณาจ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในคดีเฉพาะด้าน 
อบรมเพ่ิมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ 
ได้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอกับ 
ส านวนคดีที่มีจ านวนมาก หรือคดีที่มีผู้เสียหายและเอกสารจ านวนมาก เห็นควรให้มีการเพ่ิมบุคลากร 
เพ่ือให้งานเสร็จตามก าหนดระยะเวลา อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2) ด้านแรงจูงใจ ค่าตอบแทนหรือเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่ง เห็นควรให้มีการเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้เท่าต่อหน่วยงานที่ปราบปรามการกระท าความผิดอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3) ด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น 
และขยายเวลาการปฏิบัติงานในกฎหมายและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 
ส าหรับบางประเภทคดีที่มีผู้เสียหายหรือเอกสารจ านวนมาก เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ทัน 
ภายในเวลาที่ก าหนด การประสานงานคดีระหว่างหน่วยงานภายนอกเห็นควรให้มีการบูรณาการ
ร่วมกันมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานเรื่องคดี และควรให้มี 
การประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อ ส านักงาน ปปง . 
ของประชาชน เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้มีความรู้ และความเข้าใจและมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4) ด้านโครงสร้าง ควรจัดตั้งกองคดี โดยแบ่งแยกประเภทมูลฐานความผิด ให้แต่ละกอง
รับผิดชอบอย่างมีความชัดเจน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีความช านาญเฉพาะด้าน 
ท าคดีเฉพาะด้าน ส านวนคดีจะได้มีข้อมูลครบถ้วนและมีคุณภาพ และจัดส านักงานในส่วนภูมิภาค 
ทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานในพ้ืนที่ รวมทั้งการสอบปากค าพยาน
และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วและครบถ้วนอันจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
การอภิปรายผล 
1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
กระบวนการปฏิบัติงานด้านคดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
สมใจ ลักษณะ (2542, หน้า 206 – 210) กล่าวว่า องค์ประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพการด าเนินงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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และตามระยะเวลาที่ก าหนด มีความถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์ครบถ้วน มีความรอบรู้ 
มีความเชี่ยวชาญในขั้นตอนและวิธีการท างาน องค์ประกอบตามที่กล่าว คือ ส่วนที่องค์การควรสร้าง
หรือจัดให้เกิดขึ้นในการท างานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบส านวนคดี 
ตรงตามต าแหน่งและมีความรู้ความสามารถในการส านวนคดี โดยมีการมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมาย มีหัวหน้างานในการตรวจงาน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะท าให้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) 
ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร คือ ด้านนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากท่ีสุด ด้านการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา พบว่า 
การจัดแบ่งการปฏิบัติหน้าที่จัดบุคลากรให้ความเหมาะสมกับงานอย่างถูกต้อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงานและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายตามข้ันตอน ท าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว 

2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินประจ า
ต าแหน่ง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (2561, หน้า 125 – 126) กล่าวว่า ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานหมายความรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ สวัสดิการ 
และผลประโยชน์ โดยการก าหนดค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยเพื่อสรรหาบุคคล 
เข้ามาท างาน เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3) ปัจจัยด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กระบวนงาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครบถ้วน ให้บุคลากรด าเนินการรวมทั้งเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมยศ นาวีการ (2549) (อ้างถึงใน 
นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ
ประกอบด้วย ระบบ มีการเตรียมงานอย่างดีไม่มีการสับสนวุ่นวายในการท างาน และ แบบ ก าหนดขึ้น
อย่างมีระเบียบแบบแผนให้ทุกคนใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้  

4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ พบว่า มีระบบสารสนเทศ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน กรมการขนส่ง ประวัติอาชญากรรม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ข้อมูลผ่านระบบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และมีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน เช่น 
โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ และรถยนต์ของส านักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559 
ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน น านวัตกรรมใหม่มาใช้ 
หรือการได้เปลี่ยนแปลงงาน (Innovation) โดยเน้นการเปลี่ยนสภาพบรรยากาศในการท างานรูปแบบ 
และวิธีการท างานใหม่ ๆ 

5) ปัจจัยด้านโครงสร้าง พบว่า หน่วยงานมีการแบ่งแยกงานตามอ านาจหน้าที่ 
ของกฎหมาย โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็นหลายส่วนงานรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน ท าให้ไม่เกิด 
ความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่การฏิบัติงาน ซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมยศ นาวีการ (2549) (อ้างถึงใน นลพรรณ 
บุญฤทธิ์, 2558) กล่าว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ นั้น ประกอบด้วย 
โครงสร้าง จัดแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่มีสายการบังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานชัดเจน 
มีมาตรฐานลดความซ้ าซ้อนในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

   3. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

    1) ด้านบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านคดีเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความช านาญในคดีเฉพาะด้าน เช่น คดียาเสพติด คดีทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งจ่ายส านวนคดีต้องพิจารณาจ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในคดีเฉพาะด้าน 
และอบรมเพ่ิมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ 
ได้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับแนวความคิดของอ านวย แสงสว่าง (2540, 
หน้า 296) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็น และความมีประสิทธิผลขององค์กร 
ต้องมีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และการฝึกอบรม จึงท าให้มีทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์รูปแบบต่าง ๆ เป็นการวางแผนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาระดับ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีประสิทธิภาพในการด าเนิน ขององค์กร โดยใช้
วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้ และมีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งยังขาดแคลน
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอกับส านวนคดี ที่มีจ านวนมาก หรือคดีที่มีผู้เสียหายและเอกสาร 
จ านวนมาก เห็นควรให้มีการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือให้งานเสร็จตามก าหนดระยะเวลา อันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดา ตันติรุ่งอรุณ กฤษณพงค์ พูตระกูล 
และ ศศิภัทรา ศิริวาโท (2562) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรคูคต ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท างานของพนักงานสอบสวน ด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีจ านวนไม่เพียงพอ 
 2) ด้านแรงจูงใจ ค่าตอบแทนหรือเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่ง เห็นควรให้มีการเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้เท่าต่อหน่วยงานที่ปราบปรามการกระท าความผิดอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
Fredeerick Herzberg (เฮิร์กเบิร์ก) (1959) (อ้างถึงใน ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) 
กล่าวว่า ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์กเบิร์ก ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจหรือตัวจูงใจ และปัจจัย 
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การด ารงรักษาหรือปัจจัยสุขอนามัย ซึ่งปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
ในการท างาน เช่น ความมั่นคงในงานเพ่ือมีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม  

3) ด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน ควรลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น 
และขยายเวลาการปฏิบัติงานในกฎหมายและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 
ส าหรับบางประเภทคดีที่มีผู้เสียหายหรือเอกสารจ านวนมาก เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ทัน 
ภายในเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดา ตันติรุ่งอรุณ กฤษณพงค์ พูตระกูล 
และ ศศิภัทรา ศิริวาโท (2562) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรคูคต ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท างานของพนักงานสอบสวน ด้านนโยบาย ข้อกฎหมาย และค าสั่ง ไม่เกิดความสอดคล้องในการ
ปฏิบัติงานจริง กรอบระยะเวลาที่บีบบังคับ ส่งผลให้การท าส านวนสอบสวนไม่มีคุณภาพ 
เกิดความล่าช้า กระทบต่อประชาชน การประสานงานคดีระหว่างหน่วยงานภายนอกเห็นควรให้มี
การบรูณาการร่วมกันมีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานเรื่องคดี 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Gillmer (กิลเมอร์) (1967) (อ้างถึงใน พิพัฒน์ เพียรศรีวัชรา, 2546) 
กล่าวว่า องค์ประกอบ ที่อ านวยต่อความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารส าคัญ
มาก หากทุกคนรู้และเข้าใจกระบวนการวิธีการท างานต่าง ๆ เช่น การประสานงาน และควรให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อ ส านักงาน ปปง . ของประชาชน 
เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภารดา ตันติรุ่งอรุณ กฤษณพงค์ พูตระกูล และ ศศิภัทรา ศิริวาโท (2562) 
ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษา
สถานีต ารวจภูธรคูคต ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวน 
ด้านประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และไม่เข้าใจขั้นตอน
กระบวนการทางกฎหมาย ส่งผลให้การท างานของพนักงานสอบสวนเกิดความล่าช้า อันส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4) ด้านโครงสร้าง ควรจัดตั้งกองคดี โดยแบ่งแยกประเภทมูลฐานความผิด ให้แต่ละ
กองรับผิดชอบอย่างมีความชัดเจน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีความช านาญเฉพาะด้าน ท าคดี
เฉพาะด้าน ส านวนคดีจะได้ครบและมีคุณภาพ และจัดส านักงานในส่วนภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ 
เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานในพ้ืนที่ รวมทั้งการสอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วและครบถ้วนอันจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ สมยศ นาวีการ (2549) (อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) กล่าวว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ นั้น ประกอบด้วย โครงสร้าง จัดแบ่งงานออกเป็น
หมวดหมู่ มีสายการบังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานชัดเจน มีมาตรฐานลดความซ้ าซ้อนในการ
ติดต่อประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 



10 
 

 
 

ข้อแสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
1) ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ให้มีความรู้ ความช านาญในคดี

เฉพาะด้าน และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้สอดคล้อง
กับจ านวนคดี 

2) เพ่ิมค่าตอบแทนหรือเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่ง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่  

3) ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น และขยายเวลาการปฏิบัติงาน ในกฎหมาย 
และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาเพ่ิมขึ้นส าหรับบางประเภทคดี การประสานงานคดีระหว่าง
หน่วยงาน ควรมีการบูรณาการร่วมกันโดยมีแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 
และวิธีการการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 

4) จัดตั้งกองคดีโดยแบ่งแยกตามประเภทมูลฐานความผิดเฉพาะด้าน และจัดตั้งส านักงาน
ในส่วนภูมิภาค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานในพ้ืนที่ รวมทั้งการสอบปากค าพยาน 
และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ศึกษาหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 
2) ศึกษาความเข้าใจของประชาชนต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 
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