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 การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และเพ่ือทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology) โดยผสมผสานระหว่าง 
การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น (Survey Methods) 
กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และประชาชนทั่วไป โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) โดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง 
(Face to Face Interview) วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by Telephone) และวิธีการ 
ส่งแบบส ารวจให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire) ทางแฟกซ์ หรืออีเมล์ จ าแนกเป็นกลุ่ม 
ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ จ านวน 7 หน่วยตัวอย่าง กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี จ านวน 6 หน่วยตัวอย่าง  
กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 78 หน่วยตัวอย่าง กลุ่มเครือข่ายการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จ านวน 162 หน่วยตัวอย่าง และกลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 2,501 หน่วยตัวอย่าง ท าการรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณได้ จ านวนทั้งสิ้น 2,754 หน่วยตัวอย่าง ส าหรับการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) กับประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ท าการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้จ านวนทั้งสิ้น 18 หน่วยตัวอ ย่าง  
โดยด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลกำรส ำรวจเชิงปริมำณ (Quantitative Methods) 

1.1 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากการส ารวจโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั่วไป มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มากถึงร้อยละ 94.01 และมีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 5.99 เท่านั้น       
ที่ไม่ เคยติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งในกลุ่มที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร           
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 93.78 รองลงมา ติดตามผ่านเฟซบุ๊ค 
ร้อยละ 58.59 ผ่านสื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ ร้อยละ 39.59 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร ร้อยละ 37.27  
และผ่านสื่อบุคคล ร้อยละ 7.53 ตามล าดับ 

 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
Executive Summary 
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 กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 จากการส ารวจการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการติดต่อ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยภาพรวม พบว่า ในทุกกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างส่วนใหญ่  
ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 91.03 มีเพียงร้อยละ 8.97 เท่านั้นที่เคยติดต่อกับกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ โดยเรื่องที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การขอค าปรึกษา  
ร้อยละ 45.34 รองลงมาคือ การร้องทุกข์ ร้อยละ 38.46 และการแจ้งเบาะแส ร้อยละ 38.06 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ช่องทำงกำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ส าหรับช่องทางในการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ  

 

ติดตำม 
94.01% 

 

ไม่ติดตำม 
5.99% 

 

ผ่ำนช่องทำง 

ช่องทำงต่ำง ๆ 

    หมำยเหตุ : ระบุกำรติดต่อได้มำกกว่ำ 1 เรื่อง 

    หมำยเหตุ : ระบุกำรช่องทำงกำรติดตำมได้มำกกว่ำ 1 ช่องทำง 
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ผลกระทบรุนแรงต่อควำมม่ันคงของประเทศ 

ผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ควำมผิดข้ำมชำติหรือองค์กรอำชญำกรรม 

ผลกระทบรุนแรงต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

ผลกระทบรุนแรงต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ควำมซับซ้อน ต้องใช้วีธีกำรสอบสวน/รวบรวมพยำนหลักฐำนเป็นพิเศษ 

พนักงำนฝ่ำยปกครองต ำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ต้องหำ 

ผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวกำร ผู้ใช้หรือสนับสนุน 

บทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ทรำบ ไม่ทรำบ 

ด ำ
เน

ินค
ดีค

วำ
มผ

ิดท
ำง

อำ
ญ

ำท
ี่มลี

ักษ
ณ

ะ 

รู้จักบ้ำง 
61.95 

รู้จัก 
ปำนกลำง 
32.46 

รู้จักด ี
5.59 

กำรรู้จักบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
ติดต่อด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดี 

   พิเศษ ร้อยละ 46.15 รองลงมาติดต่อ    
   ผ่านสายด่วน 1202 หรือ 0 2831 9888  
   ร้ อยละ 36 . 44  ติดต่อผ่ านทางศูนย์ 
   ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ร้อยละ 12.96     
   ผ่านเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ     
   ร้อยละ 8.91 และผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th 
                                             ร้อยละ 8.50 ตามล าดับ   

  
 

 กำรรู้จักบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เมื่อถามถึงการรู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า โดยภาพรวมพบว่า 

ตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บ้าง ร้อยละ 61.95 รองลงมา ระบุว่า รู้จัก
ปานกลาง และร้อยละ 32.46 ระบุว่า รู้จักดี
ร้อยละ 5.59 ตามล าดับ ตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 79.38 ทราบว่ากรมสอบสวนคดี
พิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม และร้อยละ 20.62 ไม่ทราบว่า
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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12.96 
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46.15 

ร้องเรียนผ่ำนทำงตู้สีขำว 
Messenger Facebook.com ของ DSI 

เว็บไซต์ opm.1111.go.th 
แอปพลิเคชั่นของ DSI พิเศษบนมือถือ 

ทำงไปรษณีย์ 
เว็บไซต์ www.dsi.go.th 

เจ้ำหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรคดีพิเศษภำค 

สำยด่วน 1202 หรือ 0 2831 9888 
ติดต่อด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ช่องทำงกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำ
จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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85.71 

14.29 

ผู้เสียหำย/ผู้ร้องทุกข์กล่ำวโทษ ผู้แทน/ผู้ได้รับมอบอ ำนำจ 

ควำมเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

28.57 

71.43 

รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ ไม่รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ 

กำรพิจำรณำเป็นคดีพิเศษ 

60.00 

40.00 40.00 

20.00 

กำรร้องทุกข์ กำรขอค ำปรึกษำ  กำรร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ กำรแจ้งเบำะแส 

เร่ืองที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้มากที่สุด คือ ด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้ใช้หรือสนับสนุน ร้อยละ 81.37 รองลงมา คือ ด าเนินคดีความผิด
ทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา  ร้อยละ 79.38 
ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน  
เป็นพิเศษ ร้อยละ 77.49  ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 76.80 และด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย  
และศีลธรรม ร้อยละ 76.80 ตามล าดับ 

1.2 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ควำมเชื่อม่ันของผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ   

  

 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้อยละ 85.71 และในฐานะผู้แทน ผู้ได้รับมอบอ านาจ ร้อยละ 14.29 
และในส่วนของการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษนั้น ส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการพิจารณาเป็นคดีพิเศษ ร้อยละ 71.43 
และได้รับการพิจารณาเป็นคดีพิเศษ ร้อยละ 28.57 

 

     

    ในกลุ่มผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ส่วนใหญ่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการร้องขอเป็นคดีพิเศษ ร้อยละ 71.43 และไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ร้อยละ 28.57 โดยเรื่องที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การร้องทุกข์  
ร้อยละ 60.00 การขอค าปรึกษา และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 40.00 ในสัดส่วนที่เท่ากัน และการแจ้ง
เบาะแส ร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไม่เคยติดต่อ 
28.57% 

เคยติดต่อ 
71.43% 
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85.75 

82.25 

82.25 

67.75 

71.40 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีควำมเชีย่วชำญในกำรสืบสวน แสวงหำข้อเท็จจริง  
และพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรปฏิบติัต่อผู้ต้องหำด้วยควำมสุภำพ  
และเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนปำกค ำผู้เกี่ยวขอ้งในคดี 
อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเท่ำเทียม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลำกรผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบสวน 
คดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรแจ้งสิทธิต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย 
ให้ผู้ต้องหำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ และอธิบำยให้เข้ำใจ 
ได้อย่ำงชัดเจน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนปำกค ำผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในคดีโดยยึดหลักควำมถูกต้องของกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

87.50 

87.50 

87.50 

70.75 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนปำกค ำ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเท่ำเทียม 

กำรส่งส ำนวนกำรสอบสวนคดีพิเศษเข้ำสู่
กระบวนกำรพิจำรณำของศำล 

 
   

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 จากการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่กลุ่มผู้ร้องขอมีร้อยละความเชื่อมั่นมากที่สุด 3 ประเด็นแรก คือ กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในเบื้องต้น ร้อยละ 85.75 
รองลงมาคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่ เกี่ยวข้ องในคดีโดยยึดหลัก 
ความถูกต้องของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด าเนินการ
สอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม ร้อยละ 82.25 ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
และประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ การส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาล ร้อยละ 67.75 

      จากการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้ร้องขอ
เป็นคดีพิเศษต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษโดยภาพรวม พบว่า ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ 
มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ร้อยละ 71.40 

 ควำมเชื่อม่ันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหำ)     
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71.70 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน 

53.13 50.00 

21.88 

6.25 

 กำรแจ้งเบำะแส กำรขอค ำปรึกษำ   กำรร้องทุกข์ กำรร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ 

เร่ืองที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

6.41 

3.85 

38.46 

51.82 

อื่น ๆ 

หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 

หน่วยงำนที่เชื่อมโยงข้อมูล
ด้ำนกำรด ำเนินคดี 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับ
ส ำนวนกำรสืบสวนสอบสวน 

หน่วยงำนที่สังกัด 

 จากการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) ต่อการด าเนินงาน       
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) มีร้อยละความเชื่อมั่น  
มากที่สุด 3 ประเด็นแรก คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพ และเคารพ    
ในหลักสิทธิมนุษยชน ด าเนินการสอบสวนปากค าผู้เกี่ยวข้องในคดีด้วยความเป็นธรรม มีความเสมอภาค
และเท่าเทียม และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน        
มีความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 87.50 ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน และประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการแจ้งสิทธิต่างๆ       
ตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 70.75 

      จากการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) ต่อการปฏิบัติงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยภาพรวม พบว่า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคดีมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 71.70 

 ควำมเชื่อม่ันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

  
 

     
    ในกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส านวนการสืบสวน
สอบสวน ร้อยละ 51.82 รองลงมา เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการด าเนินคดี ร้อยละ 38.46 
หน่วยงานระหว่างประเทศ ร้อยละ 3.85 และหน่วยงานอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.41 ตามล าดับ โดยมีความเก่ียวข้อง 
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานที่อ านาจด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 65.38 รองลงมา
คือ ในฐานะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคดี ร้อยละ 26.92 และในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ และผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ ร้อยละ 3.85 ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

  
 

 

 

 

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไม่เคยติดต่อ 
58.97% 

เคยติดต่อ 
41.03% 

3.85 

3.85 

26.92 

65.38 

ผู้ร้องทุกข์/กล่ำวโทษ 

หน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน และ
หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 

มีกำรเชื่อมโยงขอ้มลูเก่ียวกับคดี 

หน่วยงำนที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

ควำมเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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86.75 

82.75 

82.25 

73.75 

กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย  
มำสนับสนนุในกำรสอบสวนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

76.90 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้กำรคุ้มครองพยำน โดยค ำนึงถึงสิทธิที่พยำนพึงได้รับ 
ตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีกำรร้องขอให้ด ำเนินกำร) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนปำกค ำ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักควำมถูกต้องของกฎหมำย  
กฎ ระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรแจ้งควำมคืบหน้ำ และผลกำรด ำเนินกำร 
หรือสำมำรถขอตรวจสอบสถำนะของกำรด ำเนินกำรให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทรำบได้ 

   ทั้งนั้น ในกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 58.97 และเคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ             
ร้อยละ 41.03  โดยเรื่องที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การแจ้งเบาะแส       
ร้อยละ 53.13 รองลงมาคือ การขอค าปรึกษา ร้อยละ 50.00 และการร้องทุกข์ ร้อยละ 21.88 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 จากการส ารวจความเชื่อมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน  

คดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีร้อยละความเชื่อมั่นมากที่สุด 3 ประเด็นแรก คือ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย มาสนับสนุนในการสอบสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 86.75 รองลงมาคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้การคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึงสิทธิ   
ที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย (ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) ร้อยละ 82.75 และกรมสอบสวน     
คดีพิเศษมีการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการ หรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของการ
ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ ร้อยละ 82.25  ในส่วนประเด็นที่มีร้อยละ ความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ    
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักความถูกต้อง       
ของกฎหมายกฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 73.75 

 

จากการส ารวจความเชื่อมั่นของหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติ งานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษโดยภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน 

      คดีพิเศษ ร้อยละ 76.90 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม  
ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน NGO ภำคประชำชน 

ผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชำชนทรำบ 

85.50 

82.75 

82.25 

78.25 

54.64 45.36 
37.11 

18.56 

4.12 

เร่ืองท่ีติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไม่เคยติดต่อ 
59.88% 

เคยติดต่อ 
40.12% 

 ควำมเชื่อม่ันของเครือข่ำยกำรท ำงำน 

ในกลุ่มเครือข่ายการท างาน ส่วนใหญ่ 
มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะ
เครือข่ายภาคประชาชน ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ 
ในฐานะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 41.98 และ
ในฐานะองค์กรพัฒนาชุมชน (NGO) และผู้แทน
องค์กรภาคเอกชนร้อยละ 4.32 ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
สื่อมวลชน ร้อยละ 3.70 และอ่ืน ๆ อาทิ นักสังคม
สงเคราะห์ ร้อยละ 1.23 

 
 
 

 
 

    
 
 
 

    ในกลุ่มเครือข่ายการท างาน ส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 59.88 และเคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 40.12      
โดยเรื่องที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การขอค าปรึกษา ร้อยละ 54.64 
รองลงมาคือ การแจ้งเบาะแส ร้อยละ 45.36 และการร้องทุกข์ ร้อยละ 37.11 ตามล าดับ  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

1.23 

3.70 

4.32 

4.32 

41.98 

44.44 

อื่น ๆ อำทิ นักสังคมสงเครำะห์ 

สื่อมวลชน 

ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน 

องค์กรพัฒนำชุมชน (NGO) 

ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ 

เครือข่ำยภำคประชำชน 

ควำมเกี่ยวข้องกับสอบสวนคดีพิเศษ 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 78.00 

77.00 

76.75 

72.75 

72.75 

79.70 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน 
ด้วยควำมเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรพัฒนำกลไก เทคโนโลยี พร้อมทั้งเคร่ืองมือ 

ที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดในคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรจัดกจิกรรมรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของประชำชน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ให้ประชำชนทรำบ 

 จากการส ารวจความเชื่อมั่นของเครือข่ายการท างานต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่ เครือข่ายการท างานมีร้อยละความเชื่อมั่นมากที่สุด 3 ประเด็นแรก คือ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO  
ภาคประชาชน ร้อยละ 85.50 รองลงมาคือ ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่ยอมรับของสังคม  
ร้อยละ 82.75 และกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษร้อยละ 82.25  และประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีการแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ ร้อยละ 78.25 

 
       จากการส ารวจความเชื่อมั่นของ เครือข่าย 
การท างานต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษโดยภาพรวม พบว่า เครือข่ายการท างาน 
มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน 

       คดีพิเศษ ร้อยละ 79.70 

 ควำมเชื่อม่ันของประชำชนทั่วไป 

     

   ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 95.48 มีเพียง
ร้อยละ 4.52 เท่านั้นที่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเรื่องที่ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การร้องทุกข์ ร้อยละ 43.36 รองลงมาคือ การขอค าปรึกษา ร้อยละ 36.28  
และการแจ้งเบาะแส ร้อยละ 28.32  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไม่เคยติดต่อ 
95.48% 

เคยติดต่อ 
4.52% 

43.36 
36.28 

28.32 

11.50 10.62 8.85 6.19 

เร่ืองท่ีติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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75.00 

79.25 
77.25 

82.25 

74.75 

ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เครือข่ำยกำรท ำงำน ประชำชนทั่วไป 

70.30 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน 

ภำพรวมควำมเชื่อมั่น 
75.25 

 จากการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พบว่า ประเด็นที่ประชาชนทั่วไปมีร้อยละความเชื่อมั่นมากที่สุด 3 ประเด็นแรก คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 78.00 
รองลงมาคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบังคับใช้กฏหมายในการด าเนินการสืบสวนสอบสวน  
ด้วยความเป็นธรรม ร้อยละ 77.00 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ ร้อยละ 76.75  
และประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ร้อยละ 72.75  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

 จากการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไป 
ต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม  
มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดพิีเศษ ร้อยละ 70.30 
 

 ควำมเชื่อม่ันโดยภำพรวมของทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  จากการส ารวจความเชื่อมั่นต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด ในประเด็น “ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ” พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 75.25 โดยกลุ่มเครือข่ายการท างาน  
มีความเชื่อมั่นในประเด็นนี้มากที่สุด ร้อยละ 82.25 รองลงมา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา)  
ร้อยละ 79.25 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ร้อยละ 77.25 ผู้ร้องขอเป็นคดีพิ เศษ ร้อยละ 75.00   
และกลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละ 74.75 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 
 

หน่วย : ร้อยละความเชื่อมั่น  

ภาพรวมความเชื่อมั่น 

75.25 

หน่วย : ร้อยละควำมเชื่อมั่น 
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 ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด  
ในประเด็น “มีความรวดเร็ว” พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการท างาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 72.75 โดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) มีความเชื่อมั่น 
ในประเด็นนี้มากที่สุด ร้อยละ 75.00 รองลงมา คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละ 72.75 กลุ่มเครือข่าย  
การท างาน ร้อยละ 72.00 ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ร้อยละ 71.50 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 69.25 
ตามล าดับ  
 

 
 

ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด  
ในประเด็น “มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี” พบว่า  โดยภาพรวมมีระดับความเชื่ อมั่น 
ต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 75.00 โดยกลุ่มเครือข่ายการท างาน มีความเชื่อมั่น
ในประเด็นนี้มากที่สุด ร้อยละ 82.00 รองลงมา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) ร้อยละ 79.25 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78.75 ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ร้อยละ 75.00 และกลุ่มประชาชนทั่วไป         
ร้อยละ 74.50 ตามล าดับ  
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72.75 

ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เครือข่ำยกำรท ำงำน ประชำชนทั่วไป 
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ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เครือข่ำยกำรท ำงำน ประชำชนทั่วไป 

ภำพรวมควำมเชื่อมั่น 
72.75 

หน่วย : ร้อยละควำมเชื่อมั่น 

หน่วย : ร้อยละควำมเชื่อมั่น 

ภำพรวมควำมเชื่อมั่น 
75.00 
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ผู้ร้องขอเป็นคดี
พิเศษ 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคดี 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เครือข่ายการ
ท างาน 

ประชาชนทั่วไป สรุปภาพรวม 

ปี 2559 78.60 47.80 68.00 70.40 70.40 68.26

ปี 2560 58.80 61.00 69.20 73.80 75.00 67.60

ปี 2561 71.40 71.70 76.90 79.70 70.30 71.00

78.60 

47.80 

68.00 70.40 

70.40 
68.26 

58.80 
61.00 

69.20 
73.80 

75.00 

67.60 

71.40 
71.70 

76.90 79.70 

70.30 

71.00 

ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยภาพรวม 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2561 พบว่า ในปี 2559 มีระดับความเชื่อมั่นของสาธารณาชนที่มี 
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 68.26 กลุ่มผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด  ร้อยละ 78.60   
ปี 2560 ร้อยละ 67.60 โดยเป็นกลุ ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเชื ่อมั ่นมากที่ส ุด ร้อยละ 75.00  
และปี 2561 ร้อยละ 71.00 โดยเป็นกลุ่มเครือข่ายการท างานที่มีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด ร้อยละ 79.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559 

ปี 2561 

ปี 2560 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ (Qualitative Methods) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้มีข้อเสนอแนะแนวทาง เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 

1) การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องเน้นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส (Transparency) สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการท างาน รวมทั้งต้อง 
“ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง” เนื่องจากภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเกี่ยวพันกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนและมูลค่าความเสียหายที่มีจ านวนมหาศาล  มีความซับซ้อนเกินกว่า
หน่วยงานภาครัฐจะด าเนินงานได้  ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการได้รับ           
ความยุติธรรม 

ดังนั้น การบริหารงานของกรมสอบสวนคดี พิ เศษต้องเน้นและพร้อมรับผิดชอบ                
ถึงผลของการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพ่ือแสดงให้สังคมรับรู้ถึงความเป็นมืออาชีพผ่านผลงาน     
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นเอง 

2) การปรับกลยุทธ์ในการท างาน เนื่องจากการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสียหายในวงกว้าง ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนคดี ไม่ให้เกิดความล่าช้า 
หรือใช้ระยะเวลานานเกินไป และเน้นงานเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวงยุติธรรม  
และระดับองค์กร ที่ให้หลักในการท างานแบบ 2S คือ งานรวดเร็วทรงประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
(SPEED and STANDARD) ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์การท างานรับมือ
กับอาชญากรรม ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น 

3) การสรรหาบุคลากรและก าหนดสัดส่วนของบุคลากรในแต่ละด้านให้ชัดเจน เพ่ือให้         
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บุคคลที่มีความสามารถหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญทั้ งด้านกฎหมาย 
เทคโนโลยี การสื่อสาร และการสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีระบบสรรหาที่มีความชัดเจน 
และสามารถสร้างบุคลากรของตนเองให้ตรงกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องรับผิดชอบคดีที่มี
ความซับซ้อนมากกว่าคดอีาญาทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษถูกมองว่ารับโอน
บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ เพียงอย่างเดียว 

4) การพัฒนาบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมี
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับคดีพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันมีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Hi-Tech Crime) 
และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) เพิ่มขึ้น โดยเน้นเรื่องการวางกรอบความคิด      
ยุคใหม่ มีการสร้างแบบจ าลองของคดีที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความแม่นย า ความรวดเร็ว และต้อง       
ควบคู่ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง เนื่องจากคดีพิเศษเกือบร้อยละ 70 เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินและเงินตราจ านวนมหาศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องสร้างบุคลากรให้มีความยึดมั่น 
และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) ที่กล่าวว่า “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” ให้ได้  
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5) การขยายขอบเขตคดีพิเศษ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเงื่อนไขในการรับเป็นคดีพิเศษ
ซ่ึงบางคดีความเสียหายมีมูลค่าไม่ถึงเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก าหนดไว้ แต่มีจ านวนผู้เสียหายจ านวนมาก 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรเพิ่มเงื่อนไขการรับคดีให้เป็นคดีพิเศษในกรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพ่ิมข้ึน 

6) ความรวดเร็วในการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ ควรเพ่ิมจ านวนครั้งในการประชุมพิจารณา  
รับข้อร้องเรียนเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันการจัดประชุมขึ้นอยู่กับนโยบายของประธานคณะกรรมการ     
คดีพิเศษ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนข้อร้องเรียนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีคดีที่ต้องเข้ารับการพิจารณา     
เป็นจ านวนมาก กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงควรพิจารณาการเพ่ิมจ านวนการประชุมในแต่ละ เดือน  
เพ่ือให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 

7) การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

7.1) งานด้านการสอบสวน มีผู้ทรงวุฒิทางด้านกฎหมาย เห็นว่า ควรให้อัยการเข้ามา 
มีส่วนร่วมการสอบสวนเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษท างานร่วมกับอัยการเพ่ิมมากขึ้น 
ไม่ควรแบ่งแยกงานออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือเป็นการยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการสอบสวนของ           
กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้วย  

7.2) การให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรท าในเชิง
รุก เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทันอาชญากรรมสมัยใหม่ เป็น
การป้องกันและสกัดกั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้ น เช่น การร่วมมือกับยุติธรรมจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์อาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ๆ อีกท้ังจะเป็นการเข้าถึงประชาชนในอีกช่องทางหนึ่งในการรับ
ฟังปัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  

7.3) การท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในขั้นตอนของการรับข้อร้องเรียน  
เพ่ือน ามาพิจารณาเป็นคดีพิเศษนั้น หากผลการพิจารณาออกมาว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่ใช่คดีพิเศษ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังท าให้ประชาชนไม่รู้สึกว่า
ถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานราชการอีกด้วย 

8) การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เพ่ิมขึ้น  ต้องท างาน            
ในเชิงรุก เนื่องจากยังมีประชาชนจ านวนมากที่ยังไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
รวมถึงการสร้างการรับรู้และเข้าใจว่า “คดีพิ เศษ” คืออะไร เ พ่ือลดความสับสนการท าหน้าที่              
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการท างานในคดีพิเศษให้เพ่ิมมากขึ้น     
เป็นการลดปัญหาการน ากรมสอบสวนคดีพิเศษไปอ้างอิงในคดีที่ไม่เกี่ยวข้อง 

8.1) การจัดท ารายงานประจ าปี เนื่องจากภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความส าคัญ
และมีประชาชนจ านวนมากที่ติดตามการท างาน และยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือให้สาธารณชนสามารถรับรู้ถึงผลงานที่ผ่านมา
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่ด้วยภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความซ้ าซ้อนและต้องอาศัย        
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การสืบสวนในเชิงลึก การเปิดเผยข้อมูลในระหว่างที่มีการด าเนินการนั้น อาจจะส่งผลต่อรูปคดี การจัดท า
รายงานประจ าปีจึงเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

9) การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ผู้ทรงวุฒิเห็นพ้องต้องกันว่า 
การมีช่องทางที่สามารถติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษง่ายขึ้นหรือมากขึ้น จะท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น    
ต่อการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มากยิ่งขึ้น ดังความพยายามของกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
ที่พัฒนาช่องทางในการติดต่อเพ่ิมข้ึน โดยช่องทาง เช่น แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต ์เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ง่ายขึ้น ทั้งด้านการยื่นเรื่อง การตรวจสอบการด าเนินการ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการหาแนวทางในการช่วยเหลือแก่ผู้ร้อง            
หากคดีดังกล่าวไม่สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ ผู้ร้องจะต้องไปด าเนินการที่หน่วยงานใดต่อเพ่ือเป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการท างานแก่ประชาชน 

10) การปรับปรุงกฎหมาย เนื่องจากภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีโอกาสที่จะละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ การตรวจสอบสถานที่อยู่  (Location)         
ของผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น ควรมีปรับปรุงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้รัดกุมยิ่งขึ้น  โดยเพ่ิมเงื่อนไข 
ในการขออนุมัติใช้ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือป้องกันการใช้ หน่วยงานเป็น
เครื่องมือกระท าความผิด  

 นอกจากนี้ ควรมีการแก้ไขคดีแนบท้ายพระราชบัญญัติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ให้มีความทันสมัย และเปิดกว้างต่อคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่ รัฐที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศมากกว่า 
จะยึดเกณฑ์มูลค่าความเสียหาย 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชน 
           ทีม่ีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 จากผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจากการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และการส ารวจ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) คณะที่ปรึกษาได้น ามาวิเคราะห์และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดังนี้ 
 

 1. สร้ำงควำมชัดเจน และควำมเข้ำใจ เพื่อเสริมสร้ำงควำมไว้วำงใจต่อบทบำทและหน้ำที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1.1 ขจัดภำพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน สร้ำงกำรรับรู้ในด้ำนควำมเป็นเอกภำพทำงด้ำนบทบำท
และหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากผลการส ารวจเชิงปริมาณ พบว่า จากกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจทั้งหมด ส่วนใหญ่ 
มีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในระดับรู้จักบ้าง ไปจนถึง รู้จักในระดับปานกลาง  
มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มีการรับรู้อยู่ในระดับดี รวมถึงมีระดับความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในการด าเนินงานสืบสวนและสอบสวน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงโดยตรงในการท าคดี  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นในทิศทางเดียวกันกับผลการส ารวจเชิงคุณภาพ ตามความเห็นในด้านที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
ยังไม่เข้าใจและไม่ทราบถึงความแตกต่างในบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และต ารวจ รวมถึงผลการส ารวจเชิงปริมาณในกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเอง ยังพบว่ากลุ่มดังกล่าว 
มีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างการรับรู้ในด้านขอบเขตการท างานที่ชี้ชัดว่า อ านาจหน้าที่ 
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความแตกต่างและมีมากกว่าในส่วนของต ารวจอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การดักฟัง การแฝงตัว  
และการด าเนินการสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ผลส ารวจยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ            
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแยกระดับความส าคัญของคดีอย่างชัดเจน และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับ 
ทุกกลุ่ม ให้มลีักษณะและทิศทางเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

จากการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายไดใ้ห้ความเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจน หรืออาจเป็นเสมือนการถ่วงดุลทางกฎหมาย ด้วยคดีที่ได้รับผิดชอบเป็นคดีที่มี  
ความสลับซับซ้อน ท าให้กรอบการท างานต้องมีความเด่นชัด และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
โดยคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเอกภาพ เป็นความหวังของประชาชน 
และมีการสร้างดุลยภาพทางกฎหมาย ซึ่งหากการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ มี          
ความชัดเจนดังที่กล่าวมานี้ จะสามารถลดความคลางแคลงใจในประเด็นของความโปร่งใสให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญในการลดระดับความเชื่อมั่น อีกทั้ง ยังมีประเด็น           
ที่กลุ่มเป้าหมายให้ความคิดเห็นโดยสอดคล้องกัน คือ ช่องว่างที่ หน่วยงานอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ           
ในการท าให้เสียชื่อเสียงจากคู่กรณี อันแสดงถึงบทบาทและหน้าที่ที่ถูกบิดเบือน และกลายเป็นการสร้าง
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ภาพลักษณ์ด้านลบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการลดระดับความเชื่อมั่นต่อองค์กร
ในอนาคต 

ดั งนั้ น  กรมสอบสวนคดี พิ เศษ  ควรมี การสร้ างและยกระดับกรอบการท างาน                    
ให้ทุกภาคส่วนเห็นและเข้าใจถึงความแตกต่างในอ านาจหน้าที่ ควรมีการกระตุ้นการสร้างภาพลักษณ์     
ด้านความโปร่งใส ความสุจริต ตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ควรด าเนินงานและปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม    
ที่พึงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนทางกฎหมาย  เพื่อไม่ให้เกิด 
ความคลางแคลงใจด้วยภาระหน้าที ่ในการลดความเหลื ่อมล้ าทางด้านกฎหมาย และการอ านวย 
ความยุติธรรม เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสาธารณชน  

1.2 กำรเข้ำถึงสำธำรณชน กำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและ กำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วม 
เพื่อตระหนักให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดี พิเศษ ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อ การเข้าถึงและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและผลของการปฏิบัติงาน จากผลการส ารวจเชิงปริมาณแสดงให้เห็นได้ว่า ผลการศึกษา
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2561       
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีความแตกต่างกัน นั่นแสดง         
ให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีการสื่อสารระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับประชาชนทั่วไป แต่เป็นรูปแ บบ         
การสื่อสารแบบทางเดียว (One Way Communication) เนื่องจากการด าเนินงานของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานได้มากนัก  

การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียง 
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากการเข้าไปสัมผัสผ่านการติดต่อหรือ  
การใช้บริการจริง ดังนั้น กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษบนหลักความจริง (Real Public 
Relations) กล่าวคือ เป็นการสื่อสารผ่านบุคคลที่เคยเข้าไปสัมผัสกระบวนการท างานของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการหรือเครือข่ายการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการประชาสัมพันธ์            
ผ่านช่องทางดังกล่าวนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาจท าการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารเปรียบเสมือน
การสร้างเครือข่าย กลุ่มสังคม โดยการน าสื่อทั่วไปและสื่อสังคมออนไลน์ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำง
สำธำรณชนและกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

จากการส ารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลายท่าน  
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักวิชาการ อาจารย์ กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มผู้ต้องหา  
ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจน 
ประชาชนไม่ทราบแหล่งติดต่อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการส ารวจ    



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | ต  
 

กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

เชิงปริมาณที่พบว่า โดยส่วนมากไม่ทราบถึงแหล่งหรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร แสดงให้เห็นถึง  
การประชาสัมพันธ์ และการส่งผ่านข้อมูลให้แก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง 

ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแหล่งช่องทาง 
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับหน่วยงานหรือส่วนงานของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ เ พ่ื อลดช่องว่าง                
เพ่ิมความไว้วางใจต่อสาธารณชน 

1.2.2  กำรส่งเสริมให้สำธำรณชนมีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยและอำชญำกรรม        
ทีมี่ลักษณะเข้ำข่ำยเป็นคดีพิเศษจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า ควรส่งเสริมการให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายและอาชญากรรมที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ  
เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรมหรือมูลเหตุอันอาจจะก่อให้เกิดเป็นคดีความหรือกรณีพิพาทในอนาคต  
ถือเป็นการส่งเสริมและป้องกันเหตุเบื้องต้น รวมถึงเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย อันน ามาสู่
การเพ่ิมพูนความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

1.2.3  กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง ตำมควำมเหมำะสมต่อเรื่องรำว 
หรอืคดีพิเศษท่ีสำธำรณชนให้ควำมสนใจหรือเห็นสมควรในกำรรับทรำบข้อมูล 

 จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นว่า การรับรู้ 
และประจักษ์ ในผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ              
ให้สาธารณชนได้รับทราบน้อยเกินไป ท าให้ไม่ก่อให้เกิดปัจจัยการเพ่ิมพูนระดับความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน 
แม้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี  แต่ทั้งนี้การน าเสนอหรือเผยแพร่ 
ผลการปฏิบัติงาน ก็ควรแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์ เพ่ือสร้างระดับ 
ความเชื่อมั่นทีเ่พ่ิมข้ึน 

2. กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำน  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะในเรื่องของความยุติธรรมที่ล่าช้า 
คือ ความอยุติธรรม (Justice delayed is justice denied) สอดคล้องกับผลการส ารวจเชิงปริมาณ 
ทีก่ลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม พบปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป  
ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ในการส ารวจ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู ้ที ่ต้องท าการติดต่อ  
หรือประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ 
พบว่า มีความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงเห็นได้ว่าเมื่อมีการเข้ามาติดต่อ
ประสานงาน หรือการด าเนินงานร่วมกัน น่าจะท าให้มีความเข้าใจต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเพ่ิมช่องการท างาน        
ในรูปแบบความร่วมมือ (Collaboration)  ระหว่างกรมสอบสวนคดี พิ เศษกับกลุ่ มของผู้ ติดต่อ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นจากกระบวนการท างาน 
มีดังต่อไปนี้  
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2.1 ปรับโครงสร้ำงกำรท ำงำน เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน และก่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลต่อทุกฝ่ำย  

จากผลส ารวจเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณกับกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ร่ วมปฏิบัติ งาน               
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่ากรมสอบสวน    
คดี พิ เศษ ควรมี การปรั บปรุ งโครงสร้ างภายใน  เนื่ องจากยั งพบปัญหาด้ านการจั ดการภายใน 
การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน รวมไปถึงด้านกระบวนการท างานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  

 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการท างานภายใน และพัฒนาระบบ    
การท างานให้รวดเร็ว ภายใต้หลักการท างานอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน (Speed and Standard) 
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการและการบริหารเวลา  
DSI Protocol ต่อการด าเนินการทางคดีที่เป็นระบบควบคุมคุณภาพงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกขั้นหนึ่ง 

2.2 มีกำรชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงมีช่องทำงให้สำมำรถติดตำมสถำนะ 
กำรท ำงำนได้เป็นระยะ  

 แม้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการก าหนดแผนหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน        
และระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่จากผลการส ารวจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยังพบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แสดงความคิดเห็นโดยสอดคล้องกับกรณีปัญหาและอุปสรรคที่พบ รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากการส ารวจเชิงปริมาณ ซึ่งทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพบปัญหาในเรื่อง   
ของความล่าช้า ซึ่ ง เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งในด้านการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน          
รวมถึงการติดตามสถานะความคืบหน้าของคดี และคดีต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของประชาชน ซึ่งเฝ้ารอติดตาม    
ความคืบหน้าของคดี  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัจจัยอันก่อให้เกิดการลดระดับความเชื่อมั่น ทางกรมสอบสวน    
คดีพิเศษควรมีการชี ้แจงระบบ และขั้นตอนการท างานตั ้งแต่เริ ่มต้น จนกระทั ่งจบกระบวนการ 
เพื ่อลดข้อสงสัยที ่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ และควรมีการพัฒนาระบบในการติดตามสถานะ  
ความคืบหน้าของคดีให้ผู้ที่เก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเป็นระยะ  

3. กำรพัฒนำทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.1 พัฒนำด้ำนคุณภำพ และเพิ่มปริมำณบุคลำกร 
 จากผลส ารวจเชิงคุณภาพในกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) มีประเด็น

เกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่น ที่แม้ว่าจะมีบุคลากรเป็นจ านวนค่อนข้างมาก  
แต่กลับมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินงานด้านการสืบสวนและสอบสวนจ านวนน้อย 
อีกทั้งยังพบปัญหา อันเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งในจุดนี้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนและกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น อาจยังคงมีความเป็นรองหากเทียบ
กับสถาบันของต ารวจ แต่ด้วยความยากและความซับซ้อนของคดีที่ได้รับมอบหมายของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่และต้องก้าวทันต่อรูปแบบของอาชญากรรม ที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะ
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ทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสถาบัน
ต ารวจมีการฝึกอบรมและมีสถาบันการให้ความรู ้มาเป็นระยะเวลานาน  

 ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรมีการพัฒนายกระดับบุคลากรที่มีอยู่ให้เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงานในด้านที่เหมาะสม เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจตามมาด้านอ่ืน ๆ 
 ทั้งนี้ แม้ว่าการพัฒนายกระดับเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรพึงมีการปฏิบัติและทดสอบ
ประเมินขีดความสามารถและความช านาญเป็นระยะ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการปฏิบัติงานหรือ 
ดังที่กล่าวข้างต้น ควรมีการสร้างหรือเตรียมการวางแผนผลิตบุคลากร โดยการก่อตั้งสถาบันที่มุ่งผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือรองรับการด าเนินงานในอนาคตที่มีจ านวนมากขึ้นและเกินกว่าก าลัง
ที่จะรองรับในปัจจุบัน   

 

4. กำรพิจำรณำรับเป็นคดีพิเศษ  

จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ มีความคาดหวังให้กรมสอบสอบคดีพิเศษวางมาตรการเชิงรุก  
แต่ยังติดปัญหา อันเนื ่องจากกรณีการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษมีเงื ่อนไขที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  
หรือกล่าวได้ว่าจุดนี้ ประชาชนยังไม่รับทราบถึงข้อพิจารณาดังกล่าว จึงท าให้ปริมาณคดีที่เข้ามา  
เพ่ือรอการพิจารณามีปริมาณที่มาก อีกทั้งบางคดียังไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งหากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ต้องการสกัดกั้นไม่ให้เกิดกรณีปัญหาลุกลาม ควรมีการพิจารณาในส่วนของข้อกฎหมายให้มีความชัดเจน           
ในประเด็นนี้เพ่ิมเติม เพราะหากปล่อยให้เกิดกรณีปัญหาก่อนแล้วนั้น จะยิ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อระดับ  
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อประชาชน  
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ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงระดั บความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดี พิ เศษ และเพ่ือให้ ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของกรมสอบสวนคดี พิ เศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภ าพ และเกิดประสิทธิผลต่อการ             
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเพ่ิมยิ่ งขึ้น ซึ่ งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ 
(Quantitative Methods) กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั ่วไป ด้วยวิธ ีการลงพื้นที ่ภาคสนาม ( Field Survey)            
โดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Face to Face Interview) วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
(Enumeration by Telephone) และวิธีการส่งแบบส ารวจให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire) 
ทางแฟกซ์  หรืออีเมล์  และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)             
กับประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล         
(In-depth Interview) ซ่ึงด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

 ผลการส ารวจที่ ได้ ในครั้ งนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน             
ของกรมสอบสวนคดี พิ เศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิ ภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการ              
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อนึ่ง รายงานผลการส ารวจครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วง
ลงได้ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับบริการ         
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผู ้ท ร งคุณวุฒิ  และประชาชนทั ่ว ไป  ที ่ ไ ด้ เ สีย สละ เวล าแสดงความคิด เห็น ในการ ให้ข้อมูล 
ซึ่งศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ 

 
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตารางที่ 46 ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 74 
ตารางที่ 47 ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน 75 
ตารางที่ 48 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงาน 76 
               ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตารางที่ 49 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 77 
ตารางที่ 50 การรับรู้หรือเคยได้ยินชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 79 
ตารางที่ 51 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 80 
ตารางที่ 52 การติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 80 
ตารางที่ 53 ช่องทางการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 81 
ตารางที่ 54 ความสนใจของประชาชนในการติดตามผลงานหรือข่าวสารของกรมสอบสวน 
               คดีพิเศษ 

82 

ตารางที่ 55 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 83 
ตารางที่ 56 ความเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่าง ๆ 85 
ตารางที่ 57 ความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม 88 
ตารางที่ 58 ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 90 
ตารางที่ 59 ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน 91 
ตารางที่ 60 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงาน 93 
               ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนอง              
ตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย 
และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษ เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการสอบสวน  
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตลอดจนการพัฒนาระบบงานและมาตรฐานงานคดีพิเศษ เทคนิคการสืบสวน
สอบสวน พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินคดีพิเศษ และระบบการข่าว เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น      
ของสาธารณชนในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง และการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เป้าประสงค์ที่ 1.4 สาธารณชนเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตัวชี้วัด  
“ร้อยละความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ” อันจะส่งผลให้การด าเนินการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเป็นหลักประกันในการอ านวยความยุติธรรม สร้างการยอมรับและความเชื่อถือ      
ศรัทธาต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบต่อไป จึงต้องด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา
ส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
1.2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1.3.1 ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั่วไป 

1.3.2 ด าเนินการสัมภาษณ์เช ิงล ึกรายบุคคล ( In-depth Interview)  ได้แก่ ผู ้บริหาร             
ของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวน     
คดีพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ  

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
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1.3.3 ด าเนินการประชุมเพื่อน าเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1.3.4 จัดท ารายงานผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.4 ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ในการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาในการด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2561 

1.5 นิยำมศัพท ์

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

คดีพิเศษ คดีความผิดทางอาญาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

การสอบสวนคดีพิเศษ การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

หลักในการปกครอง การบริหาร และการจัดการควบคุมดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม ประกอบด้วยหลักการ
พ้ืนฐาน 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม  
หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

การให้บริการที่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจ รวมถึงตอบสนองตาม      
ความคาดหวังความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

ผู้รับบริการ ประชาชนที่ได้รับความรู้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)  
ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ความเชื่อมั่น การมีศรัทธา เชื่อถือในคุณค่า ความสามารถ ความเที่ยงตรง  
ความยุติธรรม หรือความเชื่อถือได้ 
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 โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการศึกษา ทบทวนข้อมูลทางเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
การส ารวจ ดังต่อไปนี้ 

  1. ความหมายของสาธารณชน 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
  4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 
  5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  6. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
  7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  8. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้  
  9. แนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร 
  10. โครงสร้าง และการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  12. กรอบแนวคิดการส ารวจ 
 
2.1 ควำมหมำยของสำธำรณชน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2542) ให้ความหมายของสาธารณชน  
คือ ประชาชน และได้ให้ความหมายของประชาชน คือ พลเมือง สามัญชนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ พ่อค้า 
หรือนักบวช  
 ส่วนในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Public เมื่อถูกน ามาใช้ในภาษาไทยจะตรงกับค าว่า สาธารณะ  
ซึ่งหมายถึง เพ่ือประชาชนทั่วไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
 ดังนั้น สาธารณชน ในที่นี้จึ งหมายความว่า ประชาชนทั่วๆไป ที่อยู่ในรัฐหรือประเทศนั้น  
คนทั้งมวลหรือคนหมู่มาก 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับควำมต้องกำร 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น   
โดยอับราฮัม มาสโลว์  (Abraham Maslow) ซึ่ ง เป็นทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการที่รู้จักกัน  
อย่างแพร่หลายมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง โดยทฤษฎีระบุว่า 1) มนุษย์มีความต้องการเป็นล าดับขั้น โดยเริ่ม
จากความต้องการระดับต่ าสุดไปสู ่ความต้องการระดับสูงสุด 2)  มนุษย์มีความต้องการอยู ่เสมอ  

ส่วนที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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และเมื ่อความต้องการระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะมีความต้องการในสิ ่ง ใหม่เข้ามาแทนที่ 
และ 3) เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงใจให้เกิดความต้องการในระดับนั้นขึ้นอีก 
โดยสามารถสรุปทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการได้ ดังนี้ (Abraham Maslow : online) 
  1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล าดับต่ าสุด 
และเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดัน เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย และการมี
สภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี การบริการ
สุขภาพ 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะบุคคลไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการด ารงชีวิต เช่น 
การสูญเสี ยต าแหน่ ง  การขาดแคลนทรัพย์สิ น  การถู กขู่ เ ข็ญบั งคับจากผู้ อ่ื น  มนุษย์ จึ ง เกิ ด 
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เช่น มีอาชีพที่มั่นคง มีการออมทรัพย์ 
หรือสะสมทรัพย์ มีการประกันชีวิต เป็นต้น 
  3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs)  
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เป็นความต้องการล าดับที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดขึ้น 
เมื่อความต้องการด้านร่างกาย และความต้องการด้านความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว เมื่อบุคคล
ต้องการได้รับความรัก และความเป็นเจ้าของ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวหรือกับบุคคลที่อยู่รอบข้าง  
  4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการได้รับความรัก 
และการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผล และท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดัน       
ในขั้นที่ 3 ก็จะลดลง และมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือ มนุษย์ต้องการที่จะได้รับ       
ความยกย่องนับถือจากผู้อื่น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
   4.1 ความต้องการนับถือตนเอง คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องต้องพ่ึงพาอาศัย
ผู้ อ่ืน  และมีความเป็น อิ สระ ทุกคนต้องการที่ จะรู้ สึ กว่ าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถ 
ที่จะประสบความส าเร็จในงานภารกิจต่าง ๆ  
   4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คือ ความต้องการมีเกียรติยศ 
การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ และ มีชื ่อเสียงเป็นที ่กล่าวขานเป็น ที ่รู ้จ ัก  
เป็นที่ชื่นชมยินดี และมีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท า ซึ่งท าให้รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า 
  5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตน  
(Self-actualization Needs) เป็นความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่แท้จริง   
เพ่ือพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment) รู้จักค่านิยม ความสามารถและมีความจริงใจ 
ต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีท่ีสุด  
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 McClelland (1958, pp. 12-13) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งได้แบ่งความต้องการ  
ของมนุษย์ออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement: n-Ach) เป็นความต้องการ 
ที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความส าเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบว่า บุคคลที่มี 
ความต้องการความส าเร็จสูง (n-Ach) จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต้องการ 
ได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความช านาญเชี่ยวชาญในการวางแผน 
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว และมีเป้าหมายชัดเจนในการท างาน  
โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุผล และพยายามด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย  
  2. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation: n-Aff) เป็นความต้องการการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลที่ต้องการ 
ความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้าง 
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 
  3. ความต้องการอ านาจ (Need for Power: n-Pow) เป็นความต้องการอ านาจเพ่ือมีอิทธิพล
เหนือผู้ อ่ืน บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือยกย่องตนเอง มีความต้องการความเป็นผู้น า ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคล
อ่ืน และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับควำมคำดหวัง 

 2.3.1 ควำมหมำยของควำมคำดหวัง 
 Finn (1921, pp. 15-16) ได้ให้ความหมายของ ความคาดหวัง หมายถึง การประเมินคา
บุคคลหรือตนเองดานจิตรู ส านึก และใชความคาดหวังนั้นมาเปนแนวทางในการก าหนดพฤติกรรม 
ของตนเองที่จะมีตอบุคคลที่ตนคาดหวัง หรือต่อตนเองในลักษณะที่ตนคิดวาถูกตอง  
 De Cecco (1967, pp. 80-82) ได้ให้ค าจ ากัดความของ ความคาดหวังของบุคคล  
คือ สิ่งที่ขึ้นอยูกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพราะความคาดหวังเปนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรูสึก 
นึกคิดของบุคคล และการคาดการณของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยสิ่งที่คาดหวังนั้นอาจจะเปน 
รูปธรรมหรือนามธรรมก็ได และความคิดหวัง เป นการประเมินค าโดยใช มาตรฐานของตนเอง 
เปนเครื่องวัด ดังนั้น คาดหวังของแตละบุคคลจึงแตกตางกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละบุคคล 
ประสบการณ์ และความเข้าใจของแต่ละบุคคล  
 ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540, หน้า 6) ได้อธิบายความคาดหวังว่า หมายถึง ความรู้สึก  
ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน  
โดยความคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้ 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ความรู้สึก ความต้องการ 
หร ือความปรารถนาส่วนบุคคลที ่ม ีต ่อสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใดที ่เป ็นอยู ่ในปัจจุบ ันไปจนถึงอนาคตข้างหน้า   
โดยความคาดหวังของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันออกตามตามลักษณะส่วนบุคคล ภูมิหลังของ        
แต่ละบุคคลก็มีความส าคัญที่ท าให้ความคาดหวังของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป 
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 2.3.2 ทฤษฎีควำมคำดหวัง 
 Vroom (1964, pp. 91-103) ได้น าเสนอทฤษฎีแห่งความคาดหวัง (Expectancy Theory)  
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการอธิบายความคาดหวังของมนุษย์  หรือบางครั้งเรียกว่าทฤษฎี 
ของ Vroom ว่าทฤษฎี V. I. E. เนื่องจากมีองค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญ ดังนี้ 

  1. Valence: V หมายถึง ความพึงพอใจ 
  2. Instrumentality: I หมายถึง สื่อ เครื่องมือ วิถีทางที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจ 
  3. Expectancy: E หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ  

 โดยบุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงต้องพยายาม
กระท าการด้วยวิธีหนึ่งวิธีการใด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องกา รหรือสิ่งที่ตนเองคาดหวังเอาไว้             
เมื่อความคาดหวังได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็จะคาดหวัง
ในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ 

 2.3.3 ปัจจัยท่ีก ำหนดควำมคำดหวัง 

  พัชรี มหาลาภ (2538, หน้า 14) ได้อธิบายถึง ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังของบุคคล 
ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้  
  1. ความคาดหวังขึ้นอยู่กับลักษณะของความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม 
การแสดงออกต่อความคาดหวังของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป  
  2. ความคาดหวังขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต หรืออาจ
กล่าวได้ว่าหากบุคคลประสบความส าเร็จในการท างานลักษณะเช่นนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับ
ความคาดหวังในการท างานคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น แต่ในทาง     
ตรงกันข้ามบุคคลจะก าหนดความคาดหวังลดลง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความ
คาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริงของตน 
  3. ความคาดหวังขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึก 
นึกคิด และการคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้น  ๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ 
โดยการประเมินค่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจะมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดซึ่งการประเมินค่าของแต่ละคน
อาจเป็นสิ่งเดียวกัน และอาจมีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการให้
คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล  

 รัตนา สุขะนินทร์ (2547, หน้า 12-13) ได้กล่าวถึงความปรารถนาของบุคคลที่มีต่อการรับบริการ 
ประกอบด้วยความคาดหวัง (The Component of Customer Expectation) 3 ประการ ได้แก่ 
  1. การบริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) คือ ความคาดหวังที่ลูกค้าจะได้รับ 
หรือปรารถนาที่จะได้รับ ซึ่งระดับความปรารถนาขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล และความเชื่อ
ของลูกค้าที่มีต่อการบริการที่ได้รับ 
  2. การบริการที่เพียงพอ (Adequate Service) คือ ระดับที่ต่ าที่สุดของการบริการ 
ที่ลูกค้ายอมรับได้โดยไม่ เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่ งความคาดหวังนี้ เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภค  
ต่อทางเลือกของผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 
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  3. การบริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) คือ ระดับการคาดการณ์ที่ลูกค้า 
จะได้รับจากผู้ ให้บริการ ในขณะที่ลูกค้าพบปะกับผู้ ให้บริการ การบริการที่คาดการณ์นี้มีผลต่อ 
การก าหนดการบริการที่พึงประสงค์  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับควำมเชื่อมั่น 

 2.4.1 ควำมหมำยของควำมเชื่อม่ัน 
 Gilbert and Tang (1998, pp. 321-333) ได้ให้ค าจ ากัดความของความเชื่อมั่นในองค์กร 
หมายถึง ความรู้สึกมั่นใจ และการสนับสนุนที่บุคคลมีต่อองค์กรเป็นความเชื่อที่องค์กรต้องซื่อตรง  
และสร้างความผูกพัน  
 Moorman, Deshpande and Zaltman (1993, p. 82) ได้ให้นิยามความเชื ่อมั ่นว่า       
เป็นความเต็ม ใจที่บุ คคลจะมีความสัมพันธ์ที่ ใกล้ ชิดกับผู้ ที่ เ ราติดต่ออยู่  ( Exchange Partner)                
ซึ่งความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับความสามารถในการด าเนินงาน หรือความเชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน และความตั้งใจจริงที่จะท างานเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ  
 Morgan and Hunt (1994, 23) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่น หมายถึง การตระหนักรู้
ถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ก าลังติดต่อด้วย ซึ่งหมายความรวมถึงความดีงาม ( Integrity) ของบุคคล  
โดยความเชื่อมั่นสามารถที่จะประเมินได้จากผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการแต่ละคนมีโอกาสได้รับความเชื่อมั่น
จากพนักงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ใกล้ชิด บุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความจริงใจของ  
ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ความเชื่อมั่นยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ที่สร้างขึ้นในการปฎิบัติงานขององค์กร 
อย่างมีคุณธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 ประพนธ์ สหพัฒนา และเสกสัณ เครือค า (2556) กล่าวว่าความเชื่อมั่นเป็นทัศนะของบุคคล
ที่แสดงออกถึงความไว้วางใจ และความเชื่อถือในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่มี  
ความเกี่ยวข้องกับความส าเร็จขององค์กร การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความเชื่อ และความเลื่อมใส  
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกทางจิตของบุคคลที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด           
เช่น ความเชื่อมั่นต่อองค์กร หรือความเชื่อมั่นต่อพนักงานในองค์กรที่ตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยสามารถ
ประเมินความเชื่อมั่นที่บุคคลมีต่อองค์กรได้จากความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร ความเชี่ยวชาญ 
ในการท างานของพนักงาน คุณภาพในการให้บริการ บุคลิกภาพและการแสดงออก รวมไปถึงความซื่อสัตย์ 
คุณธรรม จริยธรรมในการท างานของพนักงานในองค์กร เป็นต้น หากองค์กรมีลักษณะข้างต้นจะท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อองค์กร 

 

 

 

 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 8  
 

กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 2.4.2 องค์ประกอบของควำมเชื่อม่ัน 
 Mayer, Davis and Schoorman (1995) ได้น าเสนอองค์ประกอบของความเชื่อมั่น              
ว่าม ี3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถ (Ability) คือ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของกลุ ่มบุคคล  
ที่มีอิทธิพลต่อบุคคล โดยหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานทางเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
  2. ความเอ้ืออาทร (Benevolence) คือ ความรู้สึกของบุคคลทั่วไป (Trustee) ที่มีต่อองค์กร 
(Trustor) ว่าองค์กรจะท าแต่สิ่งดี ๆ ให้แก่ตน หรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อองค์กรได้เช่นกัน 
   3. จริยธรรม (Integrity) คือ หลักการที่บุคคลสามารถยอมรับได้จากการกระท าที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าขององค์กร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ความเหมาะสมของความเชื่อ คุณค่า และวัฒนธรรม         
ขององค์กรที่มีต่อบุคคลนั้น หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กร 
 บูรก ์และคณะ (Burke, et al., 2007, pp 610-613) กล่าวว่า องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในองค์กรประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความสามารถ ความเมตตากรุณา และการยึดหลัก
คุณธรรม 
 ดิเอทซ ์และคณะ (Dietz, et al., 2006, pp. 557-558) ได้น าเสนอองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผล
ต่อความเชื่อมั่นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ประกอบด้วย การยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์         
ความเมตตากรุณา สมรรถนะ  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

  “...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเ พ่ือใช้ เป็นปัจจัยส าหรับรักษาความยุติธรรม  
กล่าวโดยสรุป คือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการ
พิจ ารณาตัดสินคว ามประพฤติปฏิบัตินั ้น  ๆ  ให้ เป็น ไป โดยถูกต้อ ง เที ่ย งตรงอีกสถานหนึ ่ง   
โดยที่กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่ควรที่จะถือว่ามีความส าคัญ  
ยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย  
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยค านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เ ป็น 
การเพียงพอจ าต้องนึกถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ...”  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
ในพิธี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเนติบัณฑิต 7 ส.ค. 2515 

 2.5.1 หลักกำรพื้นฐำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีวิวัฒนาการ และเปลี่ยนแปลง        
ตามยุคสมัย เพราะปัจจัยตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมที่พัฒนา     
อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ รากฐานประการหนึ่งของสังคมรัฐ          
เป็นส่วนส าคัญในการรักษาสังคมให้เที่ยงธรรม สงบสุข และปลอดภัย ด้วยการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
บังคับใช้กฎหมาย และคุ้มครองสิทธิประชาชน (อุทัย อาทิเวช : ออนไลน์)  การใช้อ านาจรัฐ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเจ้าหน้าที่รัฐย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  
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ของประชาชนทั้งฝ่ายผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และพยาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการด ารงความยุติธรรมรักษา
ความสงบสุขของสังคม โดยหลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วย  
(น้ าแท้ มีบุญสล้าง, 2557) 

 1.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการพ้ืนฐานและสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลัก 

สิทธิมนุษยชน อธิบายว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาด้วยความมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การปฏิบัติ 
ต่อกันจึงต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน การท าร้ายหรือทรมานอย่างทารุณโหดร้าย  
การลงโทษ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่เป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการดูถูก
เหยียดหยาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น การน าคนมาเป็นทาส การค้ามนุษย์  จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะ
ยอมรับได ้

 2. สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา (Rights of Accused) 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติรายละเอียดในการรับรองสิทธิของ
ผู้ต้องหาไว้หลายมาตรา โดยมีประเด็นที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุก
ชนิด เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ผู้ต้องหา 
มีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความ  
หรือผู้ ซึ่ งตนไว้ วางใจเข้า ฟังการสอบปากค าตนได้  พนักงานสอบสวนต้องให้ โอกาสผู้ต้องหา  
ที่จะแก้ข้อหา และที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน  
พูดให้ท้อใจ หรือใช้กลอุบายอ่ืนเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยค าซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ  
ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท า หรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน 
ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการใด ๆ เพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น 
เป็นต้น ทั้งนี้หลักการเหล่านี้ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือจ ากัด และสร้างขั้นตอนการใช้อ านาจรัฐให้มีหลักประกัน  
ดีที่สุดที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดีเพ่ือป้องกันการลงโทษทางอาญาผู้บริสุทธิ์ 

 3. หลักการไม่ถูกด าเนินคดีหลายครั้ง (Ne Bis in Idem or Double Jeopardy) 
  การไม่ถูกด าเนินคดีหลายครั้ง หมายถึง ความคุ้มครองบุคคลจากการถูกด าเนินคดี 
ในศาลมากกว่าหนึ่งครั้ง ส าหรับการกระท าความผิดอันเป็นฐานแห่งการถูกด าเนินคดีที่ศาลได้พิพากษา    
ยกฟ้องแล้ว หรือได้พิพากษาลงโทษในการกระท าที่ถูกกล่าวหานั้นแล้ว แนวความคิดเบื้องหลังหลักการนี้
อธิบายว่าการด าเนินคดีหลายครั้งต่อผู้ถูกกล่าวหาในการกระท าครั้งเดิมที่ผู้ถูกพิจารณา และพิพากษา      
ไปแล้วถือเป็นความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกด าเนินคดี 

 4. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
   หลัก The Rule of Law หรือหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม 
เป็นหลักการที่มีต้นก าเนิดในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law ได้รับการพัฒนาและ
ยอมรับน ามายึดถือปฏิบัติในระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกว่าบุคคลย่อม
เสมอภาคกันภายใต้กฎหมายหลักการปกครอง โดยกฎหมายส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความชัดเจน 
แน่นอน เสมอภาค และคาดหมายได้ เพ่ือป้องกันบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใช้อ านาจกล่าวหาลงโทษ
บุคคลใดตามอ าเภอใจ โดยบุคคลจะต้องรับโทษอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา  
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ที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิด และก าหนดโทษไว้เท่านั้น และบุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีที่ก าหนด
ไว้โดยชอบ (Due Process of Law) อย่างชัดแจ้งในกฎหมายเท่านั้น 

 5. หลักการด าเนินคดีที่เป็นธรรม (Rights to Fair Trial) 
   หลักการด าเนินคดีที่เป็นธรรม (Rights to Fair Trial) เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ     
อย่างยิ่งที่จะน าไปสู่ความยุติธรรมและสันติภาพ หลักการด าเนินคดีที่เป็นธรรมเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐ  
ในการด ารงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม ป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  (Abuse of 
Power)  ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ และเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับการปฏิบัติด้วยกระบวนการ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน แน่นอน คาดหมายได้ และเป็นธรรม 

 6. หลักการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) 
   Montesquieu เสนอในงานของเขาว่าอ านาจอธิปไตยของรัฐ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้น อ านาจทั้งสามลักษณะจึงควรจะอยู่ใน
องค์กรที่ใช้อ านาจที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด เพ่ือเป็นหลักประกันในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามหลักอ านาจอธิปไตยป็นของประชาชน เพ่ือไม่ให้บุคคลใดหรือหน่วยงานใดของรัฐ  
ใช้อ านาจตามอ าเภอใจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ  เสรีภาพของประชาชน
โดยง่ายเกินไป  

 7. หลักอ านาจนิติบัญญัติมอบอ านาจไม่ได้ (Doctrine of Non-deferability) 
   การตรากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่ได้รับฉันทานุมัติ 
จากประชาชนและไม่ผ่านการกลั่นกรองจากสภานิติบัญญัติซึ่งมีที่มาและมีฐานะเป็นผู้แทนประชาชนเพ่ือใช้
บังคับแก่ประชาชนทั่วไปจะกระท ามิได้ 

 2.5.2 ทฤษฎีว่ำด้วยหลักกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมในกำรอ ำนวย 
ควำมยุติธรรม 
  พงษ์ธร ธัญญสิริ (2555, หน้า 12-13) ได้อธิบายหลักการปฎิบัติงานของหน่วยงาน            
ในกระบวนการยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรมไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เป็นทฤษฎีที่ต้องการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก ทฤษฎี
นี้เชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะควบคุม และปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมอาชญากรมา
ลงโทษตามกฎหมายได้นั้น ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และเสรีภาพ
ของประชาชนผู้สุจริต ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องมีสถิติการจับกุมสูง เป็นหลักที่เน้นประสิทธิภาพ 
คือ การประสบผลส าเร็จโดยการลงแรงและลงทุนน้อยที่สุด และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
ด าเนินการด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาด โดยการค้นหา ความจริงในกระบวนการยุติธรรมจะด าเนินการไป
ตามข้ันตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอไม่หยุดชะงักด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปฏิบัติงาน
ประจ า เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีดุลยพินิจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่ 
  2. ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model) เป็นหลักที่ตรงข้ามกับทฤษฎีควบคุม
อาชญากรรม คือ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ต้องยึดหลักนิติธรรม เน้นการคุ้มครองสิทธิบางอย่ าง  
ของประชาชนมากกว่าการพยายามป้องกันอาชญากรรมเป็นหลักการที่เน้นคุณภาพ คือ  กระบวนการ        
ที่มีคุณภาพต้องเป็นกระบวนการที่ ละเอียดอ่อนซับซ้อนและสามารถแก้ไขจุดบกพร่องตัวเองได้  
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และมีมาตรฐานเป็นเช่นเดียวกันทุกกรณี  ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเน้นสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนเป็นหลักซึ่งต้องมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 

 2.5.3 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำกับกำรบริกำรสำธำรณะ  
  พงษ์ธร ธัญญสิริ (2555, หน้า 2-4) ได้อธิบายหลักการด าเนินกิจการของหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐซึ่งถือว่าเป็นการจัดการบริการสาธารณะ  
(Public Service) ของรัฐให้แก่ประชาชน ทั้งนี้การจัดการบริหารสาธารณะสามารถแบ่งออกได้เป็น          
2 ภารกิจหลัก ดังนี้  
  1. ภารกิจพ้ืนฐาน (Primary Function) ในภารกิจพ้ืนฐานสามารถแบ่งการด าเนินงานของรัฐ
ออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
   1.1 ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคง  ปลอดภัย         
ในชุมชนที่เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ เช่น การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เป็นผู้ด าเนินการ การรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจที่มีหน่วยงานด าเนินเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้ด าเนินการ เป็นต้น  
   1.2 ภารกิจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการประทุษร้ายที่มีแหล่งมาจาก
ภายนอกประเทศที่เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยที่เป็นการป้องกันภัย หรืออันตรายที่มาจากภายนอก
ราชอาณาจักรรวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น การป้องกันภัยอันตรายจาก    
นอกประเทศโดยหน่วยงานทหารที่เป็นการรักษาความมั่นคงการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศที่เป็น
การรักษาการรับรองการยอมรับจากนานาประเทศ การค้าระหว่างประเทศ  ที่เป็นการรักษาดุลยการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  
   1.3 การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งรัฐหรือการอ านวยความยุติธรรม แก่สังคมที่เป็น
การรักษาความเป็นธรรมแก่ประชาชนภายใต้การปกครองของรัฐ เช่น การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นต้น  
  2. ภารกิจล าดับรอง (Secondary Function) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 การส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ประชาชนและชนในชาติ  
  2.2 การกระจายความมั่นคงให้กับชนในชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจจะเป็นการจัด
การศึกษา การรักษาพยาบาล การขนส่ง การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ การประกันการว่างงาน เป็นต้น 
 หลักเกณฑ์การจัดบริการสาธารณะของรัฐที่เป็นฐานคติของการด าเนินการของหน่วยงาน          
ในกระบวนการยุติธรรมมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1. การบริการสาธารณะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ตรงเวลาและต่อเนื่องเพราะบริการ
สาธารณะเป็นสิ่งจ าเป็นของประชาชน ประชาชนต้องการบริการสาธารณะตลอดเวลา 
  2. การบริการสาธารณะที่จัดท าขึ้นต้องให้เอกชนและภาคประชาชนมีสิทธิได้รับประโยชน์     
โดยเท่าเทียมกัน 
  3. การบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ตลอดเวลา โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายใต้บริบทของสังคมไทย 
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2.6 แนวคิดกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 

 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นผลมาจากการรวมตัวของ 2 กระแสแนวคิด 
แนวคิดแรกคือ เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New Institutional Economics) ที่เกิดมาจากทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะ ทฤษฎีผู้ว่าจ้าง-ตัวแทน (Principal-agent Theory) และทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction 
Theory) ซึ่งมองการเมืองเปรียบเสมือนปรากฎการณ์ทางการตลาด และอีกกระแส คือ แนวคิดการจัดการ
นิยม (Managerialism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการบริหารภาครัฐโดยน าเอาวิธีการ 
หรือเทคนิคต่าง ๆ ของภาคธุรกิจเอกชนมาใช้หรือเป็นการบริหารงานที่เลียนแบบภาคธุรกิจเอกชน  
 Christopher Hood (1991, pp. 496) ได้สรุปองค์ประกอบหลักของการจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ไว้ 7 ประการ ประกอบด้วย 
  1. การบริหารงานแบบมืออาชีพ (Hands-on Professional Management) หมายถึง  
การให้ผู้บริหารระดับสูงมี อิสระในการจัดการ และมีอ านาจในการตัดสินใจ หรือใช้ ดุลยพินิจ 
ในการจัดการภายในองค์กร โดยเชื่อว่าการปราศจากกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดจะท าให้ผู้บริหารสามารถสร้าง
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้บริหารมีความรับผิดชอบ       
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบจากภายนอกด้วย 
  2. การวัดผลงานและมาตรฐานเชิงประจักษ์ (Explicit Standards and Measures of 
Performance) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการจะบรรลุในรูปแบบของตัวชี้วัดความส าเร็จ
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้การตรวจสอบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การตรวจสอบ 
จะพิจารณาตามผลงาน และมาตรฐานเชิงประจักษ์ท่ีก าหนดไว้ 
  3. เน้นการควบคุมการผลิต (Greater Emphasis on Output Controls) หมายถึง  
การแจกจ่ายทรัพยากร และการให้รางวัลมีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง                    
คือ การควบคุมการผลิตเกี่ยวข้องกับการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยจะต้องจัดสรร
ทรัพยากร และผลตอบแทนตามผลงานที่คาดหวังและที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือจูงใจให้บุคคลท างานโดยเน้น              
ที่เป้าหมายมากกว่าวิธีการ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่ตรงข้ามกับการจัดการระบบราชการแบบดั้งเดิม 
  4. การท าให้เป็นหน่วยงานย่อย (Shift to Disaggregation of Units in the Public 
Sector) หมายถึง การปรับบทบาทราชการไปสู่หน่วยงานเชิงพาณิชย์ซึ่งมีการจัดการตามผลผลิต 
ด้วยงบประมาณที่มอบให้และมีการบริหารแบบมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ เ พ่ือให้ง่ายต่อการจัดการ  
ซึ่งเป็นการน าตัวแบบจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการแยกเป็นบริษัทลูกที่ท าหน้าที่เฉพาะอย่าง  
ง่ายต่อการจัดการ 
  5. การแข่งขั้นเป็นกลไกท่ีท าให้ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Shift to Greater 
Competition in the Public Sector) หมายถึง การใช้สัญญาตามก าหนดระยะเวลา และกระบวนการ
ประมูลสาธารณะ โดยเชื่อว่าคู่แข่งจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความประหยัด และมีประสิทธิผลดีขึ้น 
เนื่องจากการแข่งขันจะท าให้ผู้แข่งขันกระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเองให้เหนือกว่า
คู่แข่ง อันจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง 
  6. เน้นรูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้ในภาคเอกชน (Stress on Private Sector Styles of 
Management Practice) หมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบเข้มงวดตามระเบียบ  
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แบบแผนและจริยธรรมของบริการสาธารณะไปสู่การใช้จ่าย การจ้างงาน กฎ การประชาสัมพันธ์ 
ที่มีความยืดหยุ่น 
  7. การมีวินัยและความมัธยัสถ์ในการใช้ทรัพยากร (Stress on Greater Discipline and 
Parsimony in Resource Use) หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  
ทั้งทางตรง และทางอ้อมในการผลิตสินค้าและบริการ 
 
2.7 หลกักำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

 ธรรมาภิบาล (Governance) เริ่มถูกน ามาใช้ครั้งแรก ๆ ในรายงานของ World Bank โดยปรากฎ
ในรายงานจ านวน 2 เรื่อง คือ 1) Sub-saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth ในปี 
1986 และ 2) Governance and Development ในปี 1992 ส าหรับประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : ออนไลน์) ได้ส่งเสริมให้ระบบราชการ
ไทยน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ คุ้มค่า (Efficiency 
Value for Money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
หลักการตรวจสอบได้และมีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย โปร่งใส (Transparency) 
หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและหารือในเบื้องต้นกับ
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม) เพื่อน ามาประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีใหม่ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการจดจ าและการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยได้น าเอาประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกัน
เป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร โดยเพ่ิมเติมในเรื่อง
การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งได้ก าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้ด้วย 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว ท าให้ได้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)  
  2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบ ด้วยหลักภาระรับผิดชอบ    
สามารถตรวจสอบ ได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)  
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  3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
และหลักการมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation Consensus Oriented)  
  4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม (Morality Ethics)  
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 จากหลักการข้างต้นสามารถให้ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี (GG Framework) ทั้ง 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ได้ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
   1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร       
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการ    
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจที่ล้าสมัย และไม่มีความจ าเป็น  
   1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์ 
เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  
มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้น ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่ น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
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  2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย  
  2.1 ภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  
และการให้คุณ ให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ        
ที่อาจจะเกิดขึ้น  
  2.2 เปิดเผย โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อถือได้  
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย  
   2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจ         
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  
   2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่าง 
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม  
อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมด้วย 
  3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
  3.1 การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมใน กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ 
ในประเด็นที่ส าคัญ  
  3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาท และภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ในสังคม 
  4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
  คุณธรรม จริยธรรม (Morality Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง       
ของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่ 
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   I - Integrity ซื่อสัตย์ และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
   A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวก และมีจิตบริการ  
   M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
   R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง  
   E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
   A - Accountability ตรวจสอบได้  
   D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  
   Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้ 

 2.8.1 ควำมหมำยของกำรรับรู้ 
 การรับรู (Perception) เป็นกระบวนการแปลหรือตีความสิ่งเราที่เป็นขาวสารที่ผานอวัยวะ 
การสัมผัสของร่างกาย ไดแก หูตา จมูก ลิ้น และกาย เขาไปยังสมองในรูปของไฟฟาและเคมี สมอง         
จะตีความสิ่งเราหรือขาวสารนั้นโดยอาศัยการเทียบเคียงกับประสบการณเดิม จากการทบทวนเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง คณะผู้วิจัย พบว่า มีผู้ให้นิยามความหมายของการรับรู้ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
  Robbins (2003, p.124) ได้ให้ความหมายของ การรับรู้ Perception) หมายถึง 
กระบวนการที่ปัจเจกบุคคลจัดระบบ หรือตีความสิ่ งที่ประสาทสัมผัสได้ เ พ่ือให้ความหมายกับ
สภาพแวดล้อมของสิ่งนั้น ๆ  
  เสรี วงษมณฑา (2542, หน้า 22) ไดใหความหมายของการรับรูวาเปนกระบวนการที่มนุษย  
เลือกที่จะรับรู ตีความหมายการรับรู สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพ่ือที่จะสร างภาพในสมองให เปนภาพ 
ที่มีความหมายและมีความกลมกลืน  
  ปิยฉัตร ลอมชวการ (2550, ออนไลน) ไดอธิบายวาการรับรูคือกระบวนการที่มนุษย  
เลือกรับสารซึ่งเปนสิ่งเราและจัดรูปแบบสารเปนหมวดหมู ตลอดจนตีความสิ่งเราที่มากระทบ ประสาท
สัมผัสใหมีความหมายตามสิ่งที่มองเห็น การรับรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูบริโภคโดย น าความคิดเขามา
เกี่ยวของ  
  สุภัทรา เฮงวาณิชย์ (2541, หน้า 15) ได้อธิบายความหมายของการรับรู้ (Perception) 
หมายถึง การสัมผัสที่สามารถสื่อความหมาย เป็นการแปลหรือตีความการสัมผัสที่ได้รับออกมาเป็น  
สิ่งหนึ่ งสิ่ งใด ที่มีความหมายอันเป็นสิ่ งที่รู้จัก และเข้าใจกัน หรือการตีความของการสัมผัสนั้น  
จ าเป็นต้อนใช้ประสบการณ์เดิม 

2.8.2 กระบวนกำรรับรู้ 
 สร้อยตระกูล (ติวานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 60) กล่าวว่า กระบวนการของการรับรู้  
เป็นการแสดงถึงความสลับซับซ้อนและธรรมชาติของการกระท าตอบโต้ในการรับรู้ โดยแบ่งกระบวนการ
รับรู้ออกเป็นกระบวนการย่อย ๆ ได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) หมายถึง สิ่งเร้า (Stimulus) หรือ
สถานการณ์ (Situation) ของสิ่งเร้านั้น คือ การเร้าทางประสาทสัมผัส (Sensual Stimulation) ดังกล่าว
มาแล้ว ส่วนสถานการณ์ต่าง ๆ นั้น อาจเป็น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) อาทิ 
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สถานที่ท างาน ภูมิอากาศ หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural Environment) 
เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม อาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ จะไม่เกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีสิ่งเร้ามากระทบ
ตัวบุคคลหรือเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งขึ้น แต่หากปรากฏมีสิ่งเร้าหรือเกิดสถานการณ์ดังกล่าว  
ก็ถือว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการย่อยได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจะตามด้วยขั้นตอนต่อไป  
  2. การเผชิญหน้าในการรับบริการ (Confrontation) ส าหรับการเผชิญหน้า(Confrontation) 
นั้นอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ของบุคคล เริ่มเมื่อบุคคลได้เผชิญหน้ากับสิ่งเร้าทางกายภาพอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยเฉพาะ หรือเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม หรือวัฒนธรรมสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังกล่าว
มาแล้ว การรับรู้ในสิ่งเร้าทางกายภาพของบุคคลนั้นจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวกรอง
ความรู้สึก (Sensory Filters) ของบุคคลนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ความสามารถทางกายภาพ 
ของบุคคล นอกจากนี้ตัวกรองหรือความสามารถนี้ยังเปลี่ยนแปลง  แตกต่างไปในแต่ละบุคคลตามอายุ 
ความอดทนทางกายภาพ เป็นต้น  
  3. การคัดเลือกการบริการ (Selection) เมื่อผ่านขั้นตอนการเผชิญหน้ากับสิ่งเร้า 
และสถานการณ์ และได้รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้ว บุคคลจะเลือกให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อม
ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทัศนะของบุคคลนั้น ขั้นตอนนี้เรียกว่าการคัดเลือก 
(Selection) ขั้นตอนการคัดเลือกนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวกรองทางจิตวิทยา (Psychological Filters)  
ซึ่งจะก าหนดว่าสิ่งเร้าใดที่บุคคลจะรับไว้หรือจะปฏิเสธ บุคคลจะมีความตระหนัก หรือเห็นความส าคัญใน
สิ่งสิ่งเร้าที่ตนได้คัดเลือก และจะไม่เห็นความส าคัญในสิ่งเร้าที่ตนปฏิเสธ  แม้สิ่งเร้านั้นจะมีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกันก็ตาม  
  4. การจัดระเบียบ (Perceptual Organization) เมื่อบุคคลได้คัดเลือกรับรู้สิ่งเร้าใน
สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ก็จะเกิดการจัดระเบียบของการเรียนรู้  (Perceptual Organization)  
แม้บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ท าให้แต่ละบุคคลมีลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน  
แต่มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อตัวการจัดระเบียบของการรับรู้ในสิ่งเร้าของบุคคลโดยทั่วไป  
ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ระยะใกล้ไกล (Proximity in Space) ความเร็ว 
(Proximity in Time) ของสิ่งเร้า หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ก็มีอิทธิพลต่อการจัดระเบียบของการรับรู้ด้วยเช่นกัน 
   5. การตีความ (Interpretation) เป็นขั้นตอนของการตีความในสิ่งเร้าที่รับเข้ามาในตัวบุคคล
และได้จัดระเบียบไว้แล้ว  การตีความนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในบรรดาขั้นตอนทั้งหลาย  
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตีความ คือ ลักษณะของสิ่งเร้าและลักษณะส่วนตัวของบุคคล  

 2.8.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรรับรู้  
  สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2544, หน้า 80) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล
ประกอบไปด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้  
  1. ความต้องการของมนุษย์ (Need) ท าให้ผู้รับรู้ตีความสิ่งเร้าที่ส่งมาเป็นสิ่งที่สนอง  
ความต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นเหตุจูงใจให้เรารับรู้สิ่งที่ต้องการได้รวดเร็ว   
  2. ประสบการณ์ (Experiences) โดยทั่วๆ ไป บุคคลมักจะตีความสิ่งที่ตนสัมผัส              
ตามประสบการณ์ และภูมิหลังของแต่ละบุคคล  
  3. การเตรียมตัวไว้ก่อน (Preparatory Set) การที่คนเรามีประสบการณ์และเรียนรู้  
สิ่งใดมาก่อนท าให้เราเตรียมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้มา   
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  4. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของบุคคล เช่น คนที่มี
บุคลิกภาพยึดมั่น ถือมั่น จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้าได้ช้ากว่าผู้ที่มีบุคลิกยืดหยุ่น  
  5. ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล กล่าวคือ  
ถ้าบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อใคร การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางที่ดีอยู่เสมอ  
  6. ต าแหน่งทางสังคม (Social Position) และบทบาททางสังคมส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล
ด้วยเช่นกัน 
 
2.9 แนวคิดกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำร  

 Cherry (1978, p. 17) อธิบายว่า การสื่อสารของมนุษย์กระท าเพื่อแบ่งปันข่าวสารกัน   
และการแบ่งปันข่าวสารระหว่างกันก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจ และกระท า
กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องกัน 
 Atkin (1973, p. 208) กล่าวว่า การที่บุคคลเปิดรับข่าวสารจ านวนมากย่อมส่งผลให้พวกเขา 
เป็นผู้ที่มีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคล
ที่เปิดรับข่าวสารน้อย 
 Klapper (1960, p. 5) ได้น าเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารเอาไว้อย่างน่าสนใจ  
โดย Klapper ได้น าเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Selectivity Process)  
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือ บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร       
จากแหล่งสารต่าง ๆ ตามความสนใจและความต้องการ เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน 
  2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ การที่บุคคลเลือกให้ความสนใจ
เฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิม และหลีกเลี่ยงที่จะให้ความสนใจกับข่าวสาร      
ที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อเดิมของตน 
  3. การเลือกรับรู้ (Selective Perception) คือ การบุคคลจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ
ข่าวสารที่ได้รับไปในทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน ในกรณีที่ข่าวสารที่ได้รับมา
นั้นมีความขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตน บุคคลจะเลือกบิดเบือนข่าวสารนั้น  เพ่ือให้มี 
ความสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อที่ตนมีอยู่ 
  4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) คือ การที่บุคคลเลือกจดจ าเนื้อหาของข่าวสาร 
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตอ้งการจ าเข้าไปเก็บไว้เป็นประสบการณ์ เพ่ือที่จะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร คือ กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับ
ข่าวสารต่าง ๆ โดยบุคคลจะรับข่าวสารที่ตนให้ความสนใจ และมีความสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อ
ที่มีอยู่ได้ดีกว่าข่าวสารที่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของตน  
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2.10 โครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation:  DSI) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยอยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม โดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ีมีอิทธิพลเข้ามาเก่ียวข้อง อาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรมรวมทั้งอาชญากรรมอ่ืน
ที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบ อย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
การพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการในการป้องกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ 
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนา
รูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ  
ท าให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด 

 วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับ
ความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม 

 พันธกิจ  
  ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน และด าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม 

 ภำรกิจ 
  เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้อง
ด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

  อ ำนำจหน้ำที่ 
   1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน     
คดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการ     
คดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ 
  3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือป้องกัน ปราบปราม สืบสว น 
และสอบสวนคดีพิเศษ 
  4. จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน  
คดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษและงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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  6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  1. การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งได้แก่ อาชญากรรม           
ทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรรมข้ามชาติ 
องค์การอาชญากรรมรวมทั้งอาชญากรรมอ่ืนที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมได้ทราบ 
ตระหนักและไม่หลงผิดไปกระท าความผิด การสืบสวนทั้งก่อนและหลังการกระท าความผิดเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและป้องปรามการกระท าความผิด และการสอบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดคดีพิเศษเพ่ือให้
ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษอันเป็นการปราบปรามการกระท าความผิด  
  2. พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการและมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุม
อาชญากรรมพิเศษ โดยการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับสถานภาพ  
และแนวโน้มของอาชญากรรมพิเศษ ด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันตรวจสอบและ
ตรวจพิสูจน์การกระท าความผิด มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เช่น ข้อมูล
บุคคล แผนประทุษกรรม สถิติคดีและมูลค่าความเสียหาย หมายอาญา ส านวนการสอบสวน เป็นต้น  
  3. พัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ และขวัญก าลังใจ 
โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรให้เท่าทันกับสถานภาพและ แนวโน้มของการกระท า
ความผิดที่มีการพัฒนารูปแบบวิธีการอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและขวัญก าลังใจในการท างาน ด้วยการฝึกอบรมในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษ 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัย การให้ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการ  
ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม  
  4. ประสานความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ 
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการประสานความร่ วมมือกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการช่วยติดตาม จับกุมตัว
ผู้กระท าผิดการประสานความร่วมมือต ารวจสากล FBI และหน่วยงานต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร การช่วยติดตามจับกุมตัวผู้กระท าผิด การโอนตัวนักโทษ  และการส่งผู้ ร้ ายข้ามแดน  
การประชาสัมพันธ์ ภารกิจและผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการแจ้งข่าว          
คดีพิเศษจากประชาชนบทบาทภารกิจที่เพ่ิมข้ึนจากหน่วยงานเดิม 
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2.11 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ (2559) เสนองานวิจัยเรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ 
การด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า หากหน่วยงานของรัฐสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนที่ติดต่อขอรับบริการได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง จะสามารถช่วยยกระดับ  
ความเชื่อมั่นให้หน่วยงานได้ อีกทั้งการกระจายอ านาจไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ และประสานจัดการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมที่รวด เร็วมากขึ้นจะท าให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ดีมากขึ้น      
จากที่ต้องรอการด าเนินงานจากส่วนกลางเท่านั้น  
 จ าลองลักษณ์ อินทวัน (2558) เสนองานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน  
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การรับรู้ความสามารถของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ 
ทัศนคติต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 สุมตริ สุวรรณ และคณะ (2557) เสนองานวิจัยเรื่อง ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควรด าเนินการ 1) แจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายได้ทราบเป็นระยะ 2) ท าการสอบสวนให้รวดเร็วตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 3) ควรปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานอย่างเป็นความลับ          
4) ควรน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวน รวมถึงหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ 5) พนักงานสอบสวนควรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ และสามารถให้ค าแนะน าข้อกฎหมายให้ผู้เสียหายได้ 6) พนักงาน
สอบสวนควรพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดีและให้ความเป็นกันเองกับประชาชน ที่อยู่ในฐานะผู้เสียหาย และ 
7) ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยต้องมีความเป็นธรรม
และเปน็กลางทางการด าเนินคดี 
 Dougherty, Lindquist and  Bradbury (2006) ได้ท าการศึกษาความไว้วางใจ  
และความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาบันตุลาการของมลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริการ พบว่า หากสถาบัน
หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามภารกิจที่ก าหนดไว้ ประชาชน
ผู้รับบริการจะขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และจะแสวงหาวิธีการอื่น  ๆ ที่จะปกป้อง
ตน เอง  ซึ ่งมีแนว โน้ม เป ็น ไปในทางที ่ใช ้คว ามร ุนแรง  ข ้อสร ุปจากงานว ิจ ัยแสดงให้เห็นว ่า  
องค์กรในกระบวนการทางยุติธรรมควรจะต้องมีการพัฒนาการให้บริการของตน เพื่อยกระดับ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อองค์กรด้วย  
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2.12 กรอบแนวคิดกำรส ำรวจ 

 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการ
ส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการส ารวจครั้งนี้ คือ เพ่ือทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง การด าเนินงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ า นวย 
ความยุติธรรมให้กับประชาชน 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
Independent variabl 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
(1) เพศ 
(2) อำยุ 
(3) ระดับกำรศึกษำ 
(4) อำชีพ 

 
 

กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตัวแปรตำม 
Dependent variable 

 
ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(1) กระบวนกำรสืบสวนของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(2) กระบวนกำรสอบสวน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมเกี่ยวข้องกับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ปรึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการศึกษาประชากรเป้าหมาย            
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนิน งานของกรมสอบสวนคดี พิเศษให้มีความเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล  
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งการน าเสนอสาระส าคัญในบทนี้ จะแสดงขั้นตอนและรายละเอียด 
ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย (Target Population)  
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับความรู้  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน                
และหน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ), ผู้ถูกกล่าวหา 
ผู้ต้องหา และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

3.1.2 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง (Sample Size) 

1. ขนำดตัวอย่ำงเชิงคุณภำพ (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยตัวอย่ำง) 
การก าหนดขนาดตัวอย่างเชิงคุณภาพในการส ารวจครั้งนี้ ที่ปรึกษาเสนอเทคนิคในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลให้มีการกระจายตามสัดส่วนรายชื่อฐานข้อมูลของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ผู ้บริหารของกระทรวง
ยุติธรรม ผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการปฏิรูปประเทศ   
ด้านกระบวนการยุติธรรม และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 

ส่วนที่ 3 
วิธีกำรส ำรวจ 

 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 24  
 

กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

2. ขนำดตัวอย่ำงเชิงปริมำณ (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2,500 หน่วยตัวอย่ำง) 
การก าหนดขนาดตัวอย่างเชิงปริมาณในการส ารวจครั้งนี้ เนื่องจากทราบจ านวนประชากร 

ที่แน่นอน ที่ปรึกษาจึงเลือกก าหนดขนาดตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 หน่วย
ตัวอย่าง โดยการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 

21
n

Ne

N




 
เมื่อ n  คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

 N  คือ  ขนาดประชากร 
e  คือ   สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  (สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเป็น 0.02) 

 ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ         
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 50,896,538 คน ดังนั้น ต้องใช้ขนาดตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 
2,500 หน่วยตัวอย่าง 

3.1.3 วิธีกำรเลือกตัวอย่ำง (Sampling) 

1. ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
    ประชากรเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ ที่ปรึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากประชากร
เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์โดยตรงในเรื่องที่  
ที่ปรึกษาก าลังด าเนินการศึกษา จึงใช้ฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
    ที่ปรึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากร ออกเป็น 5  ภ ูม ิภาค ได ้แก่ กรุง เทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร เพ่ือให้มี
การกระจายตัวอย่างเหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ภูมิภำค จ ำนวนประชำกร สัดส่วนประชำกร จ ำนวนตัวอย่ำง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,473,859 16.65 416 
ภาคกลาง 9,117,640 17.91 448 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,105,289 33.61 840 
ภาคเหนือ 9,307,158 18.29 457 
ภาคใต้ 6,892,592 13.54 339 

รวมทั้งสิ้น 50,896,5381 100.00 2,500 
                                                           
1 ที่มำ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดจ านวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยเลือกจังหวัดตามร้อยละสัดส่วนประชากร โดยช่วงร้อยละสัดส่วนที่ 1-10 
เก็บข้อมูล 2 จังหวัด ร้อยละ 11-20 เก็บข้อมูล 3 จังหวัด ร้อยละ 21-30 เก็บข้อมูล 4 จังหวัด ร้อยละ 31-40 
เก็บข้อมูล 5 จังหวัด จากนั้นเลือกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random Sampling) เพ่ือให้ทุกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน จะได้ขนาดตัวอย่าง  
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดสัดส่วนในการสุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั่วไปในแต่ละภูมิภาค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 : 90) โดยอ้างอิง
จากฐานข้อมูลจ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

ภูมิภำค พื้นที่เก็บข้อมูล (จังหวัด) 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 
 ปทุมธานี 
 นนทบุรี 
ภาคกลาง  สุพรรณบุรี 
 ชลบุร ี
 ราชบุรี 
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ 
 แพร่ 
 เชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 
 อุดรธานี 
 ขอนแก่น 
 มหาสารคาม 
 บุรีรัมย์ 
ภาคใต้ สงขลา 
 สุราษฎร์ธานี 
 นครศรีธรรมราช 
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3.2 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

3.2.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร ได้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า 2,500 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย  

2.1.1 ผู้รับบริกำร  ได้แก่ 
(1) ประชาชนที่ได้รับความรู้ 
(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ 
(4) หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พนักงานอัยการ อัยการทหาร กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ 

2.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
(1) ประชาชน 
(2) ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ) 
(3) ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา 
(4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

3.2.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งขอบเขตของการศึกษาด้านเนื้อหาจะครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  

(1) การวัดระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(2) ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อ    

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

3.3.1 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ที่ปรึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (แบบส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก) ตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2  
โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา     
ของคณะท างานฯ และได้ท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจริง  
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1.  แบบส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งโครงสร้างของแบบส ารวจ ประกอบด้วยรายละเอียดหลักดังนี้ 

 1) แบบสอบถามรายการ (Check List) เป็นแบบส ารวจสภาพทั่วไปเกี่ยวกับ                  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และที่พักอาศัย เป็นต้น  

 2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบส ารวจระดับความเชื่อมั่น ซึ่งเป็น
มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) แบ่งออกเป็น 4 ล าดับ โดยก าหนดให้การแสดงทัศนคติเป็นเชิงบวก 
และเกณฑ์การประเมินค่าความพึงพอใจเป็นคะแนน ดังนี้ 
    4  คะแนน    หมายถึง   เชื่อมั่นมากที่สุด  
    3  คะแนน    หมายถึง   เชื่อมั่นมาก  
    2  คะแนน    หมายถึง   ไม่ค่อยเชื่อมั่น 
    1  คะแนน    หมายถึง   ไม่เชื่อม่ันเลย 

3) แบบปลายเปิด (Open Ended) เป็นแบบส ารวจเพ่ือให้ผู้ตอบ สามารถแสดงความคิด
ได้โดยอิสระ เช่น แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  

2. แบบสัมภำษณ์เชิงลึก ซึ่งโครงสร้างของแบบสัมภาษณ ์ประกอบด้วยรายละเอียดหลักดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ์ เป็นต้น 

2) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม เช่น 

- ด้านการปฏิบัติ งานด าเนินการสืบสวนและสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ           
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

- การเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น 
คุณภาพการให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการให้ความช่วยเหลือ    
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

- ด้านภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- ปัญหาหรืออุปสรรคที่ท าให้ภาคส่วนต่างๆ  ในสังคมไม่สามารถเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ หรืออุปสรรคต่อการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เป็นต้น 
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3.3.2 กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง โดยการหาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง 
ของแบบสอบถาม ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s, 1951) มีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 = 
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    โดย   คือ ค่าความเชื่อม่ัน 
     k  คือ จ านวนข้อ 
     2

is  คือ ความแปรปรวน (variance) ของข้อ i 
     2

ts  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

 ที่ปรึกษาได้ท าการทดสอบความเท่ียง โดยการน าแบบสอบถาม 30 ชุด มาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) จากสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s) ในโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งค่าที่ได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป แบบสอบถามนี้จึงจะสามารถ
น าไปใช้ได้  ซึ่ งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบส ารวจผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.892 และแบบส ารวจประชาชนทั่วไปได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.975 ซึ่งมี 
ค่ามากกว่า 0.7 จึงน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

3.3.3 กำรประชุมสัมมนำน ำเสนอผลกำรส ำรวจ 

จัดประชุมสัมมนาน าเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ที่  7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องบีบี 202 โรงแรม 
เซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุง เทพมหานคร  
เพ่ือน าเสนอผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชน
ทั่วไป เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยมีผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็นรวมไม่น้อยกว่า 50 คน 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู  

3.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 

ในการส ารวจครั้งนี้ ที่ปรึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล  
(In-Depth Interview) เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมของกรมสอบสวน        
คดีพิเศษ จากประชากรเป้าหมาย ตามขอบเขตเนื้อหาที่ได้ก าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้
ข้อมูลเป็นส าคัญ 

3.4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 

ในการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ (Questionnaire) ด้วยวิธีการแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย การลงพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) โดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง 
(Personal Interview หรือ Face to Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by 
Telephone) และการส่งแบบส ารวจให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์  (Mailed Questionnaire) ทางแฟกซ์              
หรืออีเมล์ 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

3.5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ที่ปรึกษาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และจัดกลุ่มข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วน าเสนอในรูปของการบรรยาย 

3.5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ ที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ โดยท า

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) และเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เป็นสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบของ
แบบส ารวจ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการส ารวจในรูปแบบของตาราง
ประกอบความเรียง 

ส่วนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ที่ปรึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ(Percentage)  
และน าเสนอผลการส ารวจในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
และน าเสนอผลการส ารวจในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 30  
 

กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ   
กรมสอบสวนคดีพิเศษไว้ 4 ระดับ โดยใช้สูตรการหาพิสัย (Range) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขอบเขต
ของคะแนนเฉลี่ยและแปลผล ซึ่งค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 

 
พิสัย = ระดับคะแนนสูงสุด - ระดับคะแนนต่ าสุด 

  จ านวนชั้น 

แทนค่าในสูตร = 4 – 1 = 0.75 
     4 

  จากค่าพิสัยดังกล่าว ที่ปรึกษาได้น ามาก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งระดับ
ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่นออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    3.26 - 4.00 หมายถึง   เชื่อมั่นมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย    2.51 - 3.25 หมายถึง   เชื่อมั่นมาก 
  ค่าเฉลี่ย    1.76 - 2.50 หมายถึง   ไม่ค่อยเชื่อมั่น 
  ค่าเฉลี่ย    1.00 - 1.75 หมายถึง   ไม่เชื่อม่ันเลย 

ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะน าเสนอ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) การส ารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
(Field Survey) แบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 

1. ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เครือข่ายการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
5. ประชาชนทั่วไป 

2) การส ารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล  
(In Depth Interview) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.1 ผลกำรส ำรวจเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

1. ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (n=7) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน  ร้อยละ 
เพศ ชาย 2 28.57 
 หญิง 5 71.43 
 รวม 7 100.00 
อำยุ 26-35 ปี 1 14.29 
 36-45 ปี 3 42.86 
 46-59 ปี 1 14.29 
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2 28.56 
 รวม 7 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประถมศึกษา ต่ ากว่า 1 14.28 
 ปริญญาตรี เทียบเท่า 3 42.86 
 สูงกว่าปริญญาตรี 3 42.86 
 รวม 7 100.00 

ส่วนที่ 4 
ผลกำรส ำรวจ 
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จากตารางที่ 1 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และเป็นเพศชาย 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
รองลงมา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.56 และอายุระหว่าง 26-35 ปี และอายุ
ระหว่าง 46-59 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
รองลงมา จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 
ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 2 ควำมเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมเกี่ยวข้อง จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 6 85.71 
2. ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอ านาจ 1 14.29 

รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีฐานะเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเป็นผู้เสียหาย  

ผู ้ร้องทุกข์กล่าวโทษ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเป็นผู ้แทน ผู ้ได้รับมอบอ านาจ  
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 3 กำรได้รับกำรพิจำรณำคดีควำมเป็นคดีพิเศษ 

กำรได้รับกำรพิจำรณำคดคีวำมเป็นคดีพิเศษ จ ำนวน  ร้อยละ 
1. รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ 5 71.43 
2. ไม่รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ 2 28.57 

รวม 7 100.00 

จากตารางที่ 3 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณาคดีความเป็นคดีพิเศษ จ านวน 5 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 71.43 และไม่รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 4 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวน  ร้อยละ 
1. รู้จักดี 1 14.29 
2. รู้จักปานกลาง 6 85.71 

รวม 7 100.00 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง 

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และรู้จักในระดับดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 5 กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกกำรติดต่อเพื่อขอร้องเป็นคดีพิเศษ 

จ ำนวน ร้อยละ 

1. เคยติดต่อ  5 71.43 
1. การร้องทุกข์ 3 60.00 
2. การขอค าปรึกษา  2 40.00 
3. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 2 40.00 
4. การแจ้งเบาะแส 1 20.00 

2. ไม่เคยติดต่อ  2 28.57 
รวม 7 100.00 

หมำยเหตุ เรื่องที่เคยติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง 

จากตารางที่ 5 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ

ติดต่อเพ่ือขอร้องเป็นคดีพิเศษ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และไม่เคยติดต่อในเรื่องอ่ืนๆ จ านวน   
2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยในจ านวนผู้ที่ระบุว่าเคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืนๆ นั้น 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกข์ จ านวน 3 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นการขอค าปรึกษา และการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และการแจ้งเบาะแส จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ  

ตำรำงท่ี 6 ช่องทำงกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ช่องทำงกำรติดต่อ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ 4 80.00 
2. ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 1 20.00 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 5 คน 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อ  ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษา 

จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านการติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 และติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 7 กำรติดตำมผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดตำมผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ติดตำมผลงำน ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง      6  85.71 

1. สื่อโทรทัศน์     6 100.00 
2. หนังสือพิมพ์ วารสาร        5 83.33 
3. สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์        4 66.67 

2. ไม่เคยติดตำมผลงำน 1 14.29 
รวม 7 100.00 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดตาม เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

จากตารางที่ 7 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ติดตามผลงานหรือข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน  

6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่เคยติดตาม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยในจ านวน 
ผู้ที่ระบุว่าติดตามนั้น ส่วนใหญ่ติดตามผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รองลงมา เป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และผ่านสื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามล าดับ 

 

ตำรำงท่ี 8 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ 
ทรำบ ไม่ทรำบ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5 71.43 2 28.57 
2. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน 7 100.00 0 0.00 

จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม     
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ     

3. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

6 85.71 1 14.29 

4. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง
ต่อความมั่นคงของประเทศ 

6 85.71 1 14.29 

5. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

6 85.71 1 14.29 

6. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

6 85.71 1 14.29 

7. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิด 
ข้ามชาติ หรือองค์กรอาชญากรรม 

5 71.43 2 28.57 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ 
ทรำบ ไม่ทรำบ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
8. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล  7 100.00 0 0.00 

เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน     
9. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่าย 7 100.00 0 0.00 

ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา     
หรือผู้ต้องหา     

จากตารางที่ 8 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และไม่ทราบ จ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิ เศษ พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดรับทราบ จ านวน 7 คน คิด เป็น                      
ร้อยละ 100.00  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ทราบ จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.29  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.29  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และไม่ทราบ จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.57  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เป็น                     
ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 7 คน คิดเป็น                     
ร้อยละ 100.00 
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ตำรำงท่ี 9 ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ  

ปัญหำหรืออุปสรรค จ ำนวน  ร้อยละ 
1. พบปัญหำ ดังนี้ 2 28.57 

1. กระบวนการตรวจสอบ และการท างานมีความล่าช้า   1 50.00 
2. เจ้าหน้าที่ไม่เด็ดขาดในการด าเนินคดี 1 50.00 
3. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างแท้จริง 1 50.00 

2. ไม่พบปัญหำ 5 71.43 
รวม 7 100.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

จากตารางที่ 9 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ขณะที่บางส่วน ระบุว่า  
พบปัญหา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยในจ านวนผู้ที่ระบุว่าพบปัญหานั้น ระบุว่า กระบวนการ
ตรวจสอบ และการท างานมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่เด็ดขาดในการด าเนินคดี และเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ 
ทางกฎหมายอย่างแท้จริง ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 10 ควำมเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น 

ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐาน ในเบื้องต้น 

3.43 0.787 มากที่สุด 85.75 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลักความถูกต้อง
ของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

3.29 0.756 มากที่สุด 82.25 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค และเท่าเทียม 

3.29 0.756 มากที่สุด 82.25 

4. การพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงาน
การสอบสวน  

3.17 0.753 มาก 79.25 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการใช้อ านาจ          
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี อาทิ  
การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจค้นเคหะสถาน  
บุคคล ยานพาหนะ และการแฝงตัว เป็นต้น 

3.14 0.690 มาก 78.50 

6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการความสามารถ  
ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวน
คดีพิเศษ 

3.14 0.690 มาก 78.50 

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการ
สอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.14 1.069 มาก 78.50 

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพิจารณา 
ค าร้องขอเป็นคดีพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการร้องขอ 

3.00 0.577 มาก 75.00 

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ 

3.00 0.577 มาก 75.00 
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ประเด็น 

ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

10. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบูรณาการ
ประสานงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

3.00 1.095 มาก 75.00 

11. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปิดข้อมูลของผู้ที่
เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ 

3.00 1.155 มาก 75.00 

12. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งความคืบหน้า 
และผลการด าเนินการหรือสามารถ 
ขอตรวจสอบสถานะของการด าเนินการ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ 

3.00 0.577 มาก 75.00 

13. กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   

3.00 1.000 มาก 75.00 

14. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และ
ประสิทธิภาพที่ดี  

3.00 1.000 มาก 75.00 

15. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน 

2.86 0.378 มาก 71.50 

16. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การคุ้มครองพยาน  
โดยค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย 
(ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) 

2.86 1.069 มาก 71.50 

17. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว 

2.86 1.069 มาก 71.50 

18. ส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ  
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล 

2.71 0.951 มาก 67.75 

ท่ำนมีควำมไว้วำงใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เป็นผู้ด ำเนินกำรในคดีควำมของท่ำน 

3.29 1.113 มากที่สุด 82.25 

เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี ้  
ค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.75  หมายถึง  ไม่เชื่อมั่นเลย ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50   หมายถึง   ไม่ค่อยเช่ือมั่น 
ค่าเฉลี่ย   2.51 - 3.25  หมายถึง  เช่ือมั่นมาก  ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00   หมายถึง   เช่ือมั่นมากท่ีสุด     
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จากตารางที่ 10 พบว่า   

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของผู ้ร ้องขอเป็นคดีพ ิเศษที ่ม ีต ่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในประเด็นต่าง ๆ จากค่าเฉลี่ย ( X ) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นความเชี่ยวชาญในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น พบว่า 
มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 (S.D. = 0.787) และคิดเป็นร้อยละ 85.75 

2) ประเด็นการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลักความถูกต้องของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.756) และคิดเป็นร้อยละ 82.25 

3) ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่าง             
เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น
เท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.756) และคิดเป็นร้อยละ 82.25 

4) ประเด็นการพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.753) และคิดเป็นร้อยละ 79.25 

5) ประเด็นการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสาร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจค้นเคหสถาน บุคคล ยานพาหนะ และการแฝงตัว เป็นต้น พบว่า  
มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 0.690) และคิดเป็นร้อยละ 78.50 

6) ประเด็นการมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ  
และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.14 (S.D. = 0.690) และคิดเป็นร้อยละ  78.50 

7) ประเด็นการใช้ เทคโนโลยี  อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการสอบสวน 
อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14  (S.D. = 1.069)  
และคิดเป็นร้อยละ 78.50 

8) ประเด็นการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.577) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 

9) ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  
(S.D. = 0.577) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 

10) ประเด็นการบูรณาการ ประสานงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 (S.D. = 1.095) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 

11) ประเด็นการปกปิดข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 1.155) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 

12) ประเด็นการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะ 
ของการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 (S.D. = 0.577) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 
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13) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 1.000) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 

14) ประเด็นกระบวนการท างาน ตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี พบว่า 
มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 1.000) และคิดเป็นร้อยละ 75.00 

15) ประเด็นการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน พบว่า มีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 (S.D. = 0.378) และคิดเป็นร้อยละ 71.50 

16) ประเด็นการคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย (ในกรณีที่มีการ
ร้องขอให้ด าเนินการ) พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 (S.D. = 0.378) 
และคิดเป็นร้อยละ 71.50 

17) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว พบว่า มีความเชื่อมั่น 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 (S.D. = 1.069) และคิดเป็นร้อยละ 71.50 

18) ประเด็นการส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล พบว่า  
มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 (S.D. = 0.951) และคิดเป็นร้อยละ 67.75 

และเมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นในประเด็นความไว้วางใจในการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เป็นผู้ด าเนินการในคดีความ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 3.29 (S.D. = 1.113) และคิดเป็นร้อยละ 82.25 

 
ตำรำงท่ี 11 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภำพรวม 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
( ..DS ) 

เทียบ 
ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม 

7.14 2.854 71.40 

 จากตารางที่ 11 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 

7.14 (S.D. = 2.854) และคิดเป็นร้อยละ 71.40 
และเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถ

สรุปได้ดังนี้  
 

ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 
1) กระบวนการท างานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และ

เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ที่แท้จริง 
2) ขาดความคืบหน้าของการด าเนินการ 
3) บางประเด็นหรือบางปัญหา ไม่มีค าตอบที่ชัดเจน 

ท าให้เกิดความคลางแคลงใจ 
4) การติดต่อและการด าเนินการมีหลายขั้นตอน 

1) มีขั้นตอนในการท างานดีมาก 
2) มีคนรุ่นใหม่เข้ามาด าเนินการ ท าให้เชื่อมั่นว่า 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท าหน้าที่ได้ดีกว่า
หน่วยงานอื่น ๆ 
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ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 12 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคำดหวัง จ ำนวน  ร้อยละ 
1. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน 1 20.00 
2. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 

และโปร่งใส 
2 40.00 

3. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
โดยปราศจากการแทรกแซง 

1 20.00 

4. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ 

2 40.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 5 คน 

จากตารางที่ 12 พบว่า  
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวั งต่ อการด า เนิ นงานของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ   

โดยส่วนใหญ่คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส  
และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ในสัดส่วน 
ที่ เท่ากัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่ พ่ึง 
ของประชาชนชน และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยปราศจาก 
การแทรกแซง ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 13 ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

ควำมต้องกำร จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนากระบวนการท างานให้มี

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
2 40.00 

2. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1 20.00 
3. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษน าอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1 20.00 

4. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาลดเงื่อนไขต่าง ๆ  
ในการรับเป็นคดีให้กับผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ 

1 20.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 5 คน 

จากตารางที่ 13 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ด าเนินงาน โดยการพัฒนากระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รองลงมา ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน น าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ลดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับเป็นคดีให้กับผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

2. ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหำ) (n=6) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงท่ี 14 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี  

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 2 33.33 
 หญิง 4 66.67 
 รวม 6 100.00 
อำยุ 26-35 ปี 1 16.67 
 36-45 ปี 2 33.33 
 46-59 ปี 2 33.33 
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 1 16.67 
 รวม 6 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประถมศึกษา ต่ ากว่า 1 16.67 

มัธยมศึกษา เทียบเท่า 1 16.67 
อนุปริญญา เทียบเท่า 2 33.33 

 ปริญญาตรี เทียบเท่า 2 33.33 
 รวม 6 100.00 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเป็นเพศชาย 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และอายุระหว่าง 46-59 ปี  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา มีอายุระหว่าง 26-35 ปี และอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 จบการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมา ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในสัดส่วนที่เท่ากัน      
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 15 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
1. รู้จักดี 1 16.67 
2. รู้จักปานกลาง 1 16.67 
3. รู้จักบ้าง 4 66.66 

รวม 6 100.00 
 
จากตารางที่ 15 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษบ้าง จ านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา รู้จักในระดับดี และรู้จักในระดับปานกลาง ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 

ตำรำงท่ี 16 กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกกำรติดต่อในฐำนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 

จ ำนวน  ร้อยละ 

1. เคยติดต่อ  0 0.00 
2. ไม่เคยติดต่อ  6 100.00 

รวม 6 100.00 

หมำยเหตุ เรื่องที่เคยติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง 

จากตารางที่ 16 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

การติดต่อในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ตำรำงท่ี 17 กำรติดตำมผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดตำมผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ติดตำมผลงำน ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง  6 100.00 

1. สื่อโทรทัศน์ 6 100.00 
2. หนังสือพิมพ์ วารสาร 4 66.67 
3. สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ 3 50.00 
4. แผ่นพับ เอกสารแจก 1 16.67 

2. ไม่เคยติดตำมผลงำน 0 0.00 
รวม 6 100.00 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดตาม เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง  
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จากตารางที่ 17 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดได้ติดตามผลงานหรือข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดย ส่วนใหญ่ติดตามผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รองลงมา เป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผ่านสื่อวิทยุ วิทยุ
ออนไลน์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และจากแผ่นพับ เอกสารแจก จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 18 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ ทรำบ ไม่ทรำบ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 4 66.67 2 33.33 

2. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน
จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

5 83.33 1 16.67 

3. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมง 

1 16.67 5 83.33 

4. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 

1 16.67 5 83.33 

5. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1 16.67 5 83.33 

6. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1 16.67 5 83.33 

7. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือ
องค์กรอาชญากรรม 

1 16.67 5 83.33 

8. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็น
ตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 

1 16.67 5 83.33 

9. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้ต้องหา 

3 50.00 3 50.00 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า  
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่ทราบ จ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 
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2) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

3) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

4) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ พบว่า           
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

5) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า              
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

6) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

7) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม พบว่า             
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

8) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

9) ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ ใหญ่ 
เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบ และไม่ทราบ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
 
ตำรำงท่ี 19 ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรร่วมเป็นเครือข่ำยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ปัญหำหรืออุปสรรค จ ำนวน  ร้อยละ 
1. พบปัญหำ ดังนี้ 1 16.67 

กระบวนการท างานมีความล่าช้า 1 100.00 
2. ไม่พบปัญหำ 5 83.33 

รวม 6 100.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 
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จากตารางที่ 19 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ในการร่วมเป็นเครือข่ายของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ขณะที่บางส่วนระบุว่า พบปัญหา จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.67 โดยในจ านวนผู้ที่ระบุว่าพบปัญหานั้น ระบุว่า การท างานมีความล่าช้า จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 20 ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วย
ความสุภาพ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

3.50 0.837 มากที่สุด 87.50 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเท่าเทียม 

3.50 0.548 มากที่สุด 87.50 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ 
และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ 

3.50 0.837 มากที่สุด 87.50 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปิดข้อมูลของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ 

3.33 0.816 มากที่สุด 83.25 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการรับฟังพยานบุคคล  
วัตถุพยาน พยานเอกสาร เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของผู้ต้องหา 

3.17 0.753 มาก 79.25 

6. กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   

3.17 0.983 มาก 79.25 

7. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม                        
และประสิทธิภาพที่ดี  

3.17 0.753 มาก 79.25 

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน  
และข้อมูลทางคดี ให้ผู้ต้องหารับทราบ 

3.00 0.632 มาก 75.00 
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ตำรำงท่ี 20 (ต่อ) ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลักความถูกต้อง
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

3.00 0.632 มาก 75.00 

10. เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา  
ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

3.00 0.894 มาก 75.00 

11. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งความคืบหน้า และ
ผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะ
ของการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ 

3.00 0.894 มาก 75.00 

12. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว 

3.00 0.894 มาก 75.00 

13. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งสิทธิ 
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ให้ผู้ต้องหาทราบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

2.83 0.753 มาก 70.75 

ท่ำนมีควำมเชื่อม่ันในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ำเป็นไปตำมหลัก

กฎหมำย และกระบวนกำรยุติธรรม 

3.00 0.894 มำก 75.00 

เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี ้  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75  หมายถึง  ไม่เช่ือมั่นเลย ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง ไม่ค่อยเชื่อมั่น  
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.25  หมายถึง  เชื่อมั่นมาก  ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง เชื่อมั่นมากที่สุด  
 

จากตารางที่ 20 พบว่า   
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในประเด็นต่าง ๆ 

จากค่าเฉลี่ย ( X ) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ประเด็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า  

มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (S.D. = 0.837) และเมื่อเทียบสัดส่วนของ
ความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 87.50 

2) ประเด็นการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่า
เทียม พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (S.D. = 0.548) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 87.50 
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3) ประเด็นการมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ  
และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 (S.D. = 0.837) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่            
ร้อยละ 87.50 

4) ประเด็นมีการปกปิดข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.816) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า  
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 83.25 

5) ประเด็นการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน พยานเอกสาร เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.983) และเมื่อเทียบสัดส่วน 
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 79.25 

6) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.753) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า 
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 79.25 

7) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี พบว่า  
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.753) และเมื่อเทียบสัดส่วน 
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 79.25 

8) ประเด็นการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน และข้อมูลทางคดี 
ให้ผู้ต้องหารับทราบ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.632)  
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 75.00 

9) ประเด็นการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลักความถูกต้องของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 (S.D. = 0.632) และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 75.00 

10) ประเด็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์  
อันมิควรได้ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.894)  
และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 75.00 

11) ประเด็นการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะ       
ของการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 (S.D. = 0.894) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 75.00 

12) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความรวดเร็ว พบว่า มีความเชื่อมั่น      
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.894) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น     
พบว่ามีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 75.00 

13) ประเด็นการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย  
ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 (S.D. = 0.753) 
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 70.75 
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และเม่ือพิจารณาถึงด้านความเชื่อม่ันในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ว่าเป็นไปตามหลักกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.894) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่  
ร้อยละ 75.00  

 
ตำรำงท่ี 21 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภำพรวม 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

เทียบ 
ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษโดยภาพรวม 

7.17 2.137 71.70 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับคดี  มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ งาน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 7.17 (S.D. = 2.137) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 71.70 

ด้านเหตุผล ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุป
เหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนทั่ว ๆ ไป แต่ไม่ทราบ
ถึงรายละเอียดที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร 

2) ยังมีข้อสงสัยในบางประเด็น ควรมีการด าเนินการ
ให้โปร่งใสมากข้ึน 

1) มีขั้นตอน กระบวนการท างานที่เป็นระบบ  
 
2) มีการรับฟังพยาน หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือพิสูจน์

ความบริสุทธิ์ของผู้ที่เยวข้องกับคดี 
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ส่วนท่ี 4 ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 22 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคำดหวัง จ ำนวน  ร้อยละ 
1. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรม 
2 66.67 

2. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงรายละเอียด 
ในเชิงกฎหมายที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบว่าเป็นอย่างไร 

1 33.33 

3. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกระบวนการด าเนินงาน 
ที่รวดเร็ว  

1 33.33 

4. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสรุปปัญหาให้ชัดเจน  
และใช้ภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 

1 33.33 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถาม คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 3 คน 
 

 จากตารางที่ 22 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่  
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  
66.67 รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงรายละเอียดในเชิงกฎหมายที่ถูกต้อง  
ให้ประชาชนทราบว่าเป็นอย่างไร คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกระบวนการด าเนินงานที่รวดเร็ว  
และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสรุปปัญหาให้ชัดเจนและใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ในสัดส่วน  
ที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 23 ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

ควำมต้องกำร จ ำนวน  
 

ร้อยละ 

1. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มความรวดเร็วในการท างาน 
และปรับกระบวนการให้มีความกระชับมากขึ้น 

1 50.00 

2. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน 
โดยละเอียด 

1 50.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 2 คน 

จากตารางที่ 23 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน 

โดยเพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน และปรับกระบวนการให้มีความกระชับมากขึ้น และต้องการให้  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนโดยละเอียด ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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3. ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (n = 78) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ตำรำงท่ี 24 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 58 74.36 
 หญิง 20 25.64 
 รวม 78 100.00 
อำยุ 26-35 ปี 11 14.10 
 36-45 ปี 34 43.59 
 46-59 ปี 32 41.03 
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 1 1.28 
 รวม 78 100.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาตรี เทียบเท่า 35 44.87 
 ปริญญาโท เทียบเท่า 40 51.28 
 เนติบัณฑิต 3 3.85 
 รวม 78 100.00 
หน่วยงำนที่สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส านวนการสืบสวน

สอบสวน 
40 51.28 

 หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการด าเนินคดี 30 38.46 
 หน่วยงานระหว่างประเทศ 3 3.85 
 อ่ืน ๆ อาทิ กรมขนส่งทางบก กรมที่ดิน  5 6.41 
 กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ    
 รวม 78 100.00 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 74.36 และเพศหญิง จ านวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 รองลงมา 
อายุระหว่าง 46-59 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน  
11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 จบการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาโท เทียบเท่า จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 รองลงมา ระดับปริญญาตรี 
เทียบเท่า จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87 และระดับเนติบัณฑิต จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส านวนการสืบสวนสอบสวน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 
รองลงมา สังกัดหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการด าเนินคดี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  
สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ อาทิ กรมขนส่งทางบก กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.41 และสังกัดหน่วยงานระหว่างประเทศ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 25 ควำมเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมเกี่ยวข้อง จ ำนวน ร้อยละ 
1. หน่วยงานที่มีอ านาจในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 51 65.38 
2. มีความเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคดี 21 26.92 
3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ 3 3.85 
4. ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ 3 3.85 

รวม 78 100.00 
 

 จากตารางที่ 25 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนของหน่วยงานที่มี
อ านาจในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 รองลงมา มีความ
เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคดี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 และเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหน่วยงานระหว่างประเทศ และผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน  3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.85 ตามล าดับ 
 

ตำรำงท่ี 26 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
1. รู้จักดี 28 35.90 
2. รู้จักปานกลาง 39 50.00 
3. รู้จักบ้าง 11 14.10 

รวม 78 100.00 
 

 จากตารางที่ 26 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา รู้จักในระดับดี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 และ
รู้จักบ้าง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 27 กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

จ ำนวน  ร้อยละ 

1. เคยติดต่อ ดังนี้ 32 41.03 
1. การแจ้งเบาะแส 17 53.13 
2. การขอค าปรึกษา  16 50.00 
3. การร้องทุกข์ 7 21.88 
4. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 2 6.25 

2. ไม่เคยติดต่อ  46 58.97 
รวม 78 100.00 

หมำยเหตุ เรื่องที่เคยติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง 

 จากตารางที่ 27 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
การปฏิบัติงานร่วมกัน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 58.97 และเคยติดต่อในเรื่องอ่ืน ๆ จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.03 โดยเคยติดต่อในเรื่องการแจ้งเบาะแส จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 
รองลงมา การขอค าปรึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 การร้องทุกข์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.88 และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 28 ช่องทำงกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ช่องทำงกำรติดต่อ จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ 14 43.75 
2. ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 10 31.25 
3. อ่ืน ๆ อาทิ ติดต่อผ่านเครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ติดต่อผ่านทางสายงาน  
9 28.13 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 23 คน 

 จากตารางที่ 28 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดต่อร้องทุกข์  ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ส่วนใหญ่มาติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
รองลงมา ติดต่อผ่านสายด่วน โทร1202 หรือ 0-2831-9888 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25  
และติดต่อผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ ติดต่อผ่านเครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดต่อผ่านทาง  
สายงาน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 29 กำรติดตำมผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดตำมผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ติดตำมผลงำน ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง  76 97.44 

1. สื่อโทรทัศน์ 76 100.00 
2. หนังสือพิมพ์ วารสาร 72 94.74 
3. สื่อสังคมออนไลน์  5 6.58 

- เฟซบุ๊ก 3 60.00 
- ไลน์ 2 40.00 

4. สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ 60 78.95 
5. แผ่นพับ เอกสารแจก 27 35.53 

6. ไม่เคยติดตำมผลงำน 2 2.56 
รวม 78 100.00 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดตาม เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง  

 จากตารางที่ 28 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 76 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 97.44 มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่เคยติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
2 .56 โดยในจ านวนผู้ ที่ ติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ ส่ วนใหญ่ติดตามผลงาน 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ติดตามผ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 
โดยผ่านทางเฟซบุ๊ก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และผ่านทางไลน์ จ านวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.00 ติดตามผ่านสื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 และติดตามผ่าน 
แผ่นพับ เอกสารแจก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 35.53 ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 30 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ ทรำบ ไม่ทรำบ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 75 96.15 3 3.85 
2. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน 77 98.72 1 1.28 

จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม     
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ     

3. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 77 98.72 1 1.28 
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม     

4. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 77 98.72 1 1.28 
ต่อความมั่นคงของประเทศ     
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ตำรำงท่ี 30 (ต่อ) กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ ทรำบ ไม่ทรำบ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

5. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 77 98.72 1 1.28 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ     

6. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 77 98.72 1 1.28 
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     

7. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติ 74 94.87 4 5.13 
หรือองค์กรอาชญากรรม     

8. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล  67 85.90 11 14.10 
เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน     

9. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงาน 38 48.72 40 51.28 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา     
หรือผู้ต้องหา     

 
จากตารางที่ 30 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 และไม่ทราบ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.85 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 
และไม่ทราบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.28  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.28  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.28  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และไม่ทราบ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.28  
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ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และไม่ทราบ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.13  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ผู้ทรงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 และไม่ทราบ จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.10  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ ใหญ่ 
เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 40 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.28 และทราบ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72  

 
ตำรำงท่ี 31 ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรร่วมเป็นเครือข่ำยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ปัญหำหรืออุปสรรค จ ำนวน  ร้อยละ 
1. พบปัญหำ ดังนี้ 2 2.56 

1. ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า 1 50.00 
2. จ านวนบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ 1 50.00 
3. ข้อกฎหมายที่ซับซ้อน ท าให้ดุลยพินิจในการตีความของ    

           แต่ละบุคคลต่างกัน 
1 50.00 

2. ไม่พบปัญหำ 76 97.44 
รวม 78 100.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 
 

จากตารางที่ 31 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ในการติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44 และมีเ พียง  
ส่วนน้อยที่พบปัญหา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 โดยพบปัญหาในเรื่องระยะเวลาการด าเนินการ 
มีความล่าช้า จ านวนบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ และข้อกฎหมายที่ซับซ้อน  
ท าให้ดุลยพินิจในการตีความของแต่ละบุคคลต่างกัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 32 ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์  
และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน 
ในการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.552 มากที่สุด 86.75 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การคุ้มครองพยาน  
โดยค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย  
(ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) 

3.31 0.521 มากที่สุด 82.75 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักความถูกต้อง
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

3.29 0.604 มากที่สุด 82.25 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบูรณาการ 
ประสานงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

3.26 0.574 มากที่สุด 81.50 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการใช้อ านาจ 
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี  
อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล 
ยานพาหนะ และการแฝงตัว เป็นต้น 

3.21 0.592 มาก 80.25 

6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปิดข้อมูล 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ 

3.21 0.546 มาก 80.25 

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานในเบื้องต้น 

3.17 0.710 มาก 79.25 

8. การพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงาน 
การสอบสวน  

3.17 0.526 มาก 79.25 

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเท่าเทียม 

3.16 0.491 มาก 79.00 
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ตำรำงท่ี 32 ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

10. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม                         
และประสิทธิภาพที่ดี  

3.15 0.541 มาก 78.75 

11. ส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาล 

3.13 0.547 มาก 78.25 

12. กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   

3.09 0.657 มาก 77.25 

13. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ 

3.09 0.636 มาก 77.25 

14. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพิจารณา 
ค าร้องขอเป็นคดีพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการร้องขอ 

3.05 0.357 มาก 76.25 

15. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการความสามารถ  
ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวน
คดีพิเศษ 

3.05 0.719 มาก 76.25 

16. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน 

2.97 0.624 มาก 74.25 

17. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้ง 
ความคืบหน้า และผลการด าเนินการหรือสามารถ
ขอตรวจสอบสถานะของการด าเนินการให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ 

2.94 0.607 มาก 73.50 

18. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว 

2.77 0.606 มาก 69.25 

ท่ำนมีควำมไว้วำงใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เป็นผู้ด ำเนินกำรในคดีที่มีควำมซับซ้อน 

3.32 0.570 มำกที่สุด 83.00 

เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี ้  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง ไม่เช่ือมั่นเลย ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง ไม่ค่อยเชื่อมั่น  
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.25 หมายถึง เชื่อมั่นมาก  ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง เชื่อมั่นมากที่สุด  
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 จากตารางที่ 32 พบว่า  
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในประเด็นต่าง ๆ 

จากค่าเฉลี่ย ( X ) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) ประเด็นการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการสอบสวนอย่าง              

มีประสิทธิภาพ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (S.D. = 0.552)  
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 86.75 

2) ประเด็นการคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการ          
ร้องขอให้ด าเนินการ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.521) 
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.75 

3) ประเด็นการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักความถูกต้องของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.604) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่  
ร้อยละ 82.25 

4) ประเด็นการบูรณาการ ประสานงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา                  
มีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 (S.D. = 0.574) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 
ร้อยละ 81.50 

5) ประเด็นการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสาร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล ยานพาหนะ และการแฝงตัว  เป็นต้น พบว่า  
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.592) และเมื่อเทียบสัดส่วน
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 80.25 

6) ประเด็นการปกปิดข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.546 และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 80.25 

7) ประเด็นความเชี่ยวชาญในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในเบื้องต้น 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.710) และเมื่อเทียบสัดส่วนของ
ความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 79.25 

8) ประเด็นการพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน พบว่า มีความเชื่อมั่น 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.526) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า  
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 79.25 

9) ประเด็นการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ 
เท่าเทียม พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.491) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 79.00 

10) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี พบว่า  
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.514) และเมื่อเทียบสัดส่วนของ 
ความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 78.75 
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11) ประเด็นการส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล พบว่า  
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.547) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความ
เชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 78.25 

12) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.657) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า 
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 77.25 

13) ประเด็นการมีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ พบว่า มีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.636) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 77.25 

14) ประเด็นการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (S.D. = 0.357) และเมื่อเทียบสัดส่วนของ
ความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76.25 

15) ประเด็นการมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ และ
ความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 
(S.D. = 0.719) และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76.25 

16) ประเด็นการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.624) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า 
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 74.25 

17) ประเด็นการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของ 
การด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 
(S.D. = 0.607) และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 73.50 

18) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความรวดเร็วพบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 (S.D. = 0.606) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า  
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 69.25 

และด้านความไว้วางใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ด าเนินการในคดีที่มีความซับซ้อน  พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ ในระดับมากมี่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.32  
(S.D. = 0.570) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 83.00 

 
ตำรำงท่ี 33 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภำพรวม 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
( ..DS ) 

เทียบ 
ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม 

7.69 1.120 76.90 

หมำยเหตุ ใช้มาตรวัดระดับความเชื่อม่ัน 
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จากตารางที่ 42 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย

เท่ากับ 7.69 (S.D. = 1.120) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่  
ร้อยละ 76.90 

ด้านเหตุผล ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุป
เหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

 
ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า 
2) การถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยทางตรง  
    และทางอ้อม 
3) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
4) การตีความ หรือการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร 
5) การเปิดเผยข้อมูล และการชี้แจงผลการปฏิบัติงาน 

1) เชื่อมั่นในขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
    ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2) เชื่อมั่นในการน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และ 
    เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3) การเปิดโอกาสให้เครือข่ายการท างานใน 
   ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 

   ในส่วนของข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้      

 
ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตำรำงท่ี 34 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคำดหวัง จ ำนวน  ร้อยละ 
1. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน 9 31.03 
2. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

ยุติธรรม และโปร่งใส 
9 31.03 

3. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ 

6 20.69 

4. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
โดยปราศจากการแทรกแซง 

3 10.34 

5. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

3 10.34 

6. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย  3 10.34 
7. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรให้มี 

ความเชี่ยวชาญ 
2 6.90 

8. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงระบบการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1 3.45 

9. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

1 3.45 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 29 คน 
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 จากตารางที่ 46 พบว่า  

 ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวั งต่ อการด า เนิ นงานของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ  
โดยส่วนใหญ่คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน และคาดหวังให้กรมสอบสวน  
คดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 9 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 31.03 รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดี พิเศษปฏิบัติ งานด้วยความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการแทรกแซง คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการ
ด าเนินการ ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ และคาดหวังให้กรมสอบสวน       
คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90  
และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงระบบการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  
อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 35 ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

ควำมต้องกำร จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนากระบวนการท างานให้มี

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
6 20.69 

2. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
รับเป็นคดีพิเศษที่ชัดเจน เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  
ไม่ควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของแต่ละบุคคล 

3 10.34 

3. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ 
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน 
ด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุน เป็นต้น 

2 6.90 

4. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมปริมาณบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

2 6.90 

5. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษศึกษาแนวทางการสืบสวน 
สอบสวนจากหน่วยงานของต่างประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ 
ใช้กับองค์กร 

2 6.90 

6. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีช่องทางในการให้ค าปรึกษา 
หรืออธิบายข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน ด้วยภาษาท่ีสามารถ 
ท าความเข้าใจได้ง่าย 

1 3.45 

7. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

1 3.45 
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ตำรำงท่ี 35 (ต่อ) ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

ควำมต้องกำร จ ำนวน  ร้อยละ 
8. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการชี้แจงข้อมูลในประเด็น 

ที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
1 3.45 

9. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้เครือข่ายการ
ท างานในทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

1 3.45 

10. ไม่ควรสลับโยกย้ายต าแหน่งของบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน 1 3.45 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 29 คน 

จากตารางที่ 35 พบว่า  

 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน 
โดยพัฒนากระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  20.69 รองลงมา 
ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษที่ชัดเจน เพ่ือให้เป็นบรรทัด
ฐานเดียวกัน ไม่ควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของแต่ละบุคคล จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.34 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย 
ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน ด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุน เป็นต้น ต้องการให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษเพ่ิมปริมาณบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษศึกษา
แนวทางการสืบสวน สอบสวนจากหน่วยงานของต่างประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีช่องทางในการให้
ค าปรึกษาหรืออธิบายข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน ด้วยภาษาที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย คาดหวังให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ  ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผย                   
ต่อสาธารณชนได้ ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้เครือข่ายการท างานในทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และไม่ควรสลับโยกย้ายต าแหน่งของบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน ในสัดส่วน                 
ที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 36 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนนิงำนของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน  
 

ร้อยละ 

1. ควรให้ความส าคัญกับคดีพิเศษท่ีเป็นคดีใหญ่ เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว  

3 75.00 

2. ควรมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการท างาน 

1 25.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 4 คน 
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 จากตารางที่ 36 พบว่า  

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินการ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่เสนอแนะในเรื่องการให้ความส าคัญกับคดีพิเศษที่เป็นคดีใหญ่  
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  
และควรมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อวัดประสิทธิภาพในการท างาน  
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ 

4. ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของเครือขำ่ยกำรท ำงำนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ  
(n = 162) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงท่ี 37 ข้อมูลทั่วไปของเครือข่ำยกำรท ำงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน  ร้อยละ 

เพศ ชาย 95 58.64 
 หญิง 67 41.36 
 รวม 162 100.00 
อายุ 26-35 ปี 6 3.70 
 36-45 ปี 53 32.72 
 46-59 ปี 94 58.02 
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 9 5.56 
 รวม 162 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา ต่ ากว่า 2 1.23 
 มัธยมศึกษา เทียบเท่า 24 14.81 
 อนุปริญญา เทียบเท่า 12 7.41 
 ปริญญาตรี เทียบเท่า 71 43.83 
 สูงกว่าปริญญาตรี 53 32.72 
 รวม 162 100.00 
ความเกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชน 72 44.44 
 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 68 41.98 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 7 4.32 
 องค์กรพัฒนาชุมชน (NGO) 7 4.32 
 สื่อมวลชน 6 3.70 
 อ่ืน ๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ 2 1.24 
 รวม 162 100.00 
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จากตารางที่ 37 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 58.64 และเพศหญิง 

จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 41.36 มีอายุระหว่าง 46-59 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 58.02 
รองลงมา อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.56 และอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี เทียบเท่า จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.72 ระดับมัธยมศึกษา เทียบเท่า จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 ระดับอนุปริญญา 
เทียบเท่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และระดับประถมศึกษา ต่ ากว่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.23 ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดี พิ เศษในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน  
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาชุมชน (NGO) ในจ านวนที่เท่ากัน
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32 สื่อมวลชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 และอ่ืน ๆ อาทิ  
นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 38 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวน  ร้อยละ 
1. รู้จักดี 66 40.74 
2. รู้จักปานกลาง 82 50.62 
3. รู้จักบ้าง 14 8.64 

รวม 162 100.00 
 

 จากตารางที่ 38 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 50.62 รองลงมา รู้จักในระดับดี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 และ
รู้จักบ้าง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 39 กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

จ ำนวน  ร้อยละ 

1. เคยติดต่อ ดังนี้ 97 59.88 
1. การขอค าปรึกษา  53 54.64 
2. การแจ้งเบาะแส 44 45.36 
3. การร้องทุกข์ 36 37.11 
4. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 18 18.56 
5. การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 4.12 

2. ไม่เคยติดต่อ  65 40.12 
รวม 162 100.00 

หมำยเหตุ เรื่องที่เคยติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง 

จากตารางที่ 39 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

การการปฏิบัติงานร่วมกัน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 59.88 และไม่เคยติดต่อในเรื่องอ่ืน ๆ จ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 การขอค าปรึกษา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.64 โดยในจ านวน 
ผู้ที่ระบุว่าเคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืน ๆ นั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เคยติดต่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 45.36 รองลงมาเรื่อง การร้องทุกข์ 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.11 การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56  
และการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 40 ช่องทำงกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ช่องทำงกำรติดต่อ จ ำนวน  
 

ร้อยละ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ 67 69.07 
2. ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 21 21.65 
3. ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 5 5.15 
4. อ่ืน ๆ อาทิ ติดต่อผ่านเครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  13 13.40 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 97 คน 
 

จากตารางที่ 40 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดต่อร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ส่วนใหญ่มาติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 69.07 
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รองลงมา ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65  
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ ติดต่อผ่านเครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  จ านวน  13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 13.40 และติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 41 ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนำเครือข่ำยในด้ำนต่ำง ๆ  

ควำมต้องกำร จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับคดีพิเศษ          92 59.35 
2. ด้านทักษะความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 80 51.61 
3. ด้านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย    75 48.39 
4. ด้านการรับฟังความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย 67 43.23 
5. ด้านการจัดกิจกรรม อบรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย 67 43.23 
6. ด้านการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 66 42.58 
7. ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 56 36.13 

หมำยเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 155 คน 
 
 จากตารางที่ 41 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาเครือข่ายในด้านความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับคดีพิเศษ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 59.35 รองลงมา ด้านทักษะความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 ด้านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างเครือข่าย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 ด้านการรับฟังความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย  
และด้านการจัดกิจกรรม อบรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย ในสัดส่วนที่ เท่ากัน จ านวน  67 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.23 ด้านการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.58 และด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน  56 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.13 ตามล าดับ 
 

ตำรำงท่ี 42 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ ทรำบ ไม่ทรำบ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 151 93.20 11 6.80 
2. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน 162 100.0 0 0.00 

จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม     
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ     

3. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 162 100.0 0 0.00 
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม     
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ตำรำงท่ี 42 (ต่อ) กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ ทรำบ ไม่ทรำบ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

4. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 162 100.0 0 0.00 
ต่อความมั่นคงของประเทศ     

5. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 162 100.0 0 0.00 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ     

6. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง 162 100.0 0 0.00 
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     

7. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติ 162 100.0 0 0.00 
หรือองค์กรอาชญากรรม     

8. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล  146 90.10 16 9.90 
เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน     

9. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่าย 92 56.80 70 43.20 
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา     
หรือผู้ต้องหา     

ข้อสังเกต เครือข่ายภาคประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความเข้าใจว่าบทบาท หน้าที่การด าเนินคดีบางอย่างเป็น 
             หน้าที่ของส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 
จากตารางที่ 42 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ข องกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20 และไม่ทราบ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ                
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดรับทราบ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดรับทราบ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ผู้ทรงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน                
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 และไม่ทราบ จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ถูก
กล่าวหา หรือผู้ต้องหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 
และไม่ทราบ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20  

 
ตำรำงท่ี 43 ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรร่วมเป็นเครือข่ำยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ปัญหำหรืออุปสรรค จ ำนวน  ร้อยละ 
1. พบปัญหำ ดังนี้ 12 7.41 

1. การปิดบังข้อมูลของผู้แจ้ง เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7 58.00 

2. ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า 3 25.00 
3. จ านวนบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ 1 8.00 
4. กฎหมายหรือข้อบังคับคดีพิเศษบางมาตราไม่เชื่อมโยง 

กับระบบการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
1 8.00 

5. ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทีมสอบสวน 

1 8.00 

2. ไม่พบปัญหำ 150 92.59 
รวม 162 100.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

จากตารางที ่43 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ในการติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ขณะที่บางส่วนระบุว่า 
พบปัญหา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 โดยในจ านวนผู้ที่ระบุว่าพบปัญหานั้น ระบุว่า  การปิดบัง
ข้อมูลของผู้แจ้ง เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 รองลงมา ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
จ านวนบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ กฎหมายหรือข้อบังคับคดีพิเศษบางมาตรา  
ไม่เชื่อมโยงกับระบบการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทีมสอบสวน ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 44 ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดโอกาสทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO 
ภาคประชาชน 

3.42 0.697 มากที่สุด 85.50 

2. ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม 

3.37 0.535 มากที่สุด 84.25 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน           
คดีพิเศษ 

3.35 0.541 มากที่สุด 83.75 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรมฯ 

3.31 0.608 มากที่สุด 82.75 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนา 
การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

3.30 0.633 มากที่สุด 82.50 

6. บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.30 0.536 มากที่สุด 82.50 

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 

3.30 0.603 มากที่สุด 82.50 

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนา 
เครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.29 0.623 มากที่สุด 82.25 

9. กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   

3.29 0.586 มากที่สุด 82.25 

10. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบังคับใช้กฎหมายใน
การด าเนินการสืบสวนสอบสวน 
ด้วยความเป็นธรรม 

3.28 0.633 มากที่สุด 82.00 

11. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม  
และประสิทธิภาพที่ดี 

3.28 0.577 มากที่สุด 82.00 
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ตำรำงท่ี 44 (ต่อ) ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

12. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนากลไก 
เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะ 
เป็นคดีพิเศษ 

3.27 0.630 มากที่สุด 81.75 

13. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางในการติดต่อ  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอค าปรึกษา  
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

3.21 0.706 มาก 80.25 

14. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ 

3.17 0.690 มาก 79.25 

15. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการตรวจสอบ
สถานะเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบสถานะคดี
พิเศษ  

3.14 0.669 มาก 78.50 

16. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดกิจกรรม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

3.14 0.809 มาก 78.50 

17. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งผล 
การด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ให้ประชาชนทราบ 

3.13 0.771 มาก 78.25 

18. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว 

2.88 0.624 มาก 72.00 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีควำมยุติธรรม 
เป็นที่พึ่งของประชำชนได้ 

3.38 0.512 มำกที่สุด 84.50 

เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี ้  
ค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.75  หมายถึง  ไม่เชื่อมั่นเลย ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50   หมายถึง   ไม่ค่อยเช่ือมั่น 

   ค่าเฉลี่ย   2.51 - 3.25  หมายถึง  เชื่อมั่นมาก  ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00   หมายถึง   เช่ือมั่นมาก 
 
จากตารางที่ 44 พบว่า  
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของเครือข่ายการท างานที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในประเด็นต่าง ๆ 

จากค่าเฉลี่ย ( X ) โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) ประเด็นการเปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   เอกชน NGO  

ภาคประชาชน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D. = 0.697)                
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 85.50 
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2) ประเด็นผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 (S.D. =0.535) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 84.25 

3) ประเด็นเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (S.D. = 0.541) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 83.75 

4) ประเด็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมฯ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ                
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.608) และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.75 

5) ประเด็นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (S.D. = 0.633) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น               
พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 82.50 

6) ประเด็นบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (S.D. = 0.536) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.50 

7) ประเด็นการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (S.D. = 0.603) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น              
พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 82.50 

8) ประเด็นการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.623) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.25 

9) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.586) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.25 

10) ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม              
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. = 0.633) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.00 

11) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี            
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. = 0.577) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 82.00 

12) ประเด็นการพัฒนากลไก เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
การกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.630) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 81.75 
 13) ประเด็นการมีช่องทางในการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอค าปรึกษา  
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.21 (S.D. = 0.706) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 80.25 
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14) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.690) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่
ที่ร้อยละ 79.25 

15) ประเด็นการมีช่องทางการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 0.669) และเมื่อเทียบสัดส่วน 
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 78.50 

16) ประเด็นการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 0.809) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 78.50 

17) ประเด็นการแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ                          
พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.771) และเมื่อเทียบสัดส่วนของ
ความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 78.25 

18) ประเด็นกระบวนการท างาน ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.624) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น                    
พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 72.00 

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อม่ันในประเด็นต่าง ๆ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความยุติธรรม เป็นที่พ่ึง
ของประชาชนได้ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.512) 
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 84.50  

 
ตำรำงท่ี 45 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภำพรวม 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
( ..DS ) 

เทียบ 
ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม 

7.97 1.187 79.70 

จากตารางที่ 42 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย

เท่ากับ 7.97 (S.D. = 1.187) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 
79.70 
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 ด้านเหตุผล ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุป
เหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 
1) ไม่เชื่อมั่นในบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1) เชื่อมั่นในขั้นตอนและกระบวนการท างานของ 
2) ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า     กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3) ขาดการรายงานผลการด าเนินการ  2) เชื่อมั่นในผลงาน และประสิทธิภาพของ 
4) การถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยทางตรง     กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    และทางอ้อม 3) การเปิดโอกาสให้เครือข่ายการท างานใน 
     ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 
 

ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตำรำงท่ี 46 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคำดหวัง จ ำนวน  ร้อยละ 
1. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน 15 38.46 
2. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

ยุติธรรม และโปร่งใส 
12 30.77 

3. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ 

6 15.38 

4. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
โดยปราศจากการแทรกแซง 

6 15.38 

5. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ 

5 12.82 

6. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
ชี้แจงขอ้มูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

1 2.56 

7. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญ 

1 2.56 

8. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 1 2.56 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถาม คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 39 คน 

 จากตารางที่ 46 พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่  
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พึ่งของประชาชนชน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  38.46 
รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.77 คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการแทรกแซง  
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ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวย 
ความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 
และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ คาดหวังให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 
ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 47 ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

ควำมต้องกำร จ ำนวน  รอ้ยละ 
1. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนากระบวนการท างานให้มี

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
8 30.77 

2. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเวทีให้ความรู้กับประชาชน 
ในระดับท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานเพ่ิมข้ึน 

5 19.23 

3. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน 
ด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุน เป็นต้น 

3 11.54 

4. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายเครือข่ายการท างาน 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

3 11.54 

5. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ 

2 7.69 

6. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

1 3.85 

7. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้แจ้งเบาะแส 

1 3.85 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 26 คน 

จากตารางที่ 47 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน 

โดยพัฒนากระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  30.77 รองลงมา 
ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเวทีให้ความรู้กับประชาชนในระดับท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย
การท างานเพ่ิมขึ้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากร
เรื่ององค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน ด้านการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือสนับสนุน เป็นต้น และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายเครือข่ายการท างาน ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ในสัดส่วนที่ เท่ากัน จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 ต้องการให้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
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ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ให้การคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
ตามล าดับ 

 
ตำรำงท่ี 48 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนนิงำนของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ควรเพิ่มการจัดอบรมการให้ความรู้ ประเมินผลงาน ติดตามผล 

การด าเนินงานกับเครือข่ายฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  
3 42.86 

2. ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับเครือข่ายฯ  
ในการร่วมปฏิบัติงาน 

1 14.29 

3. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 1 14.29 
4. วิทยากรที่มาจัดเวทีอบรมประชาชน ควรมีวิธีการให้ความรู้ที่

ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
1 14.29 

5. ควรมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาหรืออธิบายข้อกฎหมายที่มีความ
ซับซ้อน ด้วยภาษาท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 

1 14.29 

6. ควรรายงานผลการด าเนินการ ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

1 14.29 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 7 คน 

จากตารางที่ 48 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินการของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่เสนอแนะในเรื่องควรเพ่ิมการจัดอบรมการให้ความรู้ ประเมินผลงาน 
ติดตามผลการด าเนินงานกับเครือข่ายฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  42.86 
รองลงมา ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับเครือข่ายฯ ในการร่วมปฏิบั ติงาน ควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น วิทยากรที่มาจัดเวทีอบรมประชาชน ควรมีวิธีการให้ความรู้
ที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ควรมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาหรืออธิบายข้อกฎหมายที่มี            
ความซับซ้อน ด้วยภาษาที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และควรรายงานผลการด าเนินการ ชี้แจงข้อมูล    
ในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ตามล าดับ 
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5. ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชน (n = 2,501) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงท่ี 49 ข้อมูลทั่วไปของประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน  ร้อยละ 
เพศ ชาย 1,171 46.82 
 หญิง 1,330 53.18 
 รวม 2,501 100.00 
อายุ 20-25 ปี 386 15.43 
 26-35 ปี 529 21.15 
 36-45 ปี 631 25.23 
 46-59 ปี 664 26.55 
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 291 11.64 
 รวม 2,501 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา ต่ ากว่า 530 21.19 
 มัธยมศึกษา เทียบเท่า 847 33.87 
 อนุปริญญา เทียบเท่า 355 14.19 
 ปริญญาตรี เทียบเท่า 694 27.75 
 สูงกว่าปริญญาตรี 75 3.00 
 รวม 2,501 100.00 
อาชีพ ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 381 15.23 
 พนักงานเอกชน 322 12.87 
 เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ ค้าขาย 592 23.67 
 ผู้ใช้แรงงาน รับจ้างทั่วไป 461 18.43 
 เกษตรกร ประมง 289 11.56 
 นักเรียน นักศึกษา 230 9.20 
 พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน 226 9.04 
 รวม 2,501 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 955 38.19 
 10,001-20,000 บาท 1,006 40.22 
 20,001-30,000 บาท 352 14.07 
 30,001-40,000  118 4.72 
 มากกว่า 40,000 บาท 70 2.80 
 รวม 2,501 100.00 
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ตำรำงท่ี 49 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน  ร้อยละ 
ภูมิภำค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 418 16.72 
 ภาคกลาง (ตะวันออก ตะวันตก) 447 17.87 
 ภาคเหนือ 457 18.27 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 840 33.59 
 ภาคใต้ 339 13.55 
 รวม 2,501 100.00 

 
จากตารางที่ 49 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1,330 คน คิดเป็นร้อยละ 53.18 และ       

เป็นเพศชาย จ านวน 1,171 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 มีอายุระหว่าง 46-59 ปี จ านวน 664 คน          
คิดเป็นร้อยละ 26.55 รองลงมา อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 631 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 อายุ
ระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 529 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 อายุระหว่าง 18-25 ปี จ านวน 386 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.43 และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 847 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.87 รองลงมา จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 694 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.75 ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ 21.19  
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ ค้าขาย จ านวน 592 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.67 รองลงมา เป็นผู้ใช้แรงงาน รับจ้างทั่วไป จ านวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43  
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23 เป็นพนักงาน
เอกชน จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ  12.87 เป็นเกษตรกร ประมง จ านวน 289 คน คิดเป็น           
ร้อยละ  11.56 เป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ  9.20 และเป็นพ่อบ้าน          
แม่บ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 1,006 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.22 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 955 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.18 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
มากกว่า 40,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 840 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.59 รองลงมา พักอาศัยอยู่ในภาคเหนือ จ านวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27 พักอาศัยอยู่ใน
ภาคกลาง (ตะวันออก ตะวันตก) จ านวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 16.71 และพักอาศัยอยู่ในภาคใต้ จ านวน 339 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.55 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 50 กำรรับรู้หรือเคยได้ยินชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กำรรับรู้หรือเคยได้ยินชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน ร้อยละ 
1. รู้จัก เคยได้ยิน ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง  2,501 100.00 

1. สื่อโทรทัศน์ 2,340 93.56 
2. หนังสือพิมพ์ วารสาร 884 35.35 
3. สื่อสังคมออนไลน์ (ระบุ) 768 30.71 

- เฟซบุ๊ก 757 30.27 
- ไลน์ 163 6.52 
- ทวิตเตอร ์ 32 1.28 

4. สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ 479 19.15 
5. เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ทั่วไป 191 7.64 
6. การบอกเล่าจากบุคคล 195 7.80 
7. เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th 56 2.24 
8. ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ่ 46 1.84 
9. การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา 42 1.68 
10. แผ่นพับ เอกสารแจก 25 1.00 
11. แอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ   บนมือถือ 14 0.56 
12. สายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 11 0.44 

2. ไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยิน 0 0.00 
รวม 2,501 100.00 

หมำยเหตุ ช่องทางการรับรู้ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง  
 
จากตารางที่ 50 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2,501 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยส่วนใหญ่ ระบุว่า รู้จัก เคยได้ยิน จากช่องทางสื่อโทรทัศน์  จ านวน 2,340 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.56 รองลงมา เป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร จ านวน 884 คน คิดเป็นร้อยละ 35.35  
สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 768 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 (ในจ านวนนี้ ระบุว่า รู้จัก เคยได้ยิน จากสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก จ านวน 757 คน คิดเป็นร้อยละ 30.27 รองลงมา ไลน์ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 
และทวิตเตอร์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28) สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ จ านวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.15 เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ทั่วไป จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64 การบอกเล่าจากบุคคล จ านวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 2.24  
ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ่ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 แผ่นพับ เอกสารแจก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
แอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษบนมือถือ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 และสายด่วนโทร 1202 
หรือ 0-2831-9888 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 51 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวน  ร้อยละ 
1. รู้จักดี 58 2.32 
2. รู้จักปานกลาง 766 30.63 
3. รู้จักบ้าง 1,677 67.05 

รวม 2,501 100.00 
 

จากตารางที่ 51 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่บ้าง จ านวน 1,677 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.05 รู้จักอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 30.63 และรู้จักดี จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

ตำรำงท่ี 52 กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องต่ำง ๆ จ ำนวน  ร้อยละ 
1. เคยติดต่อ ดังนี้ 113 4.52 

1. การร้องทุกข์ 49 43.36 
2. การขอค าปรึกษา 41 36.28 
3. การแจ้งเบาะแส 32 28.32 
4. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 13 11.50 
5. การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 10.62 
6. การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 10 8.85 
7. การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน 7 6.19 

2. ไม่เคยติดต่อ  2,388 95.48 
รวม 2,501 100.00 

หมำยเหตุ เรื่องที่เคยติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง 

จากตารางที่ 52 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2,388 คน คิดเป็น

ร้อยละ 95.48 และเคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 โดยใน
จ านวนผู้ที่ระบุว่าเคยติดต่อ ส่วนใหญ่ ระบุว่าเป็นการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.36 รองลงมาเป็นการขอค าปรึกษา จ านวน 41 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 36.28 การแจ้งเบาะแส จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32 การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จ านวน     
13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.62       
การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85 และการตรวจสอบสถานะ          
เรื่องร้องเรียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 ตามล าดับ 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 81  
 

กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ตำรำงท่ี 53 ช่องทำงกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ช่องทำงกำรติดต่อ จ ำนวน  
 

ร้อยละ 

1. ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 58 51.33 
2. ติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ 29 25.66 
3. ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ระบุ)  27 23.89 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น  21 77.78 
- ภาคกลาง ชลบุรี 3 11.11 
- ภาคเหนือ เชียงใหม่ 3 11.11 

4. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแส  
ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่) 

21 18.58 

5. ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ 14 12.39 
6. ติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษบนมือถือ 11 9.73 
7. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th  

(ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) 
9 7.96 

8. ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

8 7.08 

9. ติดต่อผ่านตู้สีขาว 5 4.42 

หมำยเหตุ ช่องทางการติดต่อ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 113 คน 
 

จากตารางที่ 53 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจาก

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 
รองลงมา ติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.66 
ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 (โดยในจ านวนนี้ ระบุว่า 
ติดต่อทางศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมา ติดต่อ
ทา งศู นย์ ภ าคกลา ง  ชลบุ รี  และภาค เหนื อ  เ ชี ย ง ใหม่  ในสั ดส่ วนที่ เ ท่ า กั น  จ านว น  3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.11) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแสร้องเรียนฯ ร้องเรียน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58 ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.39 ติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ บนมือถือ  
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th (ระบบการจัดการเรื่องราว    
ร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96 ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 และติดต่อผ่านตู้สีขาว จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.42 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 54 ควำมสนใจของประชำชนในกำรติดตำมผลงำนหรือข่ำวสำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมสนใจ จ ำนวน  ร้อยละ 
1. สนใจ เรื่อง (ระบุ) 961 38.42 

1. ข่าวสารทั่วไปของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การแถลง
ผลงาน การจับกุม กระบวนการท างาน การสืบสวน 

174 18.11 

2. คดีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ข้าราชการ  
เจ้าหน้ารัฐ 

125 13.01 

3. คดีเก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ 120 12.49 
4. คดีท่ีเป็นกระแสหรือสังคมให้ความสนใจ 72 7.49 
5. คดีเก่ียวกับการกระท าความผิดของพระสงฆ์ ศาสนา  

เช่น คดีวัดพระธรรมกาย 
70 7.28 

6. คดีท่ีมีความซับซ้อน 64 6.66 
7. คดีฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หลอกลวงต้มตุ๋น 58 6.04 
8. คดีอาญชากรรม ฆาตกรรม 46 4.79 
9. คดีเก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศ 39 4.06 
10. คดีอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การแฮกข้อมูลรหัสบัตร

เอทีเอ็ม ลักลอบค้ายาเสพติด ค้าแรงงานข้ามชาติ  
การลักตัวเด็กไปขายข้ามชาติ 

33 3.43 

11. คดีค้ามนุษย์ 26 2.71 
12. คดีเก่ียวกับการเมือง 25 2.60 
13. คดีเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและประเทศ 23 2.39 
14. คดีเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 20 2.08 
15. คดีเก่ียวกับการทุจริตและคอรัปชั่น 19 1.98 
16. คดีเก่ียวกับการฟอกเงิน 17 1.77 
17. คดีท่ัวไป 14 1.46 
18. คดีพิเศษ คดีส าคัญต่าง ๆ 13 1.35 
19. คดีละเมิดลิขสิทธิ์ 10 1.04 
20. ปราบปรามหนี้นอกระบบ 8 0.83 
21. คดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 7 0.73 
22. คดีเก่ียวกับยาเสพติด 4 0.42 
23. การร้องทุกข์ ร้องเรียน 4 0.42 

2. ไม่สนใจ   1,540 61.58 
รวม 2,501 100.00 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 961 คน 
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จากตารางที่ 54 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่สนใจติดตามผลงานหรือข่าวสารของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ จ านวน 1,540 คน คิดเป็นร้อยละ 61.58 และมีความสนใจ จ านวน 961 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.42 โดยส่วนใหญ่สนใจในข่าวสารทั่วไปของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การแถลงผลงาน การจับกุม 
กระบวนการท างาน การสืบสวน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11 รองลงมา สนใจในผลงาน 
หรือข่าวสารคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้ารัฐ  จ านวน 125 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 13.01 คดีเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 12.49 คดีที่เป็นกระแส 
หรือสังคมให้ความสนใจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 7.49 คดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดของพระสงฆ์ 
ศาสนา เช่น คดีวัดพระธรรมกาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28 คดีที่มีความซับซ้อน จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.66 คดีฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หลอกลวงต้มตุ๋น จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 คดีอาญชากรรม 
ฆาตกรรม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79 คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.06 คดีอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การแฮกข้อมูลรหัสบัตรเอทีเอ็ม ลักลอบค้ายาเสพติด  
ค้าแรงงานข้ามชาติ การลักตัวเด็กไปขายข้ามชาติ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 55 กำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

บทบำทหน้ำที่ ทรำบ ไม่ทรำบ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 1,951 78.01 550 21.99 

2. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน
จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ 

1,990 79.57 511 20.43 

3. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

1,772 70.85 729 29.15 

4. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 

1,869 74.73 632 25.27 

5. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1,725 68.97 776 31.03 

6. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1,653 66.09 848 33.91 

7. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิด 
ข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม 

1,831 73.21 670 26.79 

8. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็น
ตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 

1,913 76.49 588 23.51 

9. ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่าปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหายหรือผู้ต้องหา 

1,832 73.25 669 26.75 
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จากตารางที่ 55 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ 78.01 และไม่ทราบ จ านวน 
550 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็น พิ เศษ พบว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับทราบ จ านวน 1,990 คน  
คิดเป็นร้อยละ 79.57 และไม่ทราบ จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,772 คน คิดเป็นร้อยละ 70.85 และไม่ทราบ 
จ านวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 29.15  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ                     
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,869 คน คิดเป็นร้อยละ 74.73 และไม่ทราบ 
จ านวน 632 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,725 คน คิดเป็นร้อยละ 68.97 และไม่ทราบ จ านวน 776 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.03 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,653 คน คิดเป็นร้อยละ 66.09 และไม่ทราบ จ านวน     
848 คน คิดเป็นร้อยละ 33.91 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,831 คน คิดเป็นร้อยละ 73.21 และไม่ทราบ จ านวน 670 คน       
คิดเป็นร้อยละ 26.79 

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี ผู้ทรงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน                 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,913 คน คิดเป็นร้อยละ 76.49 และไม่ทราบ 
จ านวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51  

ด้านการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ถูก
กล่าวหา หรือผู้ต้องหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบ จ านวน 1,832 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.25 และไม่ทราบ จ านวน 669 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75  
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตำรำงท่ี 56 ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

3.12 0.597 มาก 78.00 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบังคับใช้กฎหมาย
ในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความ
เป็นธรรม 

3.08 0.608 มาก 77.00 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนากลไก 
เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะ
เป็นคดีพิเศษ 

3.07 0.646 มาก 76.75 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

3.07 0.651 มาก 76.75 

5. บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.05 0.672 มาก 76.25 

6. ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

3.01 0.615 มาก 75.25 

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนาเครือข่าย
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.01 0.660 มาก 75.25 

8. กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส   

2.99 0.661 มาก 74.75 

9. กระบวนการท างานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม 
และประสิทธิภาพที่ดี 

2.98 0.652 มาก 74.50 

10. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวน            
คดีพิเศษ 

2.97 0.629 มาก 74.25 
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ตำรำงท่ี 56 (ต่อ) ควำมเชื่อม่ันของกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นต่ำง ๆ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( ..DS ) 

แปลค่ำ เทียบ 
ร้อยละ 

11. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 

2.97 0.620 มาก 74.25 

12. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการ
ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน  
และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 

2.97 0.654 มาก 74.25 

13. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทาง 
ในการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ขอค าปรึกษา ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก 

2.94 0.688 มาก 73.50 

14. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งผลการ
ด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ให้ประชาชนทราบ 

2.93 0.704 มาก 73.25 

15. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดโอกาสทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน 
NGO ภาคประชาชน 

2.91 0.692 มาก 72.75 

16. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 

2.91 0.672 มาก 72.75 

17. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  

2.91 0.690 มาก 72.75 

18. กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดมีความรวดเร็ว 

2.91 0.699 มาก 72.75 

ท่ำนมีควำมเชื่อม่ันว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
มีควำมยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชำชนได้ 

3.01 0.624 มำก 75.25 

เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ดังนี ้  
ค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.75  หมายถึง  ไม่เชื่อมั่นเลย ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50   หมายถึง   ไม่ค่อยเช่ือมั่น 

   ค่าเฉลี่ย   2.51 - 3.25  หมายถึง  เชื่อมั่นมาก  ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00   หมายถึง   เช่ือมั่นมาก 
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จากตารางที่ 56 พบว่า   
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในประเด็นต่าง ๆ  

จากค่าเฉลี่ย ( X ) โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) ประเด็นการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน  

คดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.597) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 78.00 

2) ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม  
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.608) และเมื่อเทียบสัดส่วน 
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 77.00 

3) ประเด็นการพัฒนากลไก เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน  
การกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.07 (S.D. = 0.646) และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ ร้อยละ 76.75  

4) ประเด็นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล พบว่า มีความเชื่อมั่น 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.651) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น            
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76.75 

5) ประเด็นบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (S.D. = 0.672) และเมื่อเทียบ
สัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76.25 

6) ประเด็นผลงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.01 (S.D. = 0.660) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 
75.25 

7) ประเด็นการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 (S.D. = 0.615) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น  
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 75.25 

8) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 (S.D. = 0.661) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น  
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 74.75 

9) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี                 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 (S.D. = 0.652) และเมื่อเทียบสัดส่วน   
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 74.50 

10) ประเด็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.629) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า 
มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 74.25 

11) ประเด็นการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.620) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น  
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 74.25 
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12) ประเด็นการมีช่องทางการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.654) และเมื่อเทียบสัดส่วน 
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 74.25 

13) ประเด็นการมีช่องทางในการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอค าปรึกษา  
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.94 (S.D. = 0.688) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 73.50 

14) ประเด็นการแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ                 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.704) และเมื่อเทียบสัดส่วน  
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 73.25 

15) ประเด็นการเปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO  
ภาคประชาชน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.692)                  
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 72.75 

16) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.672) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น 
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 72.75 

17) ประเด็นการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.690)                   
และเม่ือเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 72.75 

18) ประเด็นกระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความรวดเร็ว พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.699) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อเทียบสัดส่วน           
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 72.75 

และในด้านความเชื่อมั่นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้     
พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 (S.D. = 0.624) และเมื่อเทียบสัดส่วน  
ของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ที่ร้อยละ 75.25 

 
ตำรำงท่ี 57 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภำพรวม 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
( ..DS ) 

เทียบ 
ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม 

7.03 
 

1.851 
 

70.30 

 
จากตารางที่ 57 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย

เท่ากับ 7.03 (S.D. = 1.851) และเมื่อเทียบสัดส่วนของความเชื่อมั่น พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ที่            
ร้อยละ 70.30 
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ด้านเหตุผลของประชาชน ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถสรุปเหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

 
ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ 1) กระบวนการท างานของกรมสอบสวน 
การท างานได้ยาก จึงไม่แน่ใจในระบบ กระบวน คดีพิเศษ มีมาตรฐาน ท าให้เกิดความ 
การท างาน น่าเชื่อถือ 

2) ประชาชนยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ชัดเจนของ  2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถคลี่คลาย  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3) ประชาชนยังไม่รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่  
    เนื่องจากมีกระบวนการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 
    บางคด ี
4) บางคดีไม่ทราบผู้รับผิดชอบการท างานที่ชัดเจน 
5) กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    มีความล่าช้า 

และด าเนินคดีที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   มีความโปร่งใส และยุติธรรม 
4) เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มี     
   ความเชี่ยวชาญ 
5) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงให้กับ 
    ประชาชน 

 6) การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   เป็นไปตามกฎหมาย 

 7) กรมสอบสวนคดีพิเศษมีส่วนช่วยใน 
   การปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล 

 8) เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   มีความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มที่ 

 9) ความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏตามสื่อ 
อยู่บ่อยครั้ง 
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ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ตำรำงท่ี 58 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควำมคำดหวัง จ ำนวน  ร้อยละ 
1. คาดหวังให้กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ และถูกต้อง 
651 33.87 

2. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่รักษาความยุติธรรมใน
สังคม มีความเป็นกลางในการด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เข้าข้าง 
ผู้มีอิทธิพล หรือคนรวย 

503 26.17 

3. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน 377 19.61 
4. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษท างานส าเร็จอย่างรวดเร็ว 210 10.93 
5. คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงาน 

อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
96 4.99 

6. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาคุณภาพในการท างานให้ได้
มาตรฐานตลอดไป (การท างานมีความละเอียด รอบคอบ มีแบบแผน   
การด าเนินงาน) 

73 3.80 

7. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษประชาสัมพันธ์กระบวนการท างาน
ขั้นตอนการท างานให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 

51 2.65 

8. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทย            
ให้ลดลง เพื่อความสงบสุขของประเทศ 

40 2.08 

9. คาดหวังให้กระบวนการท างานกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) 

30 1.56 

10. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินงานโดยยึดหลักของกฎหมาย 29 1.51 
11. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับพิจารณาคดีเล็ก ๆ ด้วย  

ไม่จ าเป็นต้องท าแต่เพียงคดีใหญ่เท่านั้น 
13 0.68 

12. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประชาชน 

12 0.62 

13. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

11 0.57 

14. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการท างาน 

11 0.57 

15. คาดหวังให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล 
ในสังคม 

9 0.47 

16. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมด                  
ไปจากสังคม 

6 0.31 

17. คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปราบปรามการกระท าความผิดของ
กลุ่มคนต่างชาติ ที่กระท าความผิดในประเทศอย่างจริงจัง 

1 0.05 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 1,922 คน 
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จากตารางที่ 58 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

มีความโปรงใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ และถูกต้อง จ านวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 33.87 รองลงมา 
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่รักษาความยุติธรรมในสังคม มีความเป็นกลาง  
ในการด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เข้าข้างผู้มีอิทธิพล หรือคนรวย จ านวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17 
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61 คาดหวัง
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษท างานส าเร็จอย่างรวดเร็ว จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93 คาดหวังให้
เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.99 คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาคุณภาพในการท างานให้ได้มาตรฐานตลอดไป (การท างานมี
ความละเอียด รอบคอบ มีแบบแผนการด าเนินงาน) จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 คาดหวังให้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษประชาสัมพันธ์กระบวนการท างานขั้นตอนการท างานให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทย 
ให้ลดลง เพื่อความสงบสุขของประเทศ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 คาดหวังให้กระบวนการท างาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินงานโดยยึดหลักของกฎหมาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 
ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 59 ควำมต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

ควำมต้องกำร จ ำนวน  ร้อยละ 
1. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงกระบวนการท างาน            

ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
753 42.64 

2. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสอบสวนคดี 
อย่างยุติธรรม เป็นธรรม เป็นกลาง ไม่เกรงกลัวกลุ่มผู้มีอิทธิพล 

244 13.82 

3. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างความเชื่อมั่นในการะบวน
การท างานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความซื่อสัตย์ 
ในการท างาน 

215 12.17 

4. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของคดีให้ประชาชนทราบ  
เช่น การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ 

209 11.83 

5. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมช่องทางให้ประชาชน 
เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เช่น สามารถติดต่อได้ทุกจังหวัด 

86 4.87 

6. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงเรื่องขั้นตอนการท างาน 
การท างานเป็นทีม ไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน 

63 3.57 

7. ต้องการการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ถูกแทรกแซงจาก
ภายนอก (ฝ่ายการเมือง) 

60 3.40 

8. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างจริงจัง ไม่ละเลยหน้าที่ 

55 3.11 
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ควำมต้องกำร จ ำนวน  ร้อยละ 
9. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาระบบการท างาน พัฒนา

เจ้าหน้าที่ เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ หรือการจัดอบรม 
44 2.49 

10. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมช่องทางในการแจ้งเบาะแส          
ที่เก่ียวข้องกับคดีให้มากข้ึน 

38 2.15 

11. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน 28 1.59 

12. ต้องการให้การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความถูกต้อง 
แม่นย า ชัดเจน ไม่จับกุมคนผิด 

22 1.25 

13. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษน าหลักกฎหมายมาบังคับใช้อย่าง
จริงจัง 

11 0.62 

14. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งแก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล           
ในสังคม 

9 0.51 

15. ต้องการให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป
ตรวจสอบการท างานได้ 

7 0.40 

16. ต้องการให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 0.17 

17. ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อ
ประชาชนเข้าไปติดต่อ 

1 0.06 

หมำยเหตุ เป็นข้อค าถามปลายเปิด คิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 1,766 คน 

จากตารางที่ 59 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ด าเนินงานด้านกระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น จ านวน 753 คน คิดเป็นร้อยละ 42.64 
รองลงมา ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสอบสวนคดีอย่างยุติธรรม เป็นธรรม เป็นกลาง  
ไม่เกรงกลัวกลุ่มผู้มีอิทธิพล จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
สร้างความเชื่อมั่นในการะบวนการท างานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความซื่อสัตย์ในการท างาน 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของคดีให้ประชาชนทราบ เช่น การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    
สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมช่องทาง   
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เช่น สามารถติดต่อได้ทุกจังหวัด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 4.87 
ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงเรื่องขั้นตอนการท างาน การท างานเป็นทีม ไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ต้องการการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ถูกแทรกแซง       
จากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ไม่ละเลยหน้าที่ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 ต้องการ           
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาระบบการท างาน พัฒนาเจ้าหน้าที่ เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย          
มาใช้หรือการจัดอบรม จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมช่องทาง 
ในการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคดีให้มากข้ึน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 60 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อกำรปรับปรุงคณุภำพด้ำนกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน  ร้อยละ 
1. ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของคดีให้มากข้ึน 364 31.82 
2. ควรส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก

กรมสอบสวนคดีพิเศษมากขึ้น (ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน) 
358 31.29 

3. ควรปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็วมากขึ้น 100 8.74 
4. ควรสร้างกระบวนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความถูก

ต้อง เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
99 8.65 

5. ควรด าเนินคดีด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรมตลอดไป 92 8.04 
6. ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับบริการให้มากข้ึน 56 4.90 
7. ควรมีการวางแผนการท างานเป็นขั้นเป็นตอน ท างานเป็นทีม 45 3.93 
8. ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ เช่น 

การจัดอบรม น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
38 3.32 

9. ควรเปิดช่องทางการรับฟังปัญหาของประชาชน 23 2.01 
10. ควรรักษามาตรฐานที่เป็นอยู่ตลอดไป 18 1.57 
11. ควรเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนตลอดไป 16 1.40 
12. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 14 1.22 
13. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง

จากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) 
13 1.14 

 
จากตารางที่ 60 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ระบุข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพด้านการ

ด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่า ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของคดีให้มากขึ้น 
จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมา ควรส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เพ่ือให้
ประชาชนรู้จักกรมสอบสวนคดีพิเศษมากขึ้น (ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน) จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.29 ควรปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็วมากขึ้น จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 ควรสร้าง
กระบวนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.65 ควรด าเนินคดีด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรมตลอดไป จ านวน 92 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.04 ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อขอรับบริการให้มากขึ้น จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ควรมี
การวางแผนการท างานเป็นขั้นเป็นตอน ท างานเป็นทีม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 ควรมี 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรม น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 ควรเปิดช่องทางการรับฟังปัญหาของประชาชน จ านวน 23 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.01 ควรรักษามาตรฐานที่เป็นอยู่ตลอดไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 ควรเป็น 
ที่พ่ึงให้กับประชาชนตลอดไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง 
จากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 ตามล าดับ 
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4.2 ผลกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

 การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 การส ารวจเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ( In-depth Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ส ารวจความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล  
อันประกอบด้วยประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้บริ หาร       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากกลุ่มคณะกรรมการคดีพิเศษ ผู้แทนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนักวิชากร
และอาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยว และผู้แทนจากสื่อมวลชนและภาคประชาชน จ านวนรวมทั้งสิ้น  
18 ท่าน ที่ปรึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล โดยจะไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ให้สัมภาษณ์ แต่จะใช้การจ าแนกผลของการส ารวจเป็นกลุ่มบุคคล โดยสรุปประเด็นของผู้ให้สัมภาษณ์
รายบุคคลได้ดังนี้  

1) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 

ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า ในปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้ า ความไม่เป็นธรรมและ        
ความไม่เสมอภาคของบุคคลนั้นเป็นปัญหาส าคัญของระบบงานยุติธรรมในประเทศไทย ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมเองก็ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมและ    
ความเสมอภาคให้แก่ประชาชน เช่นเดียวกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐและ        
อยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม จึงมีส่วนส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม        
ในระบบงานยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง บทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวนี้ ได้แสดงให้เห็นประจักษ์
แก่ประชาชน ผ่านโมเดลการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน เช่น กาฬสินธุ์โมเดล หนองบัวล าพูโมเดล 
การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม   
ทั้งนี ้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือเหยื่อให้ปลอดภัยจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลอีกด้วย 

ส่วนในประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น มุมมอง        
ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 75 เนื่องจากว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานรัฐ
ที่ได้จัดตั้งมาเป็นระยะเวลาเพียง 15 ปี เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับหน่ วยงานของต ารวจ        
ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี และด้วยระยะเวลาสั้น ๆ นี้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชน    
ต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงยังไม่มากพอ ซึ่งแนวทางที่หน่วยงาน พึงกระท าเพ่ือให้เพ่ิม
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้นั้น คือ การให้เวลาหน่วยงานของตนในการปรับระบบ อาจจะเริ่มจากการ
พัฒนาสถาบันในด้านหน่วยผลิตบุคลากรของหน่วยงานโดยตรง เพ่ือให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานให้ประชาชนจดจ า 

อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ประชาชนส่วนใหญ่มักมีภาพการปฏิบัติหน้าที่  
หน่วยงานเอฟบีไอของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จริ ง ๆ แล้วลักษณะการท างานและภารกิจหลัก ๆ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งจากกระทรวงยุติธรรมและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เช่น กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยเป็นการร่วมมือกันในการแก้ไข 
คดีพิเศษ เช่น คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ คดีเกี ่ยวกับ  
ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดแก่
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ประชาชนและสังคม   ซึ่งความคาดหวังต่อบทบาทในการแก้ไขปัญหาระบบงานยุติธรรมในระดับประเทศนั้น 
คือ ต้องการให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นบุคคลที่มี “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” โดยการ
ยึดถือเป็นคติพจน์ไว้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะ          
ในการท างานปราบปรามและสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพร้อมที่จะรับมือกับอาชญากรรม         
ทางเทคโนโลยี (Hi-Tech Crime) และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) ที่นับวัน        
ยิ่งเพ่ิมจ านวนและมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการปรับวิธีคิด (Mindset) และกระบวนการวิเคราะห์
ต่อการด าเนินงาน อันจะน ามาสู่การเพ่ิมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในสายตา           
ของประชาชนและสังคม 

ในประเด็นเรื่องความท้าทายและโอกาสการพัฒนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่ผู้ให้ข้อมูล      
ได้ให้ความคิดเห็นไว้ในข้างต้นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอาชญากรรม  
ทางเทคโนโลยี (Hi-Tech Crime) และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) ที่นับวันยิ่งเพ่ิม
จ านวนและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้รองรับเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือกับการพัฒนา     
ของเทคโนโลยีแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องปรับแนวคิดเพื่อไม่ให้ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ โดย 
การที่จะต้องค านึงถึงความถูกต้องตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม  

สุดท้ายในส่วนของข้อเสนอแนะ  ผู้ให้ข้อมูลมองว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น จะต้องพัฒนา     
การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน   
ของประชาชนได้ทันท่วงที เพ่ือความพึงพอใจและความสุขของประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานเอง  
ทั้งนี้ ในด้านของการปฏิบัติหน้าที่นั้น บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรที่จะด าเนินงานหรือปฏิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยความสุข สามารถถ่วงดุลบทบาทหน้าที่ของตนเองนั้นในแง่มุมของการท างาน และชีวิต
ครอบครัวให้พอดีและสามารถด าเนินไปข้างหน้าด้วยกันได้ ซึ่งข้อนี้จะเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้สามารถ
ท างานเพ่ือองค์กรได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

2) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้บริหำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบท าคดีใหญ่          
(Big Case) หรือคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีผลกระทบรุนแรงต่อ      
ความสงบเรียบร้อยของสังคม สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ระดับประเทศ หรือมีความเสียหายเป็นมูลค่ามาก 
เพราะเจตนารมณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินคดีกับอาชญากรรมที่มีลักษณะ          
เป็นอาชญากรรมองค์กร (Organized Crime) ที่การสอบสวนมีความต่อเนื่อง เพ่ือด าเนินคดีกับแกนน า 
หัวหน้า และขุดรากถอดโคนองค์กรเหล่านั้นให้หมดไป โดยการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ด าเนินงานตามภารกิจหลัก (Core Business) ใน 2 ช่องทาง คือ คดีพิเศษที่เป็นคดีใหญ่  
ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย และที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวม 41 ฉบับ และคดีพิเศษที่ประชาชน         
หรือผู้ เสียหายร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดี แต่ต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง  
เช่น มีความซับซ้อน เป็นองค์กรอาชาญกรรม เป็นการกระท าความผิดข้ามชาติ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ       
ของประเทศ เป็นต้น  
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2. ด าเนินการตามมาตรการเชิงรุก (Proactive Measures) เน้นหนักมาตรการป้องกันเหตุ ปัญหา 
ด้วยการลงพ้ืนที่ทุกจังหวัดให้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชน เช่น  กรณีแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้
วิจารณญาณตัดสินใจไม่ตกเป็นเหยื่อ และปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พัฒนาเว็บไซต์ และระบบ
แอพพลิเคชั่น “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน ฉะนั้น
ประชาชนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาถึงส านักงาน และสามารถติดตามผลคดี และสามารถสอบถามข้อ
กฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ซึ่งการด าเนินการขอกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระยะเวลาก าหนดไว้
ชดัเจนในแต่ละขั้นตอน กระบวนการใช้เวลาภายใน 10 วันพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ถ้ารับท า
เป็นคดีพิเศษก็สามารถบอกได้ว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการใด หรือในกรณีที่ไม่รับเป็นคดีพิเศษ จะแจ้งให้     
ผู้ร้องทราบว่า จะต้องน าคดีดังกล่าวไปที่หน่วยงานใดต่อ ปัจจุบันประชาชนเริ่มมีความเข้าใจในระบบ     
การท างาน และเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น 

3. ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม เช่น นโยบายลดความเหลื่อมล้ า  
ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือขจัด
นายทุนเงินกู้ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน มีการด าเนินการในชื่อ กาฬสินธุ์โมเดล ซึ่งตอบโจทย์รัฐบาล  
และช่วยเหลือประชาชนในภาพรวม 

ส่วนในมุมมองของการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษนั้นเห็นว่า การช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย ควรต้องมีการบูรณาการการท างาน          
ของหน่วยงานยุติธรรม ไม่ใช่แค่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น เพราะในมุมมองของประชาชน กระทรวง
ยุติธรรม มียุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน มีศูนย์ด ารงธรรมของฝ่ายปกครอง เหล่านี้ต้องบูรณาการท างาน
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทุกระดับ เป็นลักษณะของการเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ภาพลักษณ์ที่ดีของการท างาน
ขององค์กร กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อการด าเนินการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้บริหารองค์กรเห็นว่า การที่ประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นหรือไม่นั้น        
คงไม่ได้วัดกันที่ความเชี่ยวชาญของบุคลากร หรือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ แต่ประเด็นส าคัญคือ 
“ความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์” ที่ปลูกฝังให้ เกิดเป็น “ค่านิยมองค์กร” ควบคู่กับระบบงานดี                 
มีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองเกี่ยวกับการปรับปรุงเพ่ิมเติมในด้านภาระหน้าที่และการให้บริการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นเห็นว่า ส าหรับตัวบุคลากรขององค์กรกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความพยายามที่จะ
พัฒนาเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับคดีพิเศษต่างๆ 
เพราะปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมมีปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เช่น ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาชญากรรม
เศรษฐกิจที่นับวันจะสร้างความเสียหายทวีคูณ และกลายเป็น Contemporary Crime หรืออาชญากรรม
ร่วมสมัยที่เกิดขึ้นเร็ว ไม่มีพรมแดน รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งสร้างและพัฒนาระบบ  Database 
system อันเป็นระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ได้ เพื่อประสิทธิภาพในการท างานที่ครอบคลุมและรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 
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3) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มคณะกรรมกำรคดีพิเศษ / อดีตคณะกรรมกำรคดีพิเศษ 

ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเลียนแบบส านักงาน
สอบสวนกลาง หรือเอฟบีไอ ของสหรัฐอเมริกา ที่แบ่งความผิดกฎหมายระดับมลรัฐ กับความผิดกฎหมาย
ของสหพันธรัฐ แต่ประเทศไทยเป็นรัฐเดียว จึงต้องแยกอ านาจการสอบสวนกลางในคดีพิเศษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ต ารวจ  แต่ในทางปฏิบัติจริงกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้มีอ านาจเต็มมือ เพราะมีกลุ่มผู้แทนจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษนี้ด้วย หลายครั้งที่การสอบสวน หรือมีการลงมติ มีความ
ขัดแย้งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งขั้วอ านาจทางการเมืองยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อระบบโครงสร้าง 
การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในด้านของการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความพยามที่จะ       
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ภายใต้มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                  
แต่จะติดรูปแบบการท างาน และบทบาทหน้าที่ของต ารวจ ประชาชนจึงมักมีค าถามว่า กรมสอบสวน      
คดีพิเศษ คือหน่วยงานอะไร มีบทบาทหน้าที่หรือภารกิจด้านใด จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ 
ถึงบทบาท และหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ยกตัวอย่าง        
ให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ เช่น ใครเดือดร้อนเรื่องของความผิดที่มีผู้ทรงอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเป็น
คดีอาญาที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่นนี้เข้าข่ายสามารถไปยื่นค าร้องได้ ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่   
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องท างานในเชิงรุกอย่างมีชั้นเชิง แยบยล ไม่เปิดเผยตัว เก็บเป็นความลับ เช่น 
กรณีวัดพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นคดีพิเศษที่ ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ                
ไม่จ าเป็นต้องประกาศออกสื่อ ควรจะเปิดเผยเมื่อเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเท่านั้น อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ในเรื่องข้อกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นั้นดีอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องปรับแก้  
แต่ควรค านึงถึงการน ากฎหมายมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่มากกว่า 

ส่วนข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังคงต้องฝึกฝน พัฒนาความสามารถ 
อยู่เสมอ เนื่องจากในปัจจุบันคดีต่าง ๆ นั้นนับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น คดีอาญาที่มีผู้มีอิทธิพล        
มาเก่ียวข้อง คดีมีความยุ่งยากเพ่ิมมากขึ้น จึงควรมีกระบวนการฝึกฝนบุคลากรให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้ 
เน้นเรื่องการวางกรอบความคิดยุคใหม่ มีการสร้างแบบจ าลองของคดีที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความแม่นย า 
ความรวดเร็ว และต้องด าเนินการควบคู่กับความเป็นธรรม ความโปร่งใส หากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด าเนินการได้ดังนี้ เชื่อมั่นขององค์กรจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

4) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

เมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก “คดีจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัว”             
ซึ่งเป็นคดีดังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคดีที่เปิดตัวการท างานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษเลยก็ว่าได้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีรูปแบบการท างานที่มีกลยุทธ์ มีความรอบคอบ มอง  
รอบด้านและค านึงถึงผลกระทบองค์รวม มีการเก็บหลักฐานและท าส านวนด าเนินคดี จนกระทั่งศาล
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พิพากษาจ าคุก จึงถือว่าปิดฉากคดีได้ส าเร็จ แต่ในระยะหลัง อาจเป็นเพราะว่าจ านวนงานเยอะขึ้นจนล้น  
ก าลังคนที่มีอยู่ท าให้หลายๆคดีที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือไม่มีความคืบหน้า ใช้ระยะเวลา
ตรวจสอบนานเกินไป ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากประชาชนคาดหวังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มากว่าจะเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนได้ 

ประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลเสนอความเห็น คือ การรับเรื่องร้องเรียนเป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวน            
คดีพิเศษ ด้วยเงื่อนไขต้องมีความเสียหาย 50 -100 ล้านบาทนั้น หากเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ ที่มีผู้เสียหาย 50 คน  
แต่มูลค่าความเสียหายไม่ถึง 50 ล้านบาท ที่ไม่เข้าเงื่อนไขท าให้เกิดค าถามว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ           
จะรับเป็นคดีพิเศษหรือจะรอจนกว่ามีผู้เสียหายเพ่ิมขึ้นจนคดีมีมูลค่าครบ 50 ล้านบาท จึงเป็นประเด็น       
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม หากรับไว้เป็นคดีพิเศษก็จะช่วยการสกัดกั้นการกระท าผิด
และระงับปัญหามิให้บานปลายออกไปได้ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีก าลังของบุคลากร                 
ที่มีความสามารถ ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถก าจัดต้นตอของปัญหาได้ไม่ยาก แต่หาก           
กรมสอบสวนคดีพิเศษปล่อยคดีแบบนี้ไป ประชาชนอาจมองว่าหน่วยงานไม่มีความน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้
สะท้อนว่าไม่ควรรอให้ปัญหาเกิดลุกลากใหญ่โตก่อนจึงค่อยแก้ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรวางมาตรการ     
เชิงรุก ติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนเพ่ือให้รู้เท่าทันอาชญากรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งในประเด็น     
ความเสียหายใดที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรด าเนินการแก้ไขให้รวดเร็ว
และโปร่งใสที่สุด 

ในประเด็นการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมนั้น ผู้ให้ข้อมูลยังเสนอว่า ในส่วนนี้กรมสอบสวน 
คดีพิเศษควรที่จะเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น มีการรับฟังประชาชน และใส่ ใจทุกข้อร้องเรียน             
เพราะประชาชนหวังพ่ึงพา ช่วยดับความทุกข์ในยามเดือดร้อน และควรมีการประสานงานเชิงรุก           
กับหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นเป็นจุดรับฟังรับปรึกษาแก่ประชาชนเบื้องต้น
เสียก่อน หากคดีไหนหน่วยงานเห็นว่าควรอยู่ ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ส่งต่อมายัง           
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ เพราะสังกัดกระทรวงยุติธรรมเดียวกัน เป็นลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท าให้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย 

ส่วนในประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นนั้น การที่จะให้ประชาชนเชื่อมั่นในหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกมิติของการท างาน ในอดีตที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาก้าวหน้า
เพราะการโอนย้ายบุคลาการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานต ารวจ 
ท าให้หลายครั้งมีปัญหาในการควบคุมจัดการ นอกจากนั้นในส่วนของการประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
เป็นคดีพิเศษของคณะกรรมการคดีพิเศษ ในบางครั้งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงควรมีวาระพิเศษ 
เพ่ือพิจารณาเรื่องฉุกเฉิน เร่งด่วน ทั้งนี้ควรที่จะน ารูปแบบการประชุมแบบ วีดีโอ Conference                   
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งท าได้ทุกทีเ่ข้ากับยุคเทคโนโลยี 4.0 ด้วย  

นอกจากนั้นผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ         
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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1. ในขั้นตอนของการตรวจสอบคดีหรือพิจารณาคดีนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรให้อัยการเข้ามา
มีส่วนร่วมในข้ันตอนดังกล่าวด้วย 

2. ควรปรับปรุงความล่าช้าและการใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบคดี ให้รวดเร็วและชัดเจน
เพ่ิมข้ึน 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเน้นการท างานเชิงรุก  
4. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรให้ความส าคัญกับคดี อ่ืนๆด้วย นอกเหนือจากคดีลิขสิทธิ์  

เช่น คดีท่ีเกี่ยวกับผู้อิทธิพล คดีทุจริตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรประสานความร่วมมือ และเพ่ิมบทบาทของยุติธรรมจังหวัด  

ในการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากกรณีที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

 
 5) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มนักวิชำกำรและอำจำรย์ 

ลักษณะการด าเนินงานของผู้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นลักษณะของการเสนอ
ความเห็น ขอข้อเสนอแนะและสะท้อนปัญหา เช่น ในคดีค้ามนุษย์ เรื่องค่าทดแทนแก่ผู้เสียหายและจ าเลย 
เพ่ือน าไปใช้ในการสอนหรือการวิจัย และเมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น สิ่งแรกที่นึกถึงเลย 
คือ หน่วยงานสอบสวนกลาง หรือเอฟบีไอ ของสหรัฐฯ นึกถึงเจมส์ บอนด์ 007 และองค์กรลับ ที่มีอ านาจ
ในการสอบสวนพิเศษที่มากกว่าต ารวจทั่วไป สามารถด าเนินการแก้ไขเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีเอกสิทธิ์  
พิเศษที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น การดักฟังโทรศัพท์ การท าเอกสารปลอม การอ าพรางตัวพยาน
หรือคนส าคัญในคด ีนั้น 

 ส่วนในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลต่อการด าเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นั้นเห็นว่า  
กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นถูกกลืนเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื่องจากสัดส่วนต าแหน่งส าคัญ          
เป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานต ารวจ จากเจตนารมณ์เดิมในการก่อตั้ง คือ การถ่วงดุลอ านาจ และ       
การป้องกันการแทรกแซงของต ารวจ และฝ่ายการเมืองเพ่ือท าให้คดีมีประสิทธิภาพ และมีความยุติธรรม 
แต่ในปัจจุบันพบว่า มีต ารวจเข้ามาท างานและบริหารงานจ านวนมาก ท าให้เกิดค าถามในเรื่อง             
ของความยุติธรรม และความโปร่งใส ทั้งนี้มิได้ปฏิเสธความสามารถของต ารวจ เนื่องจากทุกคน ทุกอาชีพ     
มีข้อดีข้อเสีย  ข้อดี คือ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นหาข้อมูลและพยานหลักฐาน แต่ข้อเสีย     
คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ใช่องค์กรต ารวจ จึงจ าเป็นต้องสร้างดุลยภาพของบุคคลที่มี พ้ืนฐาน       
ทางด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนในสัดส่วนที่เหมาะสม มิฉะนั้นองค์กรอาจถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมองค์กร
เพียงกลุ่มคนอาชีพเดียว   ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นงานที่ต้องอาศัยการบูรณาการความเชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะโครงสร้างองค์กรนั้นเล็ก มีบุคลากรน้อยแต่ภาระหน้าที่งานนั้นใหญ่มาก 
ขณะที่กฎหมายนั้นก็ได้ให้เงื่อนไขพิเศษไว้มากจนเกินไปและเขียนไว้กว้าง เช่น  ในกรณีเครื่องดักฟัง 
สามารถให้ผู้บัญชาอนุมัติได้ แต่ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่า การอนุมัตินั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์อะไรถือเป็นเรื่องบกพร่องที่ต้องแก้ไข 
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 ในส่วนของการอ านวยความยุติธรรมและการเปิดโอกาสในการเข้าถึงการด าเนินงานกรมสอบสวน
คดีพิเศษนั้น ปัจจุบันช่องทางการให้บริการหลัก คือ โทรศัพท์ ควรเพ่ิมเติมช่องทางอ่ืน ๆ โดยเฉพาะระบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการรองรับการใช้งานของประชาชน ทั้งนี้การอ านวยความยุติธรรม          
อยู่ในระดับใช้ได้ เมื่อพิจารณาจากคดีที่ประสบความส าเร็จ เกิดประโยชน์กับสังคม ก็ขอให้ท าอย่างมือ
อาชีพและเต็มที่ เนื่องจากมีกฎหมายและระเบียบให้อ านาจและรองรับอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับความเชื่อมั่น  
ในภาพรวมนั้นอยู่ที่ร้อยละ 60-67 เพราะยังขาดความชัดเจนของกฎหมาย เช่น มาตรการบังคับต่างๆ  
ทางอาญา เช่น การดักฟัง การแอบถ่ายรูป จ าเป็นต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจน อ านาจการสอบสวน                 
ของอัยการ เพ่ือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่สมบูรณ์มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชน   
เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ใช่ต ารวจ มีความแตกต่างกัน เช่น กระบวนการสรรหาบุคลากร  
และการสื่อสารกับสังคมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น 

 ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากยิ่งขึ้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรที่จะก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวนคดีพิเศษให้ชัดเจน ท าความเข้าใจว่าคดีพิเศษ 
เป็นอย่างไร ในเวลาที่เกิดคดีจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งว่าคดีนั้นอยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ
ต ารวจ ไม่ควรปล่อยเป็นช่องว่างเอาไว้ เพราะอาจท าลายความเชื่อมั่นของประชาชนและเกิดการแทรกแซง
จากภายนอกได้ง่าย อย่างไรก็ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องระมัดระวังไม่ตกเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรใด หรือเป็นสถานที่ให้บุคคลที่เป็นคดีความมายืนยันความบริสุทธิ์  
ทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้น หรือบางคดีรับท าแต่ขัดแย้งต่อความรู้สึก           
ของประชาชน เช่น คดีละเมิดลิขสิทธิ์ คดีอย่างนี้ควรให้ต ารวจด าเนินการ กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องท า
เรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือคดีที่มีส่วนกระทบกับประชาชนส่วนมาก อีกทั้งลักษณะของการ
ท างานควรมีความละมุนละม่อม เป็นการแทรกแซงแบบไม่เปิดเผยตัว ควรวางกลยุทธ์ในการใช้กฎหมาย
อย่างชอบธรรม เพ่ือให้ได้ผลเด็ดขาดเป็นรูปธรรม 

 ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีระบบตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร โดยน าหลักธรรม           

ทางพระพุทธศาสนาในการสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน ยกเลิกระบบอุปถัมป์ ไม่วัดคนที่ปริญญา และ   
ต้องมีแบบจ าลองวัดระดับคุณธรรมจริยธรรม เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีผลต่อการไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพ      
ของประชาชนที่เรียกว่า มาตรการบังคับทางอาญา เช่น การจับ การค้น การดักฟัง ควรมีการก าหนด
เงื่อนไขและข้อจ ากัดของคดีท่ีจะใช้มาตรการเหล่านี้ได้  

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องแสดงจุดยืนของหน่วยงานให้ชัดเจน เ พ่ือป้องกันการตกเป็น
เครื่องมือทางการตลาดของบุคคลสาธารณะต่าง ๆ เพราะ กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ เหมือนกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) 
ที่ประชาชนสามารถไปร้องเรียนได้ 

ส าหรับประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลมีความห่วงใย คือ กระบวนการสอบสวนควรเป็นหน้าที่ของอัยการ  
แต่กลับกลายเป็นการท างานของอัยการท างานได้ยากขึ้นเนื่องจากต ารวจมีความเข้มแข็งกว่า เคยมีอาจารย์
ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นหน่วยงานน าร่องในการน าไปสู่สิ่งที่คาดหวัง คือการให้
อัยการเป็นผู้ลงมาสอบสวนคดี หากกรมสอบสวนคดีพิเศษยุบรวมกับอัยการ อาจท าให้อัยการลงมา
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สอบสวนคดีได้ แต่วันนี้ท าได้ยาก เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมองว่าตนเองคือต ารวจ มีหน้าที่สอบสวน
และรวบรวมหลักฐานส่งอัยการเพ่ือให้สั่งฟ้อง ซึ่งแตกต่างกั บระบบสากลที่ อัยการคือผู้สอบสวน 
ขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า ควรให้อ านาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ านาจเดียวกันต้องท างาน
ร่วมกัน ไม่แบ่งแยกกัน ซึ่งจะเป็นจุดสะท้อนถึงความโปร่งใสในกระบวนการสอบสวนและสร้างสมดุลและ
แก้ไขปัญหาการสอบสวนฟ้องร้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย 
  
 6) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า เมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมองว่าเป็นองค์กรหนึ่ง       
ของต ารวจ เป็นการท างานของข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีการโอนย้ายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติมาบริหาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความ
สลับซับซ้อน ประชาชนทั่วไปยากที่จะเข้าใจ โดยการด าเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ได้บัญญัติคดีที่อยู่ในอ านาจการสอบสวนสืบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษถึง 70 คดี โดยส่วนใหญ่เป็นการสืบสวนคดีทางเศรษฐกิจ ซึ่งมิใช่คดีที่ประชาชน
ทั่วไปได้รับความเดือดร้อน เช่น คดีเก่ียวกับการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐ  

ในส่วนของการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า 
ช่องทางในการให้บริการยังไม่ทั่วถึงและไม่หลากหลาย เนื่องจากปัจจุบัน มีกรณีที่ประชาชนได้รับ  
ความเดือดร้อนจากการก่ออาชญากรรมของต ารวจจ านวนมาก ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการอ านวย
ความยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทันต่อความต้องการ เนื่องจากการเปิดโอกาสในการเข้าถึงนั้น  
มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการกลั่นกรองคดี มีการน าคดีเข้าพิจารณาเพ่ือตีความว่าเป็นคดีที่ซับซ้อนหรือไม่ 
ดังนั้น จ านวนคดีร้อยละ 70 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเป็นคดีทางเศรษฐกิจเนื่องจากถูกตีความว่า    
เป็นคดีที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ผู้ ให้ข้อมูลยังกล่าวถึงคดีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตและ        
ประพฤติมิชอบ ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวน แต่อยู่ในอ านาจ     
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ทั้งที่จริง ๆ แล้วคดีเกี่ยวกับทุจริต
ของข้าราชการนั้น เป็นคดีที่มีความซับซ้อนและกระทบต่อประเทศชาติโดยจริง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีอ านาจในการปลอมแปลงเอกสาร ปลอมตัว ดักฟังโทรศัพท์โดยสามารถขออนุญาตต่ออธิบดีศาลอาญาได้  
ซึ่งอ านาจหน้าที่ในส่วนนี้จะช่วยให้การสอบสวนคดีทุจริตในเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับชาติประสบความส าเร็จ
ก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ในด้านของความเชื่อมั่น ผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองว่า ความสุจริตและประสิทธิภาพในการท างานนั้น  
เป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการสร้างเชื่อมั่นต่อองค์กร ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น อาจเกิดการทุจริตในระดับ
ปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีโอกาสเห็นเงินจ านวนมาก ๆ เพราะร้อยละ 70 เป็นคดีพิเศษ คดีส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีโอกาสในการรับสินบนได้ นอกจากนี้มีประเด็นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจ าต้องใช้ความระมัดระวัง 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกฎหมายให้อ านาจในการปลอมแปลงเอกสาร ปลอมตัว หรือดักฟังข้อมูลโทรศัพท์ 
ยิ่งมีอ านาจมาก็ต้องระมัดระวังในการใช้อ านาจให้มากขึ้นเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
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 อย่างไรก็ดี แนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นในการสุจริตและประสิทธิภาพของการท างานข้างต้น
นั้น จ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบการสอบสวน โดยก าหนดให้การสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ต้องท าในห้องและมีการบันทึกภาพและเสียงอัตโนมัติ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานให้อัยการและศาลเข้ามา
ตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันความบิดเบือนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง 

 ต่อไปผู้ให้ข้อมูลกล่าวเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาท ภารกิจและหน้าที่เพ่ิมเติมในการเข้า
ไปดูแลการกระท าการทุจริตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นต้นน้ าของกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งมีความส าคัญ แต่ในปัจจุบันกลับพบปัญหาการทุจริตเป็นจ านวนมาก หากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สามารถเข้ าไปดูและและมีบทบาทในการแก้ ไขปัญหาในส่ วนนี้ ก็ จะช่ วยอ านวยความยุ ติ ธรรม 
และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากยิ่งขึ้น 

 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีอ านาจหน้าที่ ในการสอบสวนคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
และประพฤติมิชอบ หรือคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดกฎหมายอาญา ที่เข้าข่ายคดีอาชญากรรม
ร้ายแรง 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายภายใน ไม่ควรมี
กองบัญชาการ หรือผู้บัญชาการเนื่องจากอาจท าให้เกิดความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นกลางได้ ควรมีลักษณะ
เป็นกรมสอบสวนกลางเพ่ือให้การท าหน้าที่ในการสอบสวนโปร่งใสมากข้ึน 

3. การสอบสวนควรมีการบันทึกภาพและเสียง เพ่ือสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในทุกกรณี  
4. กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมีการสอบสวนทุกคดีที่ประชาชนร้องเรียนว่าการสอบสวนของ

ต ารวจในระบบปกติเกิดปัญหา คดีที่ประชาชนร้องขอความเป็นธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเข้าไป
ดูแลเพื่ออ านวยความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 

 
 7) ควำมคิดเห็นจำกผู้แทนส ำนักงำนอัยกำร 

ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าเป็นลักษณะของหน่วยงาน 
ที่สังกัดส านักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการปรึกษาหารือในประเด็นการสอบสวนคดีต่าง ๆ
ซึ่งเป็นคดีพิเศษตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษ ในอดีตการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เป็น
ระบบดังในปัจุบัน การท างานร่วมกันจะเกิดขึ้นโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งหนังสือเชิญพนักงาน             
คดีพิเศษเข้าร่วมสอบสวนด้วย ซึ่งพนักงานคดีพิเศษส่วนมากก็คือพนักงานอัยการ แต่ในปัจจุบันพบปัญหา  
ในการด าเนินการที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ตามกระบวนการสอบที่ต ารวจส่งมานั้น อัยการสั่งไม่
ฟ้องเพราะเราด าเนินการตามแนวของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลัก แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กลับสั่งฟ้อง ซึ่งมีหลายคดีที่เกิดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนกันเช่นนี้ ซึ่งทางผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวอีกว่า  
ขณะนี้ก าลังจะมีการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เกิด 
ความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจมากขึ้น  
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อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภาพแรกท่ีสะท้อนกลับมานั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่อง
ผลงานในการสอบสวนคดี แต่มักเป็นเรื่องของอ านาจทางการเมือง การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มักแปรผันไปตามรัฐบาลที่ขึ้นมามีอ านาจในการบริหารประเทศ ซึ่งตามความจริงแล้วนั้น การที่                  
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานของรัฐควรปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเที่ยงธรรม เป็นกลางและอ านวย  
ความยุติธรรมแก่ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง 

ในประเด็นเรื่องการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษนั้น ปัจจุบันได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง แต่ควรมีการระมัดวัง ไม่ให้
อ านาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง หากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม ความยุติธรรม                 
ก็จะเกิดขึ้น ส่วนในประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ผู้ให้ข้อมูลให้
ความเห็นว่า ความเชื่อม่ันนั้นมาจาก 2 ส่วน คือ 

1. การท างานที่ไม่มีอ านาจทางการเมืองและเรื่องของผลประโยชน์มาแทรกแซง 

2. การคัดเลือกบุคลากรในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือท างานนั้นเป็นส่วนส าคัญ หากมีบุคลากร
เป็นผู้บริหารที่ดี หรือผู้น าที่ดี  ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมได้ในขณะเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
มากยิ่งขึ้น จึงควรแยกอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ชัดเจน 
เพราะปัจจุบันอ านาจหน้าที่ของสองหน่วยงานซ้ าซ้อนกันก่อให้เกิดปัญหาในการติดต่อของประชาชน   
ทั้งนี้ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 

สุดท้ายในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น  ควรที่จัดระบบการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพที่แท้จริง รวมไปถึงกฎหมายที่ให้อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานจะต้อ ง
ชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้มากที่สุด 

 8) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มสื่อมวลชน 

 ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่าได้มีการด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในลักษณะของการ
ประสานเพ่ือน าเสนอรายงานข่าว และเมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษภาพสะท้อนแรกที่นึกถึงคือ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เทียบได้กับเอฟบีไอ โดยมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะ
คดีใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นคดีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจ านวนมาก 

 ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด าเนินการตามภารกิจได้ในระดับหนึ่ง 
แตผู่้ให้ข้อมูลมีมุมมองว่ายังไม่ตอบโจทย์ประชาชนได้ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนมักคาดหวังต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าจะสามารถจัดการคดีต่าง ๆให้ถึงที่สุดได้ ทั้งนี้  ความไม่ตอบโจทย์
ประชาชนดังกล่าวอันเนื่องมาจาก ในการด าเนินคดีหนึ่งๆ นั้นจ าเป็นต้องใช้เว ลาและกระบวนการ 
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน มีขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนและออกหมายจับผู้ต้องหา ทั้งนี้อาจมี
ปัจจัยภายนอกร่วมด้วยเช่น การแทรกแซงจากกลุ่มการเมืองหรือผู้มีอ านาจ  
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 ส่วนในประเด็นของการเข้าถึงความยุติธรรมหรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ในมุมมองของประชาชน ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีช่องว่างในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ได้มีนโยบายเพ่ิมช่องทาง
และโอกาสในการร้องเรียนโดยการตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลั่นกรองว่า        
เรื่องร้องเรียนของประชาชนเรื่องใด ควรอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ท าให้ประชาชนสามาถ
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค นอกจากนั้นประชาชนที่ไม่ได้ใช้ช่องทางผ่าน        
ศูนย์ด ารงธรรมก็สามารถเดินทางมาร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้โดยตรง 

 อย่างไรก็ดีผู้ ให้ข้อมูลในฐานะของสื่อมวลชนมีความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น            
ถึงร้อยละ 80 แต่หากมองฐานะประชาชนอาจเชื่อมั่นน้อยกว่า ร้อยละ 80 เนื่องจากในผลงาน             
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในพื้นท่ีสาธารณะมีน้อยลง แนวทางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถเพ่ิม
ความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรของตนได้นั้น คือ การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะและประชาชนได้รับทราบ 
ถึงแม้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการในคดีบางส่วนจะไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพราะจะส่งผลต่อการ
ด าเนินคดีและการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามควรมีการรายงานความคืบหน้าของคดีต่างๆให้ประชาชน
ได้รับทราบ ไม่ควรปล่อยให้คดีต่างๆ เงียบหายไปในพ้ืนที่ของสื่อเนื่องจากส่งผลให้ประชาชนมองว่า       
กรมสอบสวนคดีพิเศษนิ่งเฉยต่อการด าเนินงานได้ 

 ในส่วนของการด าเนินตามภาระหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปัจจุบันมีความเหมาะสม 
เพียงแต่ควรท าให้มีความชัดเจนมากขึ้น และต้องชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจว่าแต่ละคดีมีขั้นตอน
และการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษมากขึ้น นอกจากนั้นมุมมองของผู้ให้ข้อมูลต่อคุณภาพของการให้บริการและการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นดีและมีความพึงพอใจ เห็นได้จาก
การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชน ส่วนในแง่ของสู่นั้นได้รับการอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสาร               
และช่องทางการติดต่อเพ่ือติดตามเรื่องราวใหม่ ๆ ได้ทันต่อสถานการณ์  

 ในส่วนสุดท้ายนี้  ผู้ ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบการด าเนินงาน           
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ดังนี้ สื่อมวลชนอยากเห็น          
กรมสอบสวน   คดีพิเศษ เป็นองค์กรปลอดการเมือง เป็นองค์กรพิเศษที่เป็นความหวังและที่พ่ึงให้แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง และมีการรายงานความคืบหน้าให้แก่ประชาชนรับทราบอยู่เสมอ ท้ายที่สุด อยากให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดกว้างและยอมรับความสามารถของสตรีในการร่วมงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงสุด  

 9) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำชน 

ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอความเห็นว่า ได้มีการด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในลักษณะ
ของการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือเสนอปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม อันเกี่ยวกับชุมชนหรือ
ท้องถิ่น หรือปัญหาในด้านที่ดินท ากินและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหายาเสพติด 
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ในมุมมองของเครือข่ายภาคประชาชน เมื่อกล่าวถึง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สิ่งที่นึกถึง        
เป็นอันดับแรก คือ รู้และเข้าว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่าง    
จากต ารวจโดยหน่วยงานนี้จะรับท าคดีที่เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนและไม่อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน               
และในเรื่องที่ว่ารู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นั้น ต้องยอมรับว่า กรมสอบสวน           
คดีพิเศษนั้นไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีจุดประสงค์ในการท างานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ              
แต่ทั้งนี้ในภาพรวมด้านการช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ            
ก็ส าเร็จไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการลงพ้ืนที่ภาคสนามติดตามปัญหาที่เกิดในจังหวัดต่างและรวมถึง       
การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยการด าเนินตามภารกิจ     
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ามีการด าเนินการตามค าสั่งและมีการบังคับบัญชาเป็นล าดับ กล่าวคือ              
การด าเนินงานจะเริ่มจากแนวทางที่ผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดไว้ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
และตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจ จนถึงขั้นสุดท้ายในการส่งรายงานการท างาน 

ในประเด็นเรื่องการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมนั้น ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลแล้ว ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประชาชน
โดยทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง แต่สามารถร้องเรียนผ่านทางฝ่ายปกครองท้องที่ เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจได้เช่นกัน ส่วนในประเด็น
เรื่องโอกาสในการเข้าถึงมีความเท่าเทียมหรือไม่นั้น คิดว่ามีความเท่าเทียมกัน เนื่องจากกรมสอบสวน    
คดีพิเศษมีการจัดประชุมรับฟังปัญหาจากประชาชนหรือชาวบ้านอยู่เสมอ 

ทั้ งนี้ ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ลมี คว าม เชื่ อมั่ นสู งต่ อการด า เ นิ น งานของกรมสอบส วนคดี พิ เศษ                
เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษให้การช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่หน่วยงานอ่ืนไม่สามารถให้การ     
ช่วยเหลือได้ เช่น ในกรณีที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรม หรือท าเนียบรัฐบาล 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช. ) แต่หน่วยงานเหล่านั้นเพียงรับเรื่องไว้แต่ไม่มีการด าเนินงานต่อ            
ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากเครือข่ายภาคประชาชนได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปแล้ว มีการส่งหนังสือ  
ตอบกลับมา มีการติดตาม นับว่าเป็นหน่วยงานเดียวที่พอจะเป็นความหวังของประชาชนที่สามารถ
ช่วยเหลือได้ สิ่งที่แนวทางที่อยากเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติม         
ความเชื่อมั่น คือการแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรน้อย แต่อย่างไรก็ดี กรมสอบสวน      
คดีพิเศษก็ติดตามเรื่องร้องเรียนอยู่สม่ าเสมอ สอบถามปัญหากับกลุ่มชมรมกลุ่มเพ่ือถอดบทเรียน             
มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เป็นหน่วยงานที่มีความแตกต่างจากศูนย์ด ารงธรรมอย่างเห็นได้ชัด 

ในประเด็นของการเพ่ิมเติมบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์            
แก่สาธารณชนเพ่ิมขึ้นนั้น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าบทบาทและภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมอยู่แล้ว และการให้บริการ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน           
มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก กล่าวคือหน่วยงานมีการตอบสนองค าร้องขอของประชาชนเป็นอย่างดี และ
ยังมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยสะดวก นับว่าเป็นช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารที่ดีและรวดเร็วมากว่าการติดต่อสื่อสารผ่านทางเอกส ารหรือจดหมาย ในการ               
ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อประชาชน คือ มีการแนะน าให้ด าเนินการในหน่วยงาน  
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเครือข่ายภาคประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีท างานในลักษณะ
เครือข่าย ประสานและให้ความช่วยเหลือกันเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งข้อมูลเบาะแส และให้เครดิต  
ภาคประชาชนด้วย อีกทั้งยังเปิดกว้างให้เข้าร่วมวาระการประชุมระดับอ าเภอหรือจังหวัด เวลาที่ชาวบ้านมี
เรื่องร้องเรียนหรือปัญหาที่เดือดร้อนซึ่งต้องการการช่วยเหลือก็มาพูดคุยกัน ส่วนในด้านทั่วๆ ไปไม่มีข้อควร
ปรับปรุง ความเชื่อม่ันในกรมสอบสวนคดีพิเศษให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม 
 
 10) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า องค์กรมีเป้าหมายในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
จากการกระท าด้านการค้ามนุษย์หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งมีการด าเนินร่วมกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ในลักษณะของการด าเนินการที่ทางองค์กรขอความช่วยเหลือและการเข้าไปสนับสนุนภารกิจ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สาเหตุหลัก ๆ ของการได้มาด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เนื่องจากว่า งานขององค์กรซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นี้  มีส่วนที่จ าต้องพึงพาผู้บังคับใช้กฎหมาย  
จึงจ าเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่สามารถให้ความยุติธรรมและสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด              
หรือผู้ต้องสงสัยหรือการเข้าไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือภาวะของการเป็นเหยื่อได้อย่าง
ปลอดภัย 

 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น สิ่งแรกที่นึกถึงคือ หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย 
มีความเป็นกลางและมีความเป็นสากลในตัวองค์กร ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะปราศจากการ  
ทุจริตและและการแทรกแซงจากกลุ่มผู้มีอ านาจต่าง ๆ  

 โดยหลักแล้วพันธกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวข้องกับการสืบสวนภายในขอบเขตอ านาจ
และนอกขอบเขตอ านาจ หรือคดีอาญาที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ รวมถึงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ  
หรือเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล การที่ผู้ให้ข้อมูลได้ประสานงานและด าเนินการร่วมกับทาง  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นว่า การด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความใส่ใจ
ในภารกิจหน้าที่ แม้ในบางครั้งจะเป็นช่วงเปลี่ยนต าแหน่งของผู้บริหารหรือบุคลากร งานคดีที่มีอยู่ก่อน  
ก็สามารถด าเนินการต่อได้โดยใช้เวลาไม่มากนัก 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าในการด าเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้ นบุคลากรจะให้ 
ความร่วมมือและความใส่ใจ แต่ผู้ให้ข้อมูลได้น าเสนอมุมมองว่า การให้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น
มิได้อ านวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่ เนื่องจากการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังขาดการท างาน 
เชิงรุก แต่ทั้งนี้ในแง่การประสานงานระหว่างหน่วยงานถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ เนื่องจากภารกิจ 
ขององค์กรนอกจากสนับสนุนด้านข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการจับกุมผู้กระท าผิดแล้ว ยังจัดอบรม  
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอด้วย 

 ส าหรับระดับของความเชื่อมั่น ผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ แต่ไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพบปัญหาการจัดการภายในองค์กร  เช่น หนังสือล่าช้า  
มีบุคลากรจ านวนจ ากัด ทั้งนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมความเชื่อมั่นว่า ในช่วงก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง หรือโยกย้ายบุคลากร ควรมีระบบที่ช่วยให้การถ่ายทอดงานหรือคดีได้รวดเร็ว 
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ท าให้บุคลากรใหม่ที่ เข้ามาในระบบสามารถต่อยอดหรือด าเนินการต่อได้โดยไม่ เกิดการสะดุด                      
หรือเกิดความล่าช้า ทั้งนี้มีการเสนอให้มีการก ากับดูแลเรื่องเวลาและประสิทธิผลในคดีด้วย อันจะเป็นการ
สร้างความเชื่อม่ันให้เกิดกับผู้เสียหายในคดีนั้นเอง 

ทั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากยิ่งขึ้น ควรมีการเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ศาล อัยการ โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นเป็นศูนย์กลาง              
และน าตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องเดียวกันในทิศทางเดียวกันซึ่งจะช่วยเกิดประโยชน์ในเวลปฏิบัติงานจริง แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมองถึง
คุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากกรมสอบสวน  
คดีพิเศษน้อยมาก โดยเฉพาะความล่าช้าในข้อสรุปของคดี ทั้งท่ีคดีนั้นเป็นคดีพิเศษ 

ท้ายที่สุดเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้ข้อมูล               
ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้ทางองค์กรด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลาง ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส  
โดยความน่าเชื่อถือนั้นมาจากพฤติกรรม เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลต่อการ
สร้างความน่าเชื่อถือ เพราะหากพฤติกรรมแสดงออกด้านบวก และใส่ใจประโยชน์ประเทศเป็นหลัก  
จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้  หากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีหน่ วยงานย่ อยตามภูมิ ภ า คน่ าจะช่ วย ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งบริ การและได้ รั บการ                  
อ านวยความยุติธรรมที่ครอบคลุมมากขึ้น และควรจะมีการพัฒนาระบบการจัดการและการบริหารเวลา  
DSI Protocol ต่อการด าเนินการทางคดีให้เป็นระบบควบคุมภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกขั้นหนึ่งด้วย 

11) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ต้องหำ 

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในลักษณะของ
การเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหรือคู่ความในคดี ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องแก้ต่าง ในประเด็นที่ถูกคู่สัญญาร้องเรียน
กรณียักยอกทรัพย์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสัญญาซึ่งได้เปลี่ยนเป็นความผิดในคดีอาญา 
ท าให้หน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรับคดีไว้ในอ านาจการสอบสวนได้ เพราะโดยหลักแล้ว 
ความผิดที่เกี่ยวกับสัญญาไม่ได้อยู่ในอ านาจของการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลเสนอ
ความเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรังแกเอกชนหรือบริษัท ท าให้บริษัทต้องเกิด
ปัญหา ซึ่งเมื่อถูกฟ้องในคดีแล้วไม่ว่าผลจะออกมาแพ้ชนะ ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เสียชื่อเสียงไปแล้ว  

 เมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษสิ่งที่มักนึกถึงเป็นอันดับแรกคือ ความคล้ายคลึงกับหน่วยงาน
เอฟบีไอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนมาคานอ านาจกับต ารวจ เนื่องจากต ารวจเป็นกระบวนการยุติธรรมต้นน้ า 
หากกระบวนการต้นน้ าล้มเหลว กระบวนการยุติธรรมในขั้นต่อไปก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การอ านวยความยุติธรรมให้ประชาชนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างแท้จริง 
เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาคานอ านาจ ถ่วงดุล  
การท างานของต ารวจ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้น บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมิได้มีความ
ชัดเจนแต่อย่างไร แม้ว่าในพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษจะระบุไว้ชัดเจนว่าคดีใดอยู่ในอ านาจการ
สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษบ้างหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจในการสอบสวนคดีที่ได้รับ
อนุมัติจากบอร์ดใหญ่ขององค์กรก็ตามแต่ปัจจุบัน คดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับท าไม่ได้ชัดเจน  
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ไม่ได้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงควรมีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจ        
ให้ชัดเจนว่า คดีใดอยู่ในอ านาจการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและคดีใดอยู่ในอ านาจของต ารวจ  
เพ่ือป้องกันความสับสนของประชาชน สิ่งที่ประชาชนเห็นชัดเจนที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมักเห็นกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงการร่วมกับต ารวจซึ่งบ้างครั้งมิใช่หน้าที่            
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเอง สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่สะท้อนกลับมาที่ประชาชน ส่วนตัวผู้ให้ข้อมูลคิดว่า
ประชาชนทั่วไปไม่รู้แล้วไม่เข้าใจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีบทบาทอะไร แตกต่างจากต ารวจ
อย่างไร กลายเป็นภาพที่ประชาชนมักมองว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็คือหน่วยงานต ารวจอีกหน่วยงาน
เท่านั้น ไม่ได้เข้าใจจริง ๆ ว่าจุดประสงค์ในการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมานั้นเพ่ืออะไร 

 อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่า ความตั้งใจของภาครัฐที่ได้ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมานั้น  
เพ่ือเป็นความหวังและที่พ่ึงพิงแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นท างานกระบวนการยุติธรรมของต ารวจ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเป็นความหวังที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน              
แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจว่าการติดต่อประสานงานกับกรมสอบสวนคดี พิเศษนั้นท าได้
อย่างไรใช้ช่องทางไหน ท าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้น บุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นบุคคลที่ย้ายมาจากต ารวจ   
ซึ่งสวนทางกับจุดประสงค์ในการถ่วงดุลอ านาจในการท างานของต ารวจ จึงไม่สามา รถแก้ไขปัญหา      
ความยุติธรรมได ้

 ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ปัจจุบันการร้องเรียน
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเดินทางมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพ่ือติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยตรง ซึ่งเป็นภาระในการเดินทางให้กับประชาชนมาก และเมื่อร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นจะไม่รั่วไหลหรือไปตกอยู่ในมือของคู่กรณีฝ่ายตรงข้าม 
ประชาชนยังรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับรู้ เพื่อให้รู้สึกม่ันใจว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะช่วยเหลือและรักษาความลับของประชาชนเหล่านั้นได้ 

 ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากยิ่งขึ้น           
จึงมีการพัฒนาฝืมือและเพ่ิมเติมจ านวนบุคลากรให้รองรับการท างานที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากมากขึ้นด้วย          
โดยยึดหลักการที่ว่า ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน แต่ปัญหาในปัจจุบันคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบุคลากร       
ทีย่้ายโอนจากหน่วยงานอื่นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ์ เพียงเพราะต้องการ
ความก้าวหน้า ไม่ได้ก่อเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ต าแหน่งในกรมสอบสวน 
คดีพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายของพนักงานสอบสวนไม่มี  
ความแม่นย า จึงควรปรับปรุง ในด้านของบุคลากรและผู้น า และส าคัญที่สุดคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ควรจะมีหน่วยที่สร้างคนของตนขึ้นมาโดยตรง เพ่ือให้ได้คนที่ดี มีทัศนะแล้วความคิดเพ่ือการท างาน 
ตามจุดมุ่งหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างแท้จริง 

 ในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและความช่วยเหลือในทางกฎหมายแก่ประชาชนของ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองว่า เมื่อภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษคือหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจสูง มีสิทธิ์ในการที่จะสามารถเข้าไปจับกุม มีสิทธิ์ที่จะออกหมายค้นได้เอง กลายเป็นว่า
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ภาพลักษณ์ส่วนนี้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ ขู่ขวัญคู่กรณี เพราะฉะนั้นจึงท าให้
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปใช้บริการและขอความช่วยเหลือ  

 สุดท้ายในประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน        
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนั้น  

 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้กลายเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ พ่ึง         
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 2. กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องพัฒนาระบบการเข้าถึงของประชาชน โดยต้องจัดบุคลากรให้พร้อม
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าพบเพ่ือปรึกษาได้สะดวก 
 3. พัฒนาและปรับปรุงบทบาทของพนักงานสอบสวนให้ทุกคนสามารถท างานได้ เต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาคุณภาพการท างานของพนักงานสอบสวนให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ
และความแม่นย าในทางกฎหมาย  
 5. กรมสอบสวนคดีพ ิเศษ ควรมีการประชาสัมพันธ ์หน่วยงาน โดยการท าผลงานที ่ดี 
และมีประสิทธิผล ซึ่งจะสร้างประโยชน์สะท้อนกับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันพบว่า  
กรมสอบสวนคดีพิเศษเน้นการแถลงข่าวทางสื่อมากไป ผลงานไม่โดนใจประชาชน 
 6. ควรพัฒนาในด้านของการตรวจสอบถ่วงดุล ควรมีการตรวจสอบถ่วงดุลการท างาน            
ของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นลักษณะการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการเป็นหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น กระทรวงยุติธรรม อัยการ ต ารวจ ซึ่งจะเพ่ิมความมั่นใจแก่ประชาชนอันจะท า
ให้กล้าเข้าไปพึ่งพากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มากข้ึน 
 

12) ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ 

 ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอความเห็นว่า ลักษณะของการด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  
เป็นกระบวนการยื่นร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ในประเด็นปัญหาทางฉ้อโกงและการกระท า
ผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นทนายความหรือส านักงานทนาย  
ความเพ่ือฉ้อโกงประชาชน ซึ่งคดีนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ สิ่งแรกที่นึกถึงคืออ านาจในการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยในปัจจุบันการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่มักพบปัญหาในการเข้าถึง กรมสอบสวนคดีพิเศษ        
ของประชาชนนั้นเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
และกลั่นกรองคดีค่อนข้างละเอียดก่อนที่จะรับเป็นคดีพิเศษ โดยก่อนที่จะมีการรับคดีไว้ในอ านาจ          
การสอบสวนนั้นจะต้องตรวจสอบว่าคดีนั้นเข้าลักษณะของคดีพิเศษหรือไม่ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
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 ในประเด็นเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีช่องทางและการเปิดโอกาส 
ในการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ผลของความยุติธรรมจะได้รับหรือไม่นั้น ผู้ให้ข้อมูล             
ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากคดีที่ส่งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีความเคลื่อนไหว แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังเชื่อมั่นในการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าสามารถให้ความยุติธรรมให้แก่ตนได้ 

 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น ในการด าเนินการหรือในคดีที่มีความซับซ้อน  
แต่อาจไม่เข้าลักษณะคดีพิเศษควรจะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ ให้ข้อมูล 
ยังมีข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

 ส่วนในประเด็นคุณภาพของการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนั้น  
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวชื่นชมในการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้ค าแนะน า อธิบายสร้างความเข้าใจ  
ในกระบวนการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพมากขึ้น  
กล่าวในขั้นตอนกระบวนการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินคดีนั้น มีความล่าช้า หากพัฒนา  
ให้รวดเร็วขึ้นจะยิ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและอ านวยความยุติธรรมให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 
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ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ                
รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิ เศษให้มี             
ความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  

โดยสรุปผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแบ่งเป็น      

2 ประเภท  
1) การส ารวจเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) 

แบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 
1. ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ จ านวน 7 คน 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี จ านวน 6 คน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 78 คน 
4. เครือข่ายการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 162 คน 
5. ประชาชนทั่วไป จ านวน 2,501 คน 

2) การส ารวจเชิงคุณภาพ ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In-depth Interview) 
กลุ ่มเป้าหมายได้แก่ ผู ้บริหารของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู ้ร ับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ  

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชน 
ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

5.1 สรุปผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

5.1.1 สรุปผลกำรส ำรวจเชิงปริมำณ 

1) ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (n = 7) 
จากผลการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่  

มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมา อายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป อายุระหว่าง 26-35 ปี และอายุระหว่าง  
46-59 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี รองลงมา จบการศึกษา
สูงสุดระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ตามล าดับ 

ความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ มีเพียงบางส่วนที่เป็นผู้แทน ผู้ได้รับมอบ
อ านาจ และส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณาคดีความเป็นคดีพิเศษ มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ  

ส่วนที่ 5 
สรุปผลกำรส ำรวจ 
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ในส่วนของการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระดับปานกลาง มีเพียงส่วนน้อยที่รู้จักในระดับดี  

 การติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการติดต่อเพ่ือขอร้องเป็น 
คดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องการร้องทุกข์ การขอค าปรึกษา  
การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ และการแจ้งเบาะแส โดยส่วนใหญ่มาติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
แจ้งวัฒนะ และมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ
ติดต่อเพ่ือขอร้องเป็นคดีพิเศษ 

การติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามผลงานหรือข่าวสาร 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่ติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์ รองลงมา เป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร  
และติดตามผ่านสื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ และมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่เคยติดตามผลงานหรือข่าวสารของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับบาทหน้าที่ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกินร้อยละ 50 ทุกเรื่อง โดยเรื่องที่รับทราบมากที่สุด คือ กรมสอบสวน                
คดีพิเศษมีหน้าที่ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน  
และด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา         
หรือผู้ต้องหา ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรม ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ 
ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ และด าเนินคดีความผิด 
ทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ในสัดส่วนที่ เท่ากัน และรับรู้ว่า           
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และมีหน้าที่ด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติ  
หรือองค์กรอาชญากรรม ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ  

ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน              
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พบปัญหา โดยปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบและการท างานมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่เด็ดขาดในการด าเนินคดี และเจ้าหน้าที่  
ไม่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างแท้จริง 

ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 
ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้น รองลงมา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลัก
ความถูกต้องของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการ
สอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม ตามล าดับ และประเด็นที่มี
ความเชื่อมั่นมาก ได้แก่ ประเด็นการพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน รองลงมา 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี อาทิ การเข้าถึง
ข้อมูลการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล ยานพาหนะ และการแฝงตัว 
เป็นต้น ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการความสามารถ 
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ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวนคดี พิเศษ ใช้เทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ มีการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ ประเด็น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวน
คดีพิเศษ มีการบูรณาการ ประสานงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิ เศษ ประเด็นกรมสอบสวนคดี พิ เศษ มีการปกปิดข้อมูล              
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งความคืบหน้า และผลการ
ด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ ประเด็น
กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ประเด็น
กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย      
(ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ ) ประเด็นกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่   
เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็วส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ และประเด็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณา    
ของศาล ตามล าดับ ในส่วนของด้านความเชื่อมั่นต่อความไว้วางใจให้กรมสอบสวนคดี พิ เศษ                
เป็นผู้ด าเนินการในคดีความของผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมากที่สุด และท้ายที่สุดด้านความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ          
โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 7.14 และด้านเหตุผลของประชาชน ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุปเหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้ 

 
ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) กระบวนการท างานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ  1) มีขั้นตอนในการท างานดีมาก 
    เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ที่แท้จริง 2) มีคนรุ่นใหม่เข้ามาด าเนินการ ท าให้เชื่อมั่นว่า 
2) ขาดความคืบหน้าของการด าเนินการ     กรมสอบสวนคดีพิเศษท าหน้าที่ได้ดีกว่า 
3) บางประเด็นหรือบางปัญหา ไม่มีค าตอบที่ชัดเจน  
    เกิดความคลางแคลงใจ 

    หน่วยงานอื่น ๆ 

4) การติดต่อและการด าเนินการมีหลายขั้นตอน  
 
ในส่วนของความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่คาดหวัง  

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส และคาดหวังให้กรมสอบสวน                   
คดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา คาดหวัง           
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการแทรกแซง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ 
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ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน พบว่า ส่วนใหญ่
ต้องการให้พัฒนากระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองลงมา ต้องการให้กรมสอบสวน 
คดีพิเศษมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษน าอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้   
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาลดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับ
เป็นคดีให้กับผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ 

 
2) ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับคด ีจ ำนวน 6 คน 

จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี และอายุระหว่าง 46-59 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา มีอายุระหว่าง 26-35 ปี  
และอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน จบการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  
และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษบ้าง รองลงมา รู้จักในระดับดี และรู้จักอยู่ในระดับปานกลาง 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ  

การติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดไม่เคยติดต่อกับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากการติดต่อในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ในส่วน 
ของการติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคยติดตามผลงาน  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่ติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์ รองลงมา ผ่ านสื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร 
ผ่านสื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ และติดตามผ่านแผ่นผับ เอกสารแจก ตามล าดับ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ทราบบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประเด็นที่ไม่ทราบมากที่สุด คือ ประเด็นการด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม ประเด็นด าเนินคดีความผิด   
ทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ ประเด็นด าเนินคดีความผิดทางอาญา            
ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรง  
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กร
อาชญากรรม และประเด็นด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน   
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนประเด็นที่ผู้ตอบเข้าใจเข้าในบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด  
คือ ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ รองลงมา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของประเด็น 
การด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา 
หรือผู้ต้องหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนการรับรู้ และไม่รับรู้จ านวนเท่ากัน  

ปัญหาหรืออุปสรรคในการร่วมเป็นเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ในการติดต่อหรือมีข้อร้อง เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ระบุว่า พบปัญหา โดยปัญหาที่พบ คือ การท างาน 
ของกรมสอบสวนคดีพอเศษมีความล่าช้า  
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ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 
ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพ และเคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน รองลงมา ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ และประเด็น 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปิดข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ ตามล าดับ และประเด็นที่มี
ความเชื่อมั่นมาก ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน พยานเอกสาร 
เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา รองลงมา ประเด็นกระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส  ประเด็นกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน และข้อมูลทางคดี  ให้ผู้ต้องหารับทราบ  
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลักความถูกต้อง 
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ประเด็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ ประเด็นกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ มีการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของการด าเนินการ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ ประเด็นกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด  
มีความรวดเร็ว และประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ให้ผู้ต้องหาทราบ
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง และอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ตามล าดับ  ในส่วนของด้านความเชื่อมั่น 
ในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามหลักกฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก และท้ายที่สุดความเชื่อมั่น  
ต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับ 
ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 7.17 ส่วนด้านเหตุผลต่อระดับ
ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุปเหตุผลจ าแนกตามระดับ 
ความเชื่อมั่นได้ ดังนี้  

 
ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนทั่ว ๆ ไป แต่ไม่ทราบ 
    ถึงรายละเอียดที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร 
2) ยังมีข้อสงสัยในบางประเด็น ควรมีการด าเนินการ   
    ให้โปร่งใสมากข้ึน 

1) มีขั้นตอน กระบวนการท างานที่เป็นระบบ  
2) มีการรับฟังพยาน หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือพิสูจน์ 
    ความบริสุทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี 

 
ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 

มีความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่ คาดหวังให้กรมสอบสวน 
คดีพิเศษด าเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการชี้แจง
รายละเอียดในเชิงกฎหมายที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบว่าเป็นอย่างไร คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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มีกระบวนการด าเนินงานที่รวดเร็ว และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสรุปปัญหาให้ชัดเจนและใช้ภาษา
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ 

ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน โดยเพ่ิม 
ความรวดเร็วในการท างาน และปรับกระบวนการให้มีความกระชับมากขึ้น และต้องการให้กรมสอบสวน  
คดีพิเศษ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนโดยละเอียด ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

 
3) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (n = 78) 

จากผลการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
36-45 ปี รองลงมา อายุระหว่าง 46-59 ปี อายุระหว่าง 26-35 ปี และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จบการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาโท เทียบเท่า รองลงมา ระดับปริญญาตรี เทียบเท่า และระดับเนติบัณฑิต ส่วนใหญ่
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส านวนการสืบสวนสอบสวน รองลงมา สังกัดหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล     
ด้านการด าเนินคดี สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กรมขนส่งทางบก กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
และสังกัดหน่วยงานระหว่างประเทศ ตามล าดับ 

ความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้อง    
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนของหน่วยงานที่มีอ านาจในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รองลงมา  
มีความเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคดี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ  
และผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ตามล าดับ  

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักบทบาทหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระดับปานกลาง รองลงมา รู้จักในระดับดี และรู้จักบ้าง ตามล าดับ 

การติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อกับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการติดต่อเพ่ือขอร้องเป็นคดีพิเศษ และมีบางส่วน 
เคยติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่เคยติดต่อในเรื่องการแจ้งเบาะแส รองลงมา 
การขอค าปรึกษา การร้องทุกข์ และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ตามล าดับ ส่วนช่องทางในการติดต่อร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาติดต่อด้วยตนเอง 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ รองลงมา ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0 -2831-9888  
และติดต่อผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ ติดต่อผ่านเครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดต่อผ่านทาง  
สายงาน ตามล าดับ 

การติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามผลงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่เคยติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยในจ านวน
ผู้ที่ติดตามผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนใหญ่ติดตามผลงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ รองลงมา ติดตาม
ผ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ระบุ) โดยผ่านทางเฟซบุ๊ก และผ่านทางไลน์ 
ติดตามผ่านสื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์ และติดตามผ่านแผ่นพับ เอกสารแจก ตามล าดับ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้บทบาท
หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประเด็นที่รับรู้บทบาทหน้าที่มากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
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ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม  
ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ ประเด็น 
การด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นการด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา  
รับรู้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประเด็นการด าเนินคดีความผิด 
ทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มี  
ผู้ทรงอิทธิพล เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงาน  
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา ตามล าดับ 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการร่วมเป็นเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ในการติดต่อหรือมีข้อร้อง เรียนเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งาน                  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีเพียงส่วนน้อยที่พบปัญหา โดยส่วนใหญ่พบปัญหาในเรื่องระยะเวลา 
การด าเนินการมีความล่าช้า จ านวนบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ และข้อกฎหมาย  
ที่ซับซ้อน ท าให้ดุลยพินิจในการตีความของแต่ละบุคคลต่างกัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 
ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน 
ในการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึง
สิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย (ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักความถูกต้องของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบูรณาการ ประสานงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามล าดับ และประเด็นที่มี 
ความเชื่อมั่นมาก ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูป
คดี อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล ยานพาหนะ 
และการแฝงตัว เป็นต้น รองลงมา ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปิดข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี
เป็นความลับ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานในเบื้องต้น ประเด็นการพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการสอบสวนปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค และเท่าเทียม ประเด็นกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด  
มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี ประเด็นส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาล ประเด็นกระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส  ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการร้องขอ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ
ความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ข้อกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของการด าเนินการ  
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ และประเด็นกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด 
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มีความรวดเร็ว ตามล าดับ ส่วนด้านความไว้วางใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ด าเนินการในคดีที่มี 
ความซับซ้อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากมี่สุด และท้ายที่สุด 
ด้านความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้คะแนนระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 7.69  
ในส่วนของด้านเหตุผล ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุป
เหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

 
ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า 
2) การถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยทางตรง  
   และทางอ้อม 
3) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

1) เชื่อมั่นในขั้นตอนและกระบวนการท างานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2) เชื่อมั่นในการน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ และ 
เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4) การตีความ หรือการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร 3) การเปิดโอกาสให้เครือข่ายการท างานใน 
5) การเปิดเผยข้อมูล และการชี้แจงผลการปฏิบัติงาน

ในส่วนของข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ 
    ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 

 

 ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดี พิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่คาดหวัง               
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการแทรกแซง คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผล  
การด าเนินการ ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ และคาดหวังให้กรมสอบสวน    
คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย ในสัดส่วนที่เท่ากัน คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงระบบการประสานงาน  
กับหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น  และคาดหวั ง ให้ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ                 
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ 

ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนากระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว      
มากยิ่งขึ้น รองลงมา ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษที่
ชัดเจน เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่ควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของแต่ละบุคคล ต้องการ
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค  
การสืบสวนสอบสวน ด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุน เป็นต้น ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ิมปริมาณบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษศึกษาแนวทาง  
การสืบสวนสอบสวนจากหน่วยงานของต่างประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาหรืออธิบายข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน 
ด้วยภาษาท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
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ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการชี้แจง
ข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาส          
ให้เครือข่ายการท างานในทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และไม่ควรสลับโยกย้ายต าแหน่ง  
ของบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า 
ส่วนใหญ่เสนอว่าควรให้ความส าคัญกับคดีพิเศษที่เป็นคดีใหญ่ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
และมีความรวดเร็ว และควรมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือวัดประสิ ทธิภาพ 
ในการท างาน ตามล าดับ 

 
4) เครือข่ำยกำรท ำงำนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ (n = 162) 

 

จากผลการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 46-59 ปี รองลงมา อายุระหว่าง 36-45 ปี อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอายุระหว่าง 26-35 ปี  
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เทียบเท่า รองลงมา สูงกว่าระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา 
เทียบเท่า ระดับอนุปริญญา เทียบเท่า และระดับประถมศึกษา ต่ ากว่า ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีความ
เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน รองลงมา มีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน (NGO) สื่อมวลชน และอ่ืน ๆ 
อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ ตามล าดับ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระดับปานกลาง รองลงมา รู้จักในระดับดี และรู้จักบ้าง 
ตามล าดับ 

การติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยติดต่อกับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มากกว่าไม่เคยติดต่อในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการติดต่อเพ่ือขอร้องเป็นคดีพิเศษ 
โดยในจ านวนผู้ที่ระบุว่าเคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยติดต่อ
เกี่ยวกับเรื่องการขอค าปรึกษา รองลงมา การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์  การร้องเรียนเจ้าหน้าที่  
และการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามล าดับ ส่วนช่องทางการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจาก
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่มาติดต่อด้วยตนเอง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ รองลงมา 
ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 ติดต่อผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ ติดต่อผ่านเครือข่าย
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ตามล าดับ 

ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาเครือข่ายในด้านต่าง ๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาเครือข่ายในด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ
คดีพิเศษ รองลงมา ด้านทักษะความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการพูดคุย แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย ด้านการรับฟังความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย และด้านการจัดกิจกรรม 
อบรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย ในสัดส่วนที่เท่ากัน ด้านการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
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การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบ
บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประเด็นที่ทราบมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ 
ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม  
ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่ นคงของประเทศ ประเด็น 
การด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นการด าเนินคดี
ความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นการด าเนินคดีความผิด
ทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา การรับรู้ว่า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญา 
ที่มีผู้ทรงอิทธิพล เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน และประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา ตามล าดับ 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการร่วมเป็นเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ไม่พบปัญหาหรื ออุปสรรค ในการติดต่อหรือมีข้อร้อง เรียนเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งาน                 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเพียงส่วนน้อยที่พบปัญหา โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ การปิดบังข้อมูลของ
ผู้แจ้ง เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รองลงมา ระยะเวลาการ
ด าเนินการมีความล่าช้า จ านวนบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ กฎหมายหรือข้อบังคับ     
คดีพิเศษในบางมาตราไม่เชื่อมโยงกับระบบการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขาด           
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทีมสอบสวน ตามล าดับ 

ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 
ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
NGO ภาคประชาชน ประเด็นผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นที่ยอมรับของสังคม รองลงมา ประเด็น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมฯ ประเด็นกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล ประเด็นบุคลากรของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประเด็น  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ มีการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นกระบวนการท างาน
ของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม ประเด็นกระบวนการท างาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี ประเด็นกรมสอบสวน
คดีพิเศษ มีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท า
ความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ ตามล าดับ และประเด็นที่มีความเขื่อมั่นมาก ได้แก่ ประเด็น 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางในการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอค าปรึกษา ที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รองลงมา ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ให้ประชาชนทราบ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน  
และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
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ของประชาชน ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ให้ประชาชนทราบ และประเด็นกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น -สิ้นสุด  
มีความรวดเร็ว ตามล าดับ และด้านความเชื่อมั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความยุติธรรม เป็นที่พ่ึง 
ของประชาชนได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากมี่สุด และท้ายที่สุด
ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้คะแนนระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 7.97           
ในส่วนของเหตุผล ต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุปเหตุผล
จ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

 
ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 

1) ไม่เชื่อมั่นในบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1) เชื่อมั่นในขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
2) ระยะเวลาการด าเนินการมีความล่าช้า ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3) ขาดการรายงานผลการด าเนินการ  2) เชื่อมั่นในผลงาน และประสิทธิภาพของ 
4) การถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยทางตรง     กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    และทางอ้อม 3) การเปิดโอกาสให้เครือข่ายการท างานใน 
     ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 

 
ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดี พิเศษ  พบว่า ส่วนใหญ่คาดหวัง               

ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงของประชาชนชน รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยปราศจาก
การแทรกแซง ในสัดส่วนที่เท่ากัน คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ 
ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ในสัดส่วน  
ที่เท่ากัน ตามล าดับ 

ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน พบว่า ส่วนใหญ่
ต้องการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนากระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองลงมา ต้องการ
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเวทีให้ความรู้กับประชาชนในระดับท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการท างาน
เพ่ิมข้ึน ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย 
ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน ด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุน เป็นต้น ต้องการให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษขยายเครือข่ายการท างาน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ากัน ต้องการ  
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ 
ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรายงานผลการด าเนินการ ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณชนได้ ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ  
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอแนะในเรื่องการเพ่ิมการจัดอบรมการให้ความรู้ ประเมินผลงาน ติดตามผล          
การด าเนินงานกับเครือข่ายฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รองลงมา ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้กับเครือข่ายฯ ในการร่วมปฏิบัติงาน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
วิทยากรที่มาจัดเวทีอบรมประชาชน ควรมีวิธีการให้ความรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ควรมีช่องทาง
ในการให้ค าปรึกษาหรืออธิบายข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน ด้วยภาษาที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
และควรรายงานผลการด าเนินการ ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ในสัดส่วน     
ที่เท่ากัน ตามล าดับ 

 
5) ประชำชนทั่วไป (n = 2,501) 

จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 46-59 ปี รองลงมา อายุระหว่าง 36-45 ปี อายุระหว่าง 26-35 ปี อายุระหว่าง 18-25 ปี และอายุ
ระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รองลงมา  
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ ค้าขาย 
รองลงมา เป็นผู้ใช้แรงงาน รับจ้างทั่วไป เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักงาน
เอกชน เป็นเกษตรกร ประมง เป็นนักเรียน นักศึกษา และเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน 
ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000  
และมีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท ตามล าดับ และส่วนใหญ่พักอาศัยอยู ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา พักอาศัยอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง (ตะวันออก ตะวันตก) กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และพักอาศัยอยู่ในภาคใต้ ตามล าดับ 

การรับรู้หรือเคยได้ยินชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ ระบุว่า รู้จัก เคยได้ยิน จากช่องทางสื่อโทรทัศน์ รองลงมา 
เป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสังคมออนไลน์ (รับรู้ผ่านเฟซบุ๊ก รองลงมา ไลน์ และทวิตเตอร์) สื่อวิทยุ         
วิทยุออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ทั่วไป และการบอกเล่าจากบุคคล เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th  
ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ่ การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา แผ่นพับ เอกสารแจก แอปพลิเคชั่น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ บนมือถือ และสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 ตามล าดับ ในส่วน 
ของการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักบทบาทหน้าที่ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระดับดี รองลงมา รู้จักในระดับปานกลาง และรู้จักบ้าง ตามล าดับ 

การติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และมีเพียงบางส่วนที่เคยติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนใหญ่ติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
รองลงมาเป็นการขอค าปรึกษา การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ และการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน ตามล าดับ ส่วนช่องทางการติดต่อ 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค าปรึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 

http://www.dsi.go.th/
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หรือ 0-2831-9888 รองลงมา ติดต่อด้วยตนเอง (ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ) ติดต่อทางศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ติดต่อทางศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ติดต่อทางศูนย์ภาคกลาง 
ชลบุรี และภาคเหนือ เชียงใหม่ ในสัดส่วนที่เท่ากัน) นอกจากนี้ยังติดต่อผ่านเว็บไซต์  www.DSI.go.th 
(หัวข้อแจ้งเบาะแส ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่) ติดต่อผ่ านทางไปรษณีย์ 
ติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ บนมือถือ ติดต่อผ่านเว็บไซต์  opm.1111.go.th         
(ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com            
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 และติดต่อผ่านตู้สีขาว จ านวน 5 คน       
คิดเป็นร้อยละ 4.42 ตามล าดับ 

ความสนใจของประชาชนในการติดตามผลงานหรือข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พบว่า  
ส่วนใหญ่ไม่สนใจติดตามผลงานหรือข่าวสารของกรมสอบสวนคดี แต่บางส่วนมีความสนใจ โดยส่วนใหญ่
สนใจในข่าวสารทั่วไปของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การแถลงผลงาน การจับกุม กระบวนการท างาน 
การสืบสวน รองลงมา คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้ารัฐ  คดีเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของประเทศ คดีที่ เป็นกระแสหรือสังคมให้ความสนใจ คดีเกี่ยวกับการกระท าความผิด         
ของพระสงฆ์ ศาสนา เช่น คดีวัดพระธรรมกาย คดีที่มีความซับซ้อน คดีฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หลอกลวง        
ต้มตุ๋น คดีอาญชญากรรม ฆาตกรรม คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ และคดีอาชญากรรมข้ามชาติ  
เช่น การแฮกข้อมูลรหัสบัตรเอทีเอ็ม ลักลอบค้ายาเสพติด ค้าแรงงานข้ามชาติ การลักตัวเด็กไปขายข้ามชาติ 
ตามล าดับ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประเด็นที่ทราบมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญา 
ที่มีความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ รองลงมา ประเด็น
การเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล 
เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ        
ความมั่นคงของประเทศ ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่าย ปกครองหรือต ารวจ    
ชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีความผิดข้ามชาติหรือองค์กร
อาชญากรรม ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรม ประเด็นการด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็น 
การด าเนินคดีความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามล าดับ 

ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ทุกประเด็นมีความเชื่อมั่นมาก 
ได้แก่ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ รองลงมา ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี  
พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ ประเด็น  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล ประเด็นบุคลากร 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ประเด็นผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นที่ยอมรับของสังคม ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นกระบวนการท างาน 
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ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส  ประเด็นกระบวนการท างาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี ประเด็นกรมสอบสวน
คดีพิเศษ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมฯ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการตรวจสอบสถานะ
เรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางในการติดต่อ 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอค าปรึกษา ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ประเด็น  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ 
ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน NGO 
ภาคประชาชน ประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ประเด็น  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประเด็นกระบวนการท างาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดมีความรวดเร็ว ตามล าดับ ส่วนด้านความเชื่อมั่นว่า       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก และท้ายที่สุดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ในภาพรวมเฉลี่ย 7.03 ในส่วนด้านเหตุผลของประชาชนต่อระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสรุปเหตุผลจ าแนกตามระดับความเชื่อม่ันได้ ดังนี้  

ไม่เชื่อม่ัน เชื่อม่ัน 
1) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ 1) กระบวนการท างานของกรมสอบสวน 

การท างานได้ยาก จึงไม่แน่ใจในระบบ กระบวน คดีพิเศษ มีมาตรฐาน ท าให้เกิดความ 
การท างาน น่าเชื่อถือ 

2) ประชาชนยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ชัดเจนของ  2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถคลี่คลาย  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และด าเนินคดีที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ประชาชนยังไม่รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่  
    เนื่องจากมีกระบวนการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษบางคด ี

3) การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   มีความโปร่งใส และยุติธรรม 

4) บางคดีไม่ทราบผู้รับผิดชอบการท างานที่ชัดเจน 4) เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มี 
    ความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความ เชีย่วชาญ 

5) กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความล่าช้า 5) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน 
 6) การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   เป็นไปตามกฎหมาย 
 8) กรมสอบสวนคดีพิเศษมีส่วนช่วยใน 

   การปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
 9) เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   มีความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มที่ 
 10) ความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏตามสื่ออยู่
บ่อยครั้ง 
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ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
คาดหวังให้กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ 
และถูกต้อง รองลงมา คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่รักษาความยุติธรรมในสังคม  
มีความเป็นกลางในการด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เข้าข้างผู้มีอิทธิพล หรือคนรวย คาดหวั งให้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่ พ่ึงให้กับประชาชน คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษท างานส าเร็จ  
อย่างรวดเร็ว คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาคุณภาพในการท างานให้ได้มาตรฐานตลอดไป  (การท างานมี 
ความละเอียด รอบคอบ มีแบบแผนการด าเนินงาน) คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษประชาสัมพันธ์
กระบวนการท างานขั้นตอนการท างานให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง คาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทยให้ลดลง เพ่ือความสงบสุขของประเทศ คาดหวังให้กระบวนการท างาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) และคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด าเนินงานโดยยึดหลักของกฎหมาย ตามล าดับ 

ความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น รองลงมา ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการสอบสวนคดีอย่างยุติธรรม เป็นธรรม  
เป็นกลาง ไม่เกรงกลัวกลุ่มผู้มีอิทธิพล ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างความเชื่อมั่นในการะบวนการ
ท างานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความซื่อสัตย์ในการท างาน ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าของคดีให้ประชาชนทราบ เช่น การแถลงข่าว 
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เช่น สามารถติดต่อได้ทุกจังหวัด ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษปรับปรุงเรื่อง
ขั้นตอนการท างาน การท างานเป็นทีม ไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน ต้องการการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก (ฝ่ายการเมือง) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่
อย่างจริงจัง ไม่ละเลยหน้าที่ ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาระบบการท างาน พัฒนาเจ้าหน้าที่ 
เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ หรือการจัดอบรม และต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคดีให้มากข้ึน ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้า 
ของคดีให้มากขึ้น รองลงมา ควรส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เพ่ือให้ประชาชนรู้จักกรมสอบสวน
คดีพิเศษมากขึ้น (ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน) ควรปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็วมากขึ้น  
ควรสร้างกระบวนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น  
ควรด าเนินคดีด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรมตลอดไป ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อขอรับบริการให้มากขึ้น  
ควรมีการวางแผนการท างานเป็นขั้นเป็นตอน ท างานเป็นทีม ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรม น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ควรเปิดช่องทางการรับฟังปัญหา  
ของประชาชน และควรรักษามาตรฐานที่เป็นอยู่ตลอดไป ตามล าดับ 
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 5.1.2 สรุปผลกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ 

 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) กับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
และผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากกลุ่มคณะกรรมการคดีพิเศษ ผู้แทนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้แทนนักวิชาการและอาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยว และผู้แทนจากสื่อมวลชนและภาคประชาชน 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน โดยประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดคือ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นในยุคปฏิรูป
ระบบราชการ โดยมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคือ การปราบปรามการกระท าความผิดและการสืบสวน
สอบสวนคดีที่มีความพิเศษ มีความซับซ้อนกว่าคดีทั่วไปและส่งผลกระทบต่อประชาชนและความมั่นคง  
ของประเทศ แต่ปัจจุบันภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกมองว่าเป็นหน่วยงานของต ารวจ  
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงเป็นต ารวจ น ามาสู่ข้อเสนอในการสร้างระบบสรรหา 
และคัดกรองบุคลากรของหน่วยงานให้ได้คนที่ดี มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เพ่ือบังคับใช้กฎหมายได้      
อย่างเที่ยงธรรมแท้จริง 

 อีกทั้งในเรื่องของความเป็นอิสระจากอ านาจทางการเมือง ยังมีผลต่อสัดส่วนโครงสร้างผู้บริหาร
และการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่เป็นอิสระ ความมุ่งหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่างอยากให้เห็นการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่
ปลอดการเมืองอย่างแท้จริง ด ารงตนเป็นองค์กรที่เป็นความหวังและท่ีพ่ึงด้านความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

 จากประเด็นดั งกล่ าวน ามาสู่ การพิจารณารับคดี พิ เศษและการด า เนินงานสอบสวน                
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษและคดีที่อธิบดีเห็นควรอนุมัติให้เป็นคดีพิเศษ  ท าให้คดีที่อยู่ใน
อ านาจการสอบสวนและด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจ านวนมากและมีความไม่แน่นอน  
บางคดีมิได้มีความยุ ่งยากสลับซับซ้อนและไม่จ า เป็นต้องใช้เทคนิคหรือความเชี ่ยวชาญพิเศษ  
ในการด าเนินงาน เช่น คดีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นคดีที่ควรจะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้  
ทั้งในบางคดีมีการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งผลให้ประชาชน
เกิดความสับสน และไม่สามารถแยกบทบาท อ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรมสอบสวน
คดีพิเศษออกจากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ นอกจากนั้นการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข      
การรับคดีพิเศษที่แน่นอนหรือมีรับทุกคดีเข้ามาโดยมิได้ค านึงถึงความจ าเป็นและความส าคัญว่าเป็นคดีที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนในสังคมหรือกระทบต่อสาธารณะหรือประเทศชาติจริง จะส่งผลให้กรมสอบสวน  
คดีพิเศษรับภาระในการรับผิดชอบคดีต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของบุคลากรและระยะเวลาที่ล่าช้าออกไป 
ท าให้สุดท้ายผลเสียจะตกอยู่คดีที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในการสอบสวนและต้องการความยุติธรรม  
อย่างแท้จริง 

 แม้ว่าแนวคิดการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีความคล้ายคลึงกับหน่วยงานสอบสวนกลาง 
 เอฟบีไอ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ด้วยบริบททางสังคมไทยในปัจจุบัน ท าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ยังไม่เป็นไปตามแนวคิดในการจัดตั้งได้ น าไปสู่ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิต่างให้ความเห็นว่า 
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การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมิติในการท างาน มีวางระบบการเข้าถึง
การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้หลากหลายและง่ายขึ้น ทั้งการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง  
ของการสรรหาบุคลากรจนกระทั่งขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนคดีจะต้องเป็นไปโดยสุจริต ปราศจาก  
การทุจริตและการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและหน่วยงานภายนอก 

 สิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษควรด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้นั้น คือ การปลดล็อกเงื่อนไขการรับคดีเป็นคดีพิเศษที่ไม่ควรค านึงถึง
มูลค่าในคดีมากจนเกินไปแต่ควรค านึงถึงความเสียหายของประเทศและประชาชนเป็ นหลัก  
ส่วนในการท างานเมื่อรับคดีเข้ามาเป็นคดีพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีทางเศรษฐกิจ เช่น คดีลิขสิทธิ์  
คดีศุลกากร ซึ่งเป็นคดีที่มีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตและรับสินบนจ านวนมาก จะต้องใช้ความระมัดระวัง  
ในการท างาน ในขณะเดียวกันการใช้มาตรการบังคับทางอาญาๆต่าง ๆ ที่ อาจไปกระทบต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน เช่น การดักฟัง การปลอมเอกสาร การถ่ายรูปจะต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขอบเขตของ  
การใช้อ านาจที่รัดกุมมากขึ้น เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานเพ่ืออ านวยความยุติธรรมการเป็นละเมิดผู้ อ่ืน   
ทั้งนี้การที่ประชาชนจะเพ่ิมระดับความเชื่อมั่นต่อองค์กรได้นั่น คือการได้รับทราบความก้าวหน้าของคดี 
หรือผลงานที่ส าเร็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง หากดีเอสไอปิดบังความคืบหน้า
ของคดีทุกสิ่ง ประชาชนที่ไม่ทราบขั้นตอนการท างานอาจมองว่าเป็นการนิ่งเฉยต่อการด าเนินงาน  
และส่งผลให้ความเชื่อมั่นลดลงในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านกลับเห็นว่า การด าเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรเก็บเป็นความลับ ท างานอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการให้ได้มา
ซึ่งพยานหลักฐานและการสอบสวนไม่ยุ่งยาก และไม่น่าช้า และควรมีขอบเขตในการเผยแพร่ข่าวสาร  
ทางคดีอย่างจ ากัดเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ และอย่างไรก็ดีเพ่ือให้การท างาน
ของเจ้าหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรยึดถือหลัก  
2S คือ รวดเร็วทรงประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน (SPEED&STANDARD) ประกอบกับการปลูกฝังค่านิยม
องค์กรให้เกิดข้ึน คือ “ความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์” ควบคู่กันไป 

 นอกจากในเรื่องของการด าเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ประเด็นการ      
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมหรือช่องทางการใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ความส าคัญเช่นกัน โดยเห็นว่า การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ในบทบาท หน้าที่และการท างานขององค์กรกรมสอบสวนคดีพิเศษแก่ประชาชน จะช่วยท าให้ประชาชน
เข้าถึงบริการของหน่วยงานมากขึ้น ทั้งต้องปรับเปลี่ยนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กลายเป็น
ลักษณะของการท างานเชิงรุกอย่างมีชั้นเชิงและแยบยล ร่วมกับการบูรณาการกับหน่วยงานยุติธรรม  
ของจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นให้แก่ประชาชนได้ 
ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน ที่มีความทันสมัยและรวดเร็วมากกว่า
การติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงหรือทางโทรศัพท์ เพ่ือตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศ  
ไปในยุคดิจิตัล 4.0  
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 ประเด็นในด้านคุณภาพของการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความส าคัญกับการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนในทางกฎหมาย โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ว่าจะในรูปแบบของกลุ่มย่อยหรือ
การบูรณาการร่วมหน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น ยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ด ารงธรรมของฝ่ายปกครอง 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระท าความผิดที่ซับซ้อนและยุ่งยาก  
ในปัจจุบันให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ยังมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในสหวิชาชีพต่าง  ๆ 
ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถพร้อมรองรับรูปแบบอาชญากรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด เวลา  
เช่น การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  
และไร้พรมแดน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเชื่อมโยง  
กับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิและคุณภาพในการบริการ ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ 
ในส่วน ของคุณภาพการให้บริการว่า กรมสอบสวน  คดีพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง โยกย้ายบุคลากร
และอยู ่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านงานบ่อยมาก ท าให้การด าเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน  
ไม่มีความต่อเนื่องและล่าช้า ควรมีการวางระบบในการถ่ายทอดงานให้รวดเร็วและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากร
ใหม่ที่เข้ามารับต าแหน่งสามารถต่อยอด และด าเนินการในทางคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น  ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จะพยายามพัฒนาสถาบันในหน่วยผลิตเพ่ือบุคลากรทั้งสายนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความเชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขาขึ้นมารองรับและปรับตัวในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การท างาน  
ให้มีความสะดวกและคล่องตัวก็ตาม บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษเองนั้นจะต้องมีการปรับวิธีการ  
คิดหร ือ Mind Set และกระบวนการว ิเคราะห์ต ่อการด าเน ินงานที ่เป ็นประโยชน์ต ่อประชาชน  
โดยนอกเหนือจากผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว ในการท างานนั้นยังต้องมีการบังคับใช้กฎหมายตามหลัก
นิติรัฐและหลักนิติธรรมเป็นส าคัญด้วย ทั้งนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็น  
การด าเนินงานตามภารกิจหลักเป็นการท างานแบบเชิงรุก เช่น การรบแบบกองโจร หรือการด าเนินงาน
แบบรวดเร็ว ร่วมกับการแบ่งแยกอ านาจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้ชัดเจน อันจะช่วยให้ประชาชนได้เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนในการติดต่อ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านยังเสนอแนะให้ มีการถ่วงดุล
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
ภายนอก เช่น ศาล อัยการ หรือต ารวจ เพื่อให้ประชาชนและบุคคลที่ใช้บริการได้เกิดความมั่นใจ  
และสิ ่งที ่ส าคัญอย่างยิ ่งในการพัฒนาคือผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้ให้ข้อมูลคาดหวังว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
จะคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ เป็นกลางและโปร่งใสขององค์กร มิยอมให้บุคคลได้ใช้องค์กร  เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือแสงหาประโยชน์ส่วนตน และเมื่อพฤติกรรมของบุคลากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษแสดงออกในด้าน
บวก มุ่งให้ความใส่ใจกับประชาชนและค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก จะยิ่งส่งผลให้เกิด 
ความน่าเชื่อถือและการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรท าความ
เข้าใจจุดประสงค์หลักในการจัดตั ้งองค์กร ศึกษาปัญหา ทบทวนสถานการณ์และสภาพเป็นจริงใน  
การด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันเพื่อสร้างระบบและก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กร  
และบุคลากร และปลูกฝังระบบความคิดที่ดีให้กับบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าประสงค์  
ของการด าเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวน 
     คดีพิเศษ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรส ำรวจเชิงปริมำณ 

 เมื่อพิจารณาผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายการส ารวจเชิงปริมาณ ในส่วนของความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ความต้องการ ความคาดหวังต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถน ามา
สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  
 
 1. กำรเพิ่มเติมกำรรับรู้ บทบำทและหน้ำที่ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกภำคส่วน 
เพื่อพัฒนำระดับควำมเชื่อม่ัน 

1.1 เพิ่มกำรรับรู้บทบำทและหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  จากการส ารวจพบว่า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการรับรู้บทบาทหน้าที่ในระดับรู้จักดี อยู่จ านวนมากเฉพาะในส่วนของผู้ร้องขอ   
เป็นคดีพิเศษ แต่ในส่วนที่เหลือจากการส ารวจพบว่า การรับรู้บทบาทหน้าที่อยู่ในระดับ รู้จักบ้าง รู้จัก    
ปานกลาง ตามล าดับ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มส ารวจจะมีการรับรู้  บทบาทหน้าที่ ของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ เนื่องจาก การติดต่อฟ้องร้อง ซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงในเรื่องของคดีความ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ร้องขอ
ต้องท าการศึกษามาล่วงหน้าก่อนท าการติดต่อเพ่ือขอฟ้องร้องคดี แต่ในทางกลับกันส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
ด าเนินการในส่วนฟ้องร้องคดีนั้น กลับการมีรับรู้ในระดับที่น้อยกว่า เพราะไม่ได้มีความสนใจ หรือ      
ความเกี่ยวข้องในการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง  

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรับรู้ บทบาทหน้าที่ 
โดยจากการส ารวจพบว่า ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบและมีการติดตามผลงานของกรมสอบสวน                 
คดีพิเศษ จากทางสื่อโทรทัศน์เป็นจ านวนมากที่สุด จึงควรมีการน าเสนอข้อมูล และ การด าเนินงาน รวมทั้ง
บทบาทหน้าที่ให้ทุกส่วนได้มีการรับรู้เพ่ิมเติม และง่ายดาย เช่นในช่วงของการน าเสนอข่าวสาร และ 
น าเสนอช่องทางการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้  ควรมีการเน้นย้ าถึงการอ านวย         
ความสะดวกและการท างานที่ทุกภาคส่วนในการส ารวจสามารถได้รับประโยชน์เมื่อได้ท าการติดต่อสื่อสาร
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านที่ส่วนนั้นๆ เกี่ยวข้อง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรมีพัฒนาระบบการประสานงานประกอบการแจ้งผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบโดยเร็ว   
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1.2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ ลดควำมคลุมเครือ โดยกำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรท ำงำน  
และให้ประชำชนมีส่วนร่วมต่อภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมพิเศษ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษควรสร้าง และขยายเครือข่ายการท างานภาคประชาชน เพ่ือการป้องกัน
อาชญากรรมพิเศษในพ้ืนที่ระดับชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน            
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กับประชาชน ดังนี้  

(1) มีช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ว่า สามารถมามีส่วนร่วมในกระบวนการท างานกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ โดยผ่านช่องทางใดได้บ้าง  

(2) ให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือสร้างการรับรู้ในเชิงบวก คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บทบาทหน้าที่ของการ
เป็นเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมเชิงป้องกัน และส่วนร่วมเชิงปราบปราม ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความ
ยุ่งยากมากนัก เพ่ือการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส หรือมีจัดฝึกอบรมข้อมูลด้านกฎหมายที่น่าสนใจและ       
เป็นประโยชน์ รวมถึงแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะเป็นเกราะป้องกัน      
ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัย ปราศจากอาชญากรรมและสิ่งไม่ดีในชุมชน 

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการน าเสนอผลงานหรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน  
ในส่วนที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบได้เป็นระยะ  

   
2. กำรชี้แจงขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ และไว้วำงใจ  

อันน ำมำสู่ผลลัพธ์ในกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2.1 กำรชี้แจงถึงสำเหตุของกำรปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ระยะเวลำนำน และรำยงำนสถำนะ   

ของกำรปฏิบัติงำน และควำมคืบหน้ำของคดี  
จากการส ารวจพบว่า ทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบกรณีปัญหา 

ในด้านของความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ด้วยขีดจ ากัดและล าดับขั้นตอนในกระบวนการท างาน  
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของคดีและจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งกรมสอบสวน 
คดีพิเศษมาเพ่ือท าการสืบสวน สอบสวนคดีที่มีลักษณะพิเศษ ดังนั้น เพ่ือป้องกันข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
อันเนื่องมาจากความจ าเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานค่อนข้างมากจึงควรมีการชี้แจงถึงล าดับ  
การปฏิบัติงาน และ รายงานสถานะของการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีระบบการแจ้ง 
ความคืบหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น 
(ช่องทางในการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ) 
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2.2 กำรชี้แจงข้อมูลและสิทธิในส่วนของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหำ)   

อ้างถึงการด้านการรับรู้ตามที่ได้กล่าวเสนอแนะไว้ในข้อที่ 1 ซึ่งจากผลส ารวจพบว่า  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) มีปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มดังกล่าวลดลง  
อันเนื่องมาจากการแจ้งสิทธิต่างๆให้ผู้ต้องหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน  
ด้วยเหตุนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มส ารวจดังกล่าวมีการรับรู้ข้อมูลทางด้านสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์  
ต่อตนเองนั้นยัง ไม่เพียงพอ จนเป็นสาเหตุให้เกิดความคลางแคลงใจและข้อสงสัย ด้านการเรียกร้องสิทธิ
ทางกระบวนการยุติธรรมที่กลุ่มส ารวจดังกล่าวพึงได้รับในระหว่างสืบสวนและรวบรวมข้อมูลของ  
กรมสืบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการชี้แจงตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด (เริ่มรับค าร้อง 
จนถึงสรุปผลการสอบสวน) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการ
ท างาน กรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน รวมถึง สิทธิที่พึงได้รับ และ สามารถกระท า อย่างเปิดเผย 
ในทุกด้านโดยละเอียด และ ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด  

3. กำรพัฒนำและยกระดับด้ำนบุคลำกรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  3.1 กำรพัฒนำเพื่อยกระดับด้ำนควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในด้ำนของ
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  อ้างถึงผลการส ารวจพบว่า มีระดับความไม่เชื่อมั่น ต่อความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ต่อบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนของกลุ่มส ารวจ ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ และเครือข่ายการท างาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ เฉพาะด้านที่ทางกรมสอบสวน 
คดีพิเศษคัดเลือกมาให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพ่ิมเติม ไม่ว่าจะ เป็นด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการคดีพิเศษ ด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน  
ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการท าส านวน ด้านการใช้เทคโนโลยีกับอาชญากรรมพิเศษ ฯลฯ  โดยการ   
จัดฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพัฒนาความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างตรงจุด  
และแม่นย า และมีวัดประเมินผลในด้านทักษะความเชียวชาญของบุคลากรเป็นระยะ เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ภายใต้กรอบ
คุณธรรม และ จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  3.2 กำรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรเพื่อรองรับและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน  
จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ิมปริมาณบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคจ านวนบุคลากร  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เพียงพอ ที่อาจเป็นสาเหตุต่อปัญหาและอุปสรรคด้านอ่ืน ๆ อาทิ ระยะเวลา
การด าเนินการล่าช้า เป็นต้น  

ดังนั้น ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการพิจารณาเพ่ิมจ านวนบุคลากร เพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติงาน ต่อทุกส่วน และเพ่ือให้เพียงพอและรองรับต่อการท างานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต       

5.2.2 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรปรับรูปแบบกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กรกับสำธำรณชน 
(Corporate Communication) 

เนื่องจากเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีที่มีความซับซ้อน คดีที่มีผลกระทบรุนแรง 
ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือต่อระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ ดังนั้น การด าเนินงาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนทั่วไป อย่างไรก็สาธรณชนที่สนใจ
ติดตามคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการอยู่นั้นมีความสามารถในการติดตามข่าวสารที่แตกต่างกัน
ออกไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงควรเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชนในประเด็น
ความคืบหน้าของคดีให้มีความหลากหลาย แม้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการด าเนินงานของกรมสอบสวน             
คดีพิเศษจะไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ทั้งหมด เพราะอาจส่งผลต่อรูปคดีและการด าเนินงาน  
แต่อย่างไรก็ตามควรมีการรายงานความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในส่วนที่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ การปล่อยให้คดีต่าง ๆ เงียบหายออกไปจากพ้ืนที่สื่อท าให้สาธารณชนเข้าใจกรมสอบสวน
คดีพิเศษนิ่งเฉยต่อการด าเนินงาน หรือที่สาธารณชนเรียกว่า “คดีเงียบ” ดังนั้น การรายงานความคืบหน้า
ของการด าเนินงานโดยใช้สื่อที่มีความหลากหลายและสามารถส่งสารถึงสาธารณชนได้โดยตรงจะช่วยให้
สาธารณชนมีความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมากข้ึน 
 
 2. ภำพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Corporate Image) 
 ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นผลรวมระหว่างข้อเท็จจริง (Objective Facts) องค์กรกับการประเมิน
ส่วนบุคคล (Personal Judgment) จากการส ารวจเชิงคุณภาพสามารถสรุปเชิงอุปนัย ( Inductive) 
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ว่า 1) เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการด าเนินงาน  
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน และมีความซื่อสัตย์ และ 2) เป็นองค์กรหนึ่งของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  
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 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของภาพลักษณ์ IMAGE ดังนี้ 
  I = Institution  
  M = Management  
  A = Action  
  G = Goodness  
  E = Employee  
 สิ่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณา คือ เจ้าหน้าที่ (Employee) เนื่องจากมีการรับโอน
เจ้าหน้าที่จากองค์กรอ่ืนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะจากส านักงานต ารวจแห่งชาติมาปฎิบัติงานที่           
กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (Objective Facts) ท าให้การประเมินภาพลักษณ์ส่วนบุคคล 
(Personal Judgment)  ในทางหนึ่ง คือ เป็นองค์การที่มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน  
มีความซื่อสัตย์ แต่ในอีกทางหนึ่ง คือ ท าให้วัฒนธรรมองค์กรอาจถูกครอบง าโดยกลุ่มอาชีพเดียว  
ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงควรสร้างดุลยภาพของบุคลากรในองค์องค์กรให้มีความสมดุล พัฒนาระบบ
การสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าท างานให้มีความโปร่งใส (Transparency) เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ
และมีความเชี่ยวชาญภายใต้ขอบข่ายการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 จากผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจากการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และการส ารวจ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) คณะที่ปรึกษาได้น ามาวิเคราะห์และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพด้านการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดังนี้  
 

 1. สร้ำงควำมชัดเจน และควำมเข้ำใจ เพื่อเสริมสร้ำงควำมไว้วำงใจต่อบทบำทและหน้ำที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1.1 ขจัดภำพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน สร้ำงกำรรับรู้ในด้ำนควำมเป็นเอกภำพทำงด้ำนบทบำท
และหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากผลการส ารวจเชิงปริมาณ พบว่า จากกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจทั้งหมด ส่วนใหญ่ 
มีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในระดับรู้จักบ้าง ไปจนถึง รู้จักในระดับปานกลาง  
มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มีการรับรู้อยู่ในระดับดี รวมถึงมีระดับความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในการด าเนินงานสืบสวนและสอบสวน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงโดยตรงในการท าคดี  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นในทิศทางเดียวกันกับผลการส ารวจเชิงคุณภาพ ตามความเห็นในด้านที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
ยังไม่เข้าใจและไม่ทราบถึงความแตกต่างในบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และต ารวจ รวมถึงผลการส ารวจเชิงปริมาณในกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเอง ยังพบว่ากลุ่มดังกล่าว 
มีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างการรับรู้ในด้านขอบเขตการท างานที่ชี้ชัดว่า อ านาจหน้าที่ 
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความแตกต่างและมีมากกว่าในส่วนของต ารวจอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การดักฟัง การแฝงตัว  
และการด าเนินการสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ผลส ารวจยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ            
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแยกระดับความส าคัญของคดีอย่างชัดเจน และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับ 
ทุกกลุ่ม ให้มลีักษณะและทิศทางเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

จากการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายไดใ้ห้ความเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจน หรืออาจเป็นเสมือนการถ่วงดุลทางกฎหมาย ด้วยคดีที่ได้รับผิดชอบเป็นคดีที่มี  
ความสลับซับซ้อน ท าให้กรอบการท างานต้องมีความเด่นชัด และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
โดยคาดหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเอกภาพ เป็นความหวังของประชาชน 
และมีการสร้างดุลยภาพทางกฎหมาย ซึ่งหากการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ มี          
ความชัดเจนดังที่กล่าวมานี้ จะสามารถลดความคลางแคลงใจในประเด็นของความโปร่งใสให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญในการลดระดับความเชื่อมั่น อีกทั้ง ยังมีประเด็น           
ที่กลุ่มเป้าหมายให้ความคิดเห็นโดยสอดคล้องกัน คือ ช่องว่างที่ หน่วยงานอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ           

ส่วนที่ 6 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ในการท าให้เสียชื่อเสียงจากคู่กรณี อันแสดงถึงบทบาทและหน้าที่ที่ถูกบิดเบือน และกลายเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านลบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการลดระดับความเชื่อมั่นต่อองค์กร
ในอนาคต 

ดั งนั้ น  กรมสอบสวนคดี พิ เศษ  ควรมี การสร้ างและยกระดับกรอบการท างาน                    
ให้ทุกภาคส่วนเห็นและเข้าใจถึงความแตกต่างในอ านาจหน้าที่ ควรมีการกระตุ้นการสร้างภาพลักษณ์     
ด้านความโปร่งใส ความสุจริต ตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ควรด าเนินงานและปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม    
ที่พึงปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนทางกฎหมาย  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
คลางแคลงใจด้วยภาระหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านกฎหมายและการอ านวยความยุติธรรม  
เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสาธารณชน  

1.2 กำรเข้ำถึงสำธำรณชน กำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและ กำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วม 
เพื่อตระหนักให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดี พิเศษ ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อ การเข้าถึงและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและผลของการปฏิบัติงาน จากผลการส ารวจเชิงปริมาณแสดงให้เห็นได้ว่า ผลการศึกษา
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2561       
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีความแตกต่างกัน นั่นแสดง         
ให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีการสื่อสารระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับประชาชนทั่วไป แต่เป็นรูปแบบ         
การสื่อสารแบบทางเดียว (One Way Communication) เนื่องจากการด าเนินงานของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานได้มากนัก  

การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียง 
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากการเข้าไปสัมผัสผ่านการติดต่อหรือ  
การใช้บริการจริง ดังนั้น กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษบนหลักความจริง (Real Public 
Relations) กล่าวคือ เป็นการสื่อสารผ่านบุคคลที่เคยเข้าไปสัมผัสกระบวนการท างานของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการหรือเครือข่ายการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการประชาสัมพันธ์            
ผ่านช่องทางดังกล่าวนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาจท าการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารเปรียบเสมือน
การสร้างเครือข่าย กลุ่มสังคม โดยการน าสื่อทั่วไปและสื่อสังคมออนไลน์ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.2.1 เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำง
สำธำรณชนและกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

จากการส ารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลายท่าน  
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักวิชาการ อาจารย์ กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มผู้ต้องหา  
ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจน 
ประชาชนไม่ทราบแหล่งติดต่อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการส ารวจ    
เชิงปริมาณที่พบว่า โดยส่วนมากไม่ทราบถึงแหล่งหรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร แสดงให้เห็นถึงการ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งผ่านข้อมูลให้แก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง 

ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแหล่งช่องทาง 
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับหน่วยงานหรือส่วนงานของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ เ พ่ื อลดช่องว่าง                
เพ่ิมความไว้วางใจต่อสาธารณชน 

1.2.2  กำรส่งเสริมให้สำธำรณชนมีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยและอำชญำกรรม        
ทีมี่ลักษณะเข้ำข่ำยเป็นคดีพิเศษจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า ควรส่งเสริมการให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายและอาชญากรรมที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือเป็น
การป้องกันอาชญากรรมหรือมูลเหตุอันอาจจะก่อให้เกิดเป็นคดีความหรือกรณีพิพาทในอนาคต  
ถือเป็นการส่งเสริมและป้องกันเหตุเบื้องต้น รวมถึงเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย อันน ามาสู่
การเพ่ิมพูนความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

1.2.3  กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง ตำมควำมเหมำะสมต่อเรื่องรำว 
หรอืคดีพิเศษท่ีสำธำรณชนให้ควำมสนใจหรือเห็นสมควรในกำรรับทรำบข้อมูล 

 จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นว่า การรับรู้ 
และประจักษ์ ในผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ              
ให้สาธารณชนได้รับทราบน้อยเกินไป ท าให้ไม่ก่อให้เกิดปัจจัยการเพ่ิมพูนระดับความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน 
แม้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี  แต่ทั้งนี้การน าเสนอหรือเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงาน ก็ควรแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์ เพ่ือสร้างระดับความเชื่อมั่น 
ทีเ่พ่ิมข้ึน 
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2. กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำน  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะในเรื่องของความยุติธรรมที่ล่าช้า 
คือ ความอยุติธรรม (Justice delayed is justice denied) สอดคล้องกับผลการส ารวจเชิงปริมาณ 
ทีก่ลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม พบปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป  
ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ รวมถึงกลุ่มอ่ืน ๆ ในการส ารวจ  โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ต้องท าการติดต่อ หรือ
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ พบว่า    
มีความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงเห็นได้ ว่าเมื่อมีการเข้ามาติดต่อ
ประสานงาน หรือการด าเนินงานร่วมกัน น่าจะท าให้มีความเข้าใจต่อกระบวนการท างานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเพ่ิมช่องการท างาน        
ในรูปแบบความร่วมมือ (Collaboration)  ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกลุ่มของผู้ติดต่อ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นจากกระบวนการท างานมี ดังต่อไปนี้  

2.1 ปรับโครงสร้ำงกำรท ำงำน เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน และก่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลต่อทุกฝ่ำย  

จากผลส ารวจเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณกับกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ร่ วมปฏิบัติ งาน               
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่ากรมสอบสวน    
คดี พิ เศษ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน  เนื่องจากยังพบปัญหาด้านการจัดการภายใน                
การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน รวมไปถึงด้านกระบวนการท างานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  

 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการท างานภายใน และพัฒนาระบบ    
การท างานให้รวดเร็ว ภายใต้หลักการท างานอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน (Speed and Standard) 
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการและการบริหารเวลา 
DSI Protocol ต่อการด าเนินการทางคดทีี่เป็นระบบควบคุมคุณภาพงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกข้ันหนึ่ง 

2.2 มีกำรชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงมีช่องทำงให้สำมำรถติดตำมสถำนะ 
กำรท ำงำนได้เป็นระยะ  

 แม้ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการก าหนดแผนหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน        
และระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่จากผลการส ารวจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยังพบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แสดงความคิดเห็นโดยสอดคล้องกับกรณีปัญหาและอุปสรรคที่พบ รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากการส ารวจเชิงปริมาณ ซึ่งทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพบปัญหาในเรื่อง   
ของความล่าช้า ซึ่ ง เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งในด้านการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน          
รวมถึงการติดตามสถานะความคืบหน้าของคดี และคดีต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของประชาชน ซึ่งเฝ้ารอติดตาม    
ความคืบหน้าของคดี  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัจจัยอันก่อให้เกิดการลดระดับความเชื่อมั่น ทางกรมสอบสวน    
คดีพิเศษควรมีการชี้แจงระบบ และขั้นตอนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการเพ่ือลด      
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ข้อสงสัยที่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ และควรมีการพัฒนาระบบในการติดตามสถานะความคืบหน้าของคดี
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเป็นระยะ  

3. กำรพัฒนำทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.1 พัฒนำด้ำนคุณภำพ และเพิ่มปริมำณบุคลำกร 
 จากผลส ารวจเชิงคุณภาพในกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี (ผู้ต้องหา) มีประเด็น

เกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่น ที่แม้ว่าจะมีบุคลากรเป็นจ านวนค่อนข้างมาก  
แต่กลับมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินงานด้านการสืบสวนและสอบสวนจ านวนน้อย 
อีกทั้งยังพบปัญหา อันเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งในจุดนี้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนและกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น อาจยังคงมีความเป็นรองหากเทียบ
กับสถาบันของต ารวจ แต่ด้วยความยากและความซับซ้อนของคดีที่ได้รับมอบหมายของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่และต้องก้าวทันต่อรูปแบบของอาชญากรรม ที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสถาบันต ารวจ 
มีการฝึกอบรมและมีสถาบันการให้ความรู้ มาเป็นระยะเวลานาน  

 ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรมีการพัฒนายกระดับบุคลากรที่มีอยู่ให้เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงานในด้านที่เหมาะสม เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจตามมาด้านอ่ืน ๆ 
 ทั้งนี้ แม้ว่าการพัฒนายกระดับเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรพึงมีการปฏิบัติและทดสอบ
ประเมินขีดความสามารถและความช านาญเป็นระยะ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการปฏิบัติงานหรือ 
ดังที่กล่าวข้างต้น ควรมีการสร้างหรือเตรียมการวางแผนผลิตบุคลากร โดยการก่อตั้งสถาบันที่มุ่งผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือรองรับการด าเนินงานในอนาคตที่มีจ านวนมากขึ้นและเกินกว่าก าลัง
ที่จะรองรับในปัจจุบัน   

 

4. กำรพิจำรณำรับเป็นคดีพิเศษ  

 จากผลการส ารวจเชิงคุณภาพ มีความคาดหวังให้กรมสอบสอบคดีพิเศษวางมาตรการเชิงรุก  
แต่ยังติดปัญหา อันเนื่องจากกรณีการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษมีเงื่อนไขที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือ     
กล่าวได้ว่าจุดนี้ ประชาชนยังไม่รับทราบถึงข้อพิจารณาดังกล่าว จึงท าให้ปริมาณคดีที่เข้ามาเพ่ือรอการ
พิจารณามีปริมาณที่มาก อีกทั้งบางคดียังไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งหากกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องการ    
สกัดกั้นไม่ให้เกิดกรณีปัญหาลุกลาม ควรมีการพิจารณาในส่วนของข้อกฎหมายให้มีความชัดเจน           
ในประเด็นนี้เพ่ิมเติม เพราะหากปล่อยให้เกิดกรณีปัญหาก่อนแล้วนั้น จะยิ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อระดับ  
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อประชาชน  
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ภำคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
(แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์) 
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ชุดที่ 1 ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ 

 
 
 

แบบส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเช่ือมั่น 
ต่อสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนพิเศษ และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อควรปรับปรุงในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

ค ำชี้แจง :  กรุณำใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นหรือควำมเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับท่ำนมำกที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ❍ 1) ชาย       ❍ 2) หญิง 
2. อำยุ    ปี  
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด ❍ 1) ประถมศึกษา ต่ ากว่า     ❍ 2) มัธยมศึกษา เทียบเท่า ❍ 3) อนุปริญญา เทียบเท่า
   ❍ 4) ปริญญาตรี เทียบเท่า     ❍ 5) สูงกว่าปริญญาตร ี    
4. ท่ำนมีควำมเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐำนะใด (เลือกตอบเพียง 1 ค ำตอบ) 
 ❍ 1) ผู้เสยีหาย ผูร้้องทุกข์กล่าวโทษ   ❍ 2) ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอ านาจ  

 ❍ 3) อื่น ๆ (ระบุ)      
5. คดีควำมของท่ำนได้รับกำรพิจำรณำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ค ำตอบ) 
 ❍ 1) รับเรื่องเป็นคดีพิเศษ    ❍ 2) ไม่รับเรื่องเป็นคดีพเิศษ 

6. ท่ำนรู้จักบทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระดับใด 
 ❍ 1) รู้จักดี  ❍ 2) รู้จักปานกลาง  ❍ 3) รู้จักบ้าง 

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
7. นอกจำกกำรติดต่อเพ่ือร้องขอเป็นคดีพิเศษ ท่ำนได้มีกำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเร่ืองอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้  
    หรือไม่ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ❍ 1) ไม่มี (ข้ำมไปตอบข้อที่ 9) 
 ❍ 2) ม ี  เร่ืองใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) การร้องทุกข์ ❏ 2) การแจ้งเบาะแส   
❏ 3) การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี ❏ 4) การร้องเรยีนการจดัซื้อจัดจ้าง  
❏ 5) การขอค าปรึกษา ❏ 6) การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน 
❏ 7) การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ❏ 8) อื่น ๆ (ระบ)ุ      

8. ท่ำนใช้ช่องทำงใดในกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำ จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ❏ 1) ติดต่อด้วยตนเอง (ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ)   
 ❏ 2) ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 
 ❏ 3) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแส ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี) 
 ❏ 4) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th (ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) 
 ❏ 5) ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 ❏ 6) ติดต่อผ่านตูส้ีขาว 
 ❏ 7) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย ์
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 ❏ 8) ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ระบุ)   
❍ 8.1) ภาคกลาง ชลบุร ี ❍ 8.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น  
❍ 8.3) ภาคเหนือ เชียงใหม่  ❍ 8.4) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  
❍ 8.5) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตาน ี

 ❏ 9) ติดต่อผ่านแอปพลเิคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
 ❏ 10) อื่น ๆ (ระบ)ุ            

9. ท่ำนเคยติดตำมผลงำนหรือข่ำวสำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือไม่ 
 ❍ 1) ไม่เคยติดตำม 
 ❍ 2) เคย   ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) สื่อโทรทัศน ์  ❏ 2) สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์   
❏ 3) หนังสือพิมพ ์วารสาร  ❏ 4) สายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888  
❏ 5) สื่อสังคมออนไลน์ (ระบ)ุ   ❍ 5.1) เฟซบุ๊ก ❍ 5.2) ไลน์    ❍ 5.3) ทวิตเตอร ์
❏ 6) ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ ่  ❏ 7) แผ่นพับ เอกสารแจก   
❏ 8) เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th  ❏ 9) เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ท่ัวไป 
❏ 10) เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา  ❏ 11) แอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
❏ 12) การบอกเล่าจากบุคคล 
❏ 13) อื่น ๆ (ระบ)ุ        
          

10. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ข้อใดต่อไปนี้ คือ บทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ที ่ บทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทรำบ ไม่ทรำบ 
1 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม   

 2 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพเิศษ   

 3 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม   
4 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ   
5 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ เศรษฐกิจของประเทศ   
6 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
7 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม   
8 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ผูท้รงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน   
9 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่  

เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา   
10 บทบำทด้ำนอื่น ๆ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)      

               
                  
                  
                   

 
 

11. ท่ำนพบปัญหำหรืออุปสรรค ในกำรติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI)  
     บ้ำงหรือไม่ 

 ❍ 1) ไม่พบปัญหำ 

 ❍ 2) พบปัญหำ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)       

             
 

http://www.dsi.go.th/
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
12. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด 

ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น 

ไม่แสดง 
ควำมคิดเห็น 

เชื่อมั่น 
มำกที่สุด 

เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 

4 3 2 1 99 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  
ข้อกฏหมายในการสืบสวนสอบสวน 

4 3 2 1 99 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความเช่ียวชาญในการสืบสวน 
แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในเบื้องต้น 

4 3 2 1 99 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่าง
เหมาะสมตามรปูคด ีอาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส,์ การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล ยานพาหนะ 
และการแฝงตัว เป็นต้น 

4 3 2 1 99 

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการด าเนินการสอบสวนปากค า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักความถูกต้องของกฏหมาย  
กฎ ระเบยีบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

4 3 2 1 99 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการด าเนินการสอบสวนปากค า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม 

4 3 2 1 99 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญ
ในการสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีบุคคลผู้ซึ่งมคีวามรูค้วาเชี่ยวชาญ
เป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการบูรณาการ ประสานงาน  
และเปดิโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ให้การคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึง
สิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย  
(ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) 

4 3 2 1 99 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 3 2 1 99 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการปกปิดข้อมลูของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเป็นความลับ 

4 3 2 1 99 

13 การพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน  4 3 2 1 99 
14 ส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

ของศาล 
4 3 2 1 99 

15 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการแจ้งความคืบหน้า  
และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของการ
ด าเนินการใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบได้ 

4 3 2 1 99 

16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งแต่
เริ่มต้น-สิ้นสดุ มีความซื่อสัตย์ โปรง่ใส   

4 3 2 1 99 
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ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น 

ไม่แสดง 
ควำมคิดเห็น 

เชื่อมั่น 
มำกที่สุด 

เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งแต่
เริ่มต้น-สิ้นสดุ มีความรวดเร็ว 

4 3 2 1 99 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งแต่
เริ่มต้น-สิ้นสดุ มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี  

4 3 2 1 99 

ท่ำนมีควำมไว้วำงใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
เป็นผู้ด ำเนินกำรในคดีควำมของท่ำน 

4 3 2 1 99 

 
13. โดยภำพรวม ท่ำนมี ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในระดับใด เพรำะเหตุใด 

 
ไม่เชื่อมั่นเลย   เชื่อมั่นมำก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพราะ (สามารถแสดงความคดิเหน็ได้โดยอิสระ)       
             

 
ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 

14. ท่ำนมี ควำมคำดหวัง ต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI) อย่ำงไร 
            
             

15. สิ่งทีท่่ำน ต้องกำร ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

            
             
 
16. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 
            
             

 

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 02-7273618 อเีมล ์: nida_poll@nida.ac.th 
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โครงกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำมชุดที่ 2 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 
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ชุดที่ 2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 

 
 
 

แบบส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเช่ือมั่น 
ต่อสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนพิเศษ และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อควรปรับปรุงในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
การอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

ค ำชี้แจง :  กรุณำใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นหรือควำมเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับท่ำนมำกที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ❍ 1) ชาย      ❍ 2) หญิง 
2. อำยุ    ปี  
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด ❍ 1) ประถมศึกษา ต่ ากว่า    ❍ 2) มัธยมศึกษา เทียบเท่า ❍ 3) อนุปริญญา เทียบเท่า 

   ❍ 4) ปริญญาตรี เทียบเท่า    ❍ 5) สูงกว่าปริญญาตร ี    
4. ท่ำนรู้จักบทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระดับใด 
 ❍ 1) รู้จักดี  ❍ 2) รู้จักปานกลาง     ❍ 3) รู้จักบ้าง 
 

ส่วนที ่2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

5. นอกจำกกำรติดต่อในฐำนะผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกับคดีแล้ว ท่ำนได้มีโอกำสติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ดังต่อไปนี้หรือไม่  (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ❍ 1) ไม่มี (ข้ำมไปตอบข้อที่ 7) 
 ❍ 2) ม ี  เร่ืองใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) การร้องทุกข์ ❏ 2) การแจ้งเบาะแส   
❏ 3) การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี ❏ 4) การร้องเรยีนการจดัซื้อจัดจ้าง   
❏ 5) การขอค าปรึกษา ❏ 6) การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน 
❏ 7) การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ❏ 8) อื่น ๆ (ระบ)ุ     
  

6. ท่ำนใช้ช่องทำงใดในกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำ จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ❏ 1) ติดต่อด้วยตนเอง (ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ)   
 ❏ 2) ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 
 ❏ 3) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแส ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี) 
 ❏ 4) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th (ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) 
 ❏ 5) ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 ❏ 6) ติดต่อผ่านตูส้ีขาว 
 ❏ 7) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย ์
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 ❏ 8) ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ระบุ)   
❍ 8.1) ภาคกลาง ชลบุร ี   ❍ 8.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น  
❍ 8.3) ภาคเหนือ เชียงใหม่   ❍ 8.4) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  
❍ 8.5) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตาน ี

 ❏ 9) ติดต่อผ่านแอปพลเิคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
 ❏ 10) อื่น ๆ (ระบ)ุ            

7. ท่ำนเคยติดตำมผลงำนหรือข่ำวสำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือไม่ 
 ❍ 1) ไม่เคยติดตำม 
 ❍ 2) เคย   ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) สื่อโทรทัศน ์  ❏ 2) สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์   
❏ 3) หนังสือพิมพ ์วารสาร  ❏ 4) สายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888  
❏ 5) สื่อสังคมออนไลน์ (ระบ)ุ   ❍ 5.1) เฟซบุ๊ก ❍ 5.2) ไลน์    ❍ 5.3) ทวิตเตอร ์
❏ 6) ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ ่  ❏ 7) แผ่นพับ เอกสารแจก   
❏ 8) เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th  ❏ 9) เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ท่ัวไป 
❏ 10) เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา  ❏ 11) แอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
❏ 12) การบอกเล่าจากบุคคล 
❏ 13) อื่น ๆ (ระบ)ุ          

8. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ข้อใดต่อไปนี้ คือ บทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ที ่ บทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทรำบ ไม่ทรำบ 
1 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม   

 2 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพเิศษ   

 3 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม   
4 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ   
5 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ เศรษฐกิจของประเทศ   
6 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
7 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม   
8 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ผูท้รงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน   
9 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่  

เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา   
10 บทบำทด้ำนอื่น ๆ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)      

               
                  
                  
                   
 

9. ท่ำนพบปัญหำหรืออุปสรรค ในกำรด ำเนินกำรหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)    
   บ้ำงหรือไม่ 

 ❍ 1) ไม่พบปัญหำ 

❍ 2) พบปัญหำ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)         
            
 
 

http://www.dsi.go.th/


      

หน้ำ 3 / 4 

ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
10. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด 

ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น 

ไม่แสดง 
ควำมคิดเห็น 

เชื่อมั่น 
มำกที่สุด 

เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  
ข้อกฏหมายในการสืบสวนสอบสวน และข้อมูลทางคดี  
ให้ผู้ต้องหารับทราบ 

4 3 2 1 99 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ตามกฏหมาย  
ให้ผู้ต้องหาทราบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายให้เข้าใจ 
ได้อย่างชัดเจน 

4 3 2 1 99 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา 
ด้วยความสุภาพ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

4 3 2 1 99 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการด าเนินการสอบสวนปากค า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยึดหลักความถูกต้องของกฏหมาย  
กฎ ระเบยีบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

4 3 2 1 99 

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการด าเนินการสอบสวนปากค า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม 

4 3 2 1 99 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการปกปิดข้อมลูของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเป็นความลับ 

4 3 2 1 99 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน 
พยานเอกสาร เพื่อพิสูจน์ความบรสิุทธ์ิของผู้ต้องหา 

4 3 2 1 99 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญ
ในการสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

9 เจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจรติ ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

4 3 2 1 99 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการแจ้งความคืบหน้า  
และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบสถานะ 
ของการด าเนินการใหผู้้เกี่ยวข้องรบัทราบได ้

4 3 2 1 99 

11 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสตัย์ โปร่งใส   

4 3 2 1 99 

12 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความรวดเรว็ 

4 3 2 1 99 

13 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี  

4 3 2 1 99 

ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ว่ำเป็นไปตำมหลักกฏหมำย  

และกระบวนกำรยุติธรรม 

4 3 2 1 99 
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11. โดยภำพรวม ท่ำนมี ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในระดับใด เพรำะเหตุใด 
 

ไม่เชื่อมั่นเลย   เชื่อมั่นมำก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพราะ (สามารถแสดงความคดิเหน็ได้โดยอิสระ)       
             
 

ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 

12. ท่ำนมี ควำมคำดหวัง ต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI) อย่ำงไร 
            
             

13. สิ่งทีท่่ำน ต้องกำร ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

            
             
 
14. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 
            
             

 

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 02-7273618 อเีมล ์: nida_poll@nida.ac.th 
 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 150  

โครงกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำมชุดที่ 3 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(ฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) 
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ชุดที่ 3 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเช่ือมั่น 
ต่อสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนพิเศษ และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อควรปรับปรุงในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

ค ำชี้แจง :  กรุณำใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นหรือควำมเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับท่ำนมำกที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ❍ 1) ชาย      ❍ 2) หญิง 
2. อำยุ    ปี  
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด ❍ 1) ปริญญาตรี เทียบเท่า    ❍ 2) ปริญญาโท เทียบเท่า    ❍ 3) ปริญญาเอก
  

   ❍ 4) เนติบัณฑติ       ❍ 5) อื่นๆ (ระบุ)     

4. หน่วยงำนที่สังกัด ❍ 1) หน่วยงานระหว่างประเทศ  ❍ 2) ส านักงานอัยการสูงสุด 
   ❍ 3) กรมพระธรรมนญู   ❍ 4) ศาลอาญา   
   ❍ 5) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
   ❍ 6) ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
   ❍ 7) หน่วยงานท่ีเชื่อมโยงข้อมูลด้านการด าเนินคด ี  
   ❍ 8) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับส านวนการสืบสวนสอบสวน 
   ❍ 9) อื่นๆ (ระบุ)         
5. ท่ำนมีควำมเกี่ยวข้องกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐำนะใด (เลือกตอบเพียง 1 ค ำตอบ) 
 ❍ 1) มีความเช่ือมโยงข้อมลูเกี่ยวกับคดี  ❍ 2) ผู้ร้องทุกข ์กล่าวโทษ 
 ❍ 3) พนักงานอัยการ อัยการทหาร   ❍ 4) หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ❍ 5) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหวา่งประเทศ 

 ❍ 6) อื่นๆ (ระบุ)           

6. ท่ำนรู้จักบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระดับใด 
 ❍ 1) รู้จักดี  ❍ 2) รู้จักปานกลาง  ❍ 3) รู้จักบ้าง 

 

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

7. นอกจำกกำรปฏิบัติงำนร่วมกนัแล้ว ท่ำนได้มีกำรติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเร่ืองอื่น ๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่  
   (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ❍ 1) ไม่มี (ข้ำมไปตอบข้อที่ 9) 
 ❍ 2) ม ี  เร่ืองใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) การร้องทุกข์       ❏ 2) การแจ้งเบาะแส  
❏ 3) การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี   ❏ 4) การร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้าง  
 ❏ 5) การขอค าปรึกษา    ❏ 6) การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน 
❏ 7) การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ      ❏ 8) อื่น ๆ (ระบ)ุ       
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8. ท่ำนใช้ช่องทำงใดในกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำ จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ❏ 1) ติดต่อด้วยตนเอง (ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ)   
 ❏ 2) ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 
 ❏ 3) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแส ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี) 
 ❏ 4) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th (ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) 
 ❏ 5) ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 ❏ 6) ติดต่อผ่านตูส้ีขาว 
 ❏ 7) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย ์
 ❏ 8) ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ระบุ)   

❍ 8.1) ภาคกลาง ชลบุร ี ❍ 8.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น  
❍ 8.3) ภาคเหนือ เชียงใหม่  ❍ 8.4) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  
❍ 8.5) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตาน ี

 ❏ 9) ติดต่อผ่านแอปพลเิคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
 ❏ 10) อื่น ๆ (ระบ)ุ            

9. ท่ำนเคยติดตำมผลงำนหรือข่ำวสำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือไม่ 
 ❍ 1) ไม่เคยติดตำม 
 ❍ 2) เคย   ผ่ำนช่องทำงใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) สื่อโทรทัศน์ ❏ 2) สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์   
❏ 3) หนังสือพิมพ์ วารสาร ❏ 4) สายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888  
❏ 5) สื่อสังคมออนไลน์ (ระบ)ุ  ❍ 5.1) เฟซบุ๊ก   ❍ 5.2) ไลน ์  ❍ 5.3) ทวิตเตอร ์
❏ 6) ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ ่ ❏ 7) แผ่นพับ เอกสารแจก   
❏ 8) เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th ❏ 9) เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ท่ัวไป 
❏ 10) เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ❏ 11) แอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
❏ 12) การบอกเล่าจากบุคคล 
❏ 13) อื่น ๆ (ระบ)ุ         
 

10. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ข้อใดต่อไปนี้ คือ บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ที ่ บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทรำบ ไม่ทรำบ 
1 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม   

 2 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพเิศษ   

 3 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม   
4 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ   
5 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ เศรษฐกิจของประเทศ   
6 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
7 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม   
8 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ผูท้รงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน   
9 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่  

เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา   
10 บทบำทด้ำนอื่น ๆ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)      

               
                  
                   
 

http://www.dsi.go.th/
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11. ท่ำนพบปัญหำหรืออุปสรรค ในกำรติดต่อหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI)  
     บ้ำงหรือไม่ 

 ❍ 1) ไม่พบปัญหำ 
❍ 2) พบปัญหำ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)        

            
 

ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

12. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด 

ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ไม่แสดง 

ควำมคิดเห็น เชื่อมั่น 
มำกที่สุด 

เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 

4 3 2 1 99 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  
ข้อกฏหมายในการสืบสวนสอบสวน 

4 3 2 1 99 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความเช่ียวชาญในการสืบสวน 
แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในเบื้องต้น 

4 3 2 1 99 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่าง
เหมาะสมตามรปูคด ีอาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส,์ การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล ยานพาหนะ 
และการแฝงตัว เป็นต้น 

4 3 2 1 99 

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการด าเนินการสอบสวนปากค า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี โดยยึดหลักความถูกต้องของกฏหมาย  
กฎ ระเบยีบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

4 3 2 1 99 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการด าเนินการสอบสวนปากค า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม 

4 3 2 1 99 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญ
ในการสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีบุคคลผู้ซึ่งมคีวามรูค้วาเชี่ยวชาญ
เป็นที่ปรึกษาในคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการบูรณาการ ประสานงาน  
และเปดิโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ให้การคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึง
สิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย  
(ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) 

4 3 2 1 99 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 3 2 1 99 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการปกปิดข้อมลูของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเป็นความลับ 

4 3 2 1 99 

13 การพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน  4 3 2 1 99 
14 ส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

ของศาล 
4 3 2 1 99 
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ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ไม่แสดง 

ควำมคิดเห็น เชื่อมั่น 
มำกที่สุด 

เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

15 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการแจ้งความคืบหน้า  
และผลการด าเนินการ หรือสามารถขอตรวจสอบสถานะ 
ของการด าเนินการใหผู้้เกี่ยวข้องรบัทราบได ้

4 3 2 1 99 

16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสตัย์ โปร่งใส   

4 3 2 1 99 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความรวดเรว็ 

4 3 2 1 99 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี  

4 3 2 1 99 

ท่ำนมีควำมไว้วำงใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
เป็นผู้ด ำเนินกำรในคดีท่ีมีควำมซับซ้อน 

4 3 2 1 99 

 
13. โดยภำพรวม ท่ำนมี ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในระดับใด เพรำะเหตุใด 

 
ไม่เชื่อมั่นเลย   เชื่อมั่นมำก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพราะ (สามารถแสดงความคดิเหน็ได้โดยอิสระ)       
             

 
ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 

14. ท่ำนมี ควำมคำดหวัง ต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI) อย่ำงไร 
            
             

15. สิ่งทีท่่ำน ต้องกำร ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

            
             
 
16. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 
            
             

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 02-7273618 อเีมล ์: nida_poll@nida.ac.th
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Set 3 Affiliated Departments  

 
 
 

Survey on the Public’s Confidence in the Department of Special Investigation (DSI) 
for the Fiscal Year 2018 

 This survey on the Public’s Confidence in the Department of Special Investigation (DSI) aims to 
survey the public’s confidence in the DSI and to identify problems and obstacles as well as to gather 
suggestions on ways to develop and improve its work, enabling it to facilitate justice for the public  
in an appropriate, efficient and effective manner.   

Directions : Please put a check mark () in the space provided which best reflects your opinion 
or the truth.  

Part 1 General Information 
1.Gender  ❍ 1) Male  ❍ 2) Female 
2. Age    Years of Age  
3. Level of Education ❍ 1) Bachelor’s degree or the equivalent      ❍ 2) Master’s degree or the equivalent
   ❍ 3) Doctoral degree         ❍ 4) Law degree  

   ❍ 5) Other (Please specify)        
4. Affiliated Department  
 ❍ 1) International agency  ❍ 2) Attorney General’s Office   

 ❍ 3) The Judge Advocate General's Department ❍ 4) Criminal Court   
 ❍ 5) National Anti-Corruption Commission (NACC)  

 ❍ 6) Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) 
 ❍ 7) Agency that has information connected to a case.    

 ❍ 8) Agency that is connected to an investigative case.  
 ❍ 9) Other (please specify)          
5. How are you connected to the Department of Special Investigation (DSI)  
   (please choose only one response)? 
   ❍ 1) Has information that is connected to a case   

 ❍ 2) Petitioner accuser 
 ❍ 3) Public prosecutor military prosecutor  
 ❍ 4) Agency with the authority to handle issues connected with a case.   
 ❍ 5) Public sector private sector and international organization  
 ❍ 6) Other (please specify)           
6. How familiar are you with the duties of the Department of Special Investigation (DSI)?  
 ❍ 1) Very familiar  ❍ 2) Somewhat familiar   ❍ 3) Slightly familiar 
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Part 2  Awareness and Understanding of the Roles and Responsibilities of the Department of    
          Special Investigation (DSI) 
7. Apart from collaborating with the Department of Special Investigation (DSI), have you had any    
   other contact with the DSI on the following issues (you may select more than one response). 
 ❍ 1) No. (please move on to question no. 9) 
 ❍ 2) Yes.  What did the issue(s) involve (you may select more than one choice)? 

❏  1) To air grievances     ❏  2) To report tips and provide clues  
❏  3) To file a complaint about a government official  ❏  4) To file a complaint about procurement 
❏  5) To ask for guidance    ❏  6) To follow up on a complaint 
❏  7) To follow up on a special case   ❏  8) Other (please specify)    

8. Which channel do you use to contact air grievances with file a complaint with ask for guidance from  
   the Department of Special Investigation (DSI) (you may choose more than one response)? 
 ❏ 1) In person (at the Department of Special Investigation on Chaengwattana Road) 
 ❏ 2) By phone by dialing 1202 or 0-2831-9888 
 ❏ 3) Online at www.DSI.go.th (topics include report tips and provide clues, file a complaint,  
              file a complaint about procurement, or file a complaint about government officials) 
 ❏ 4) Online at opm.1111.go.th (The Government House’s Complaint Management System)  
 ❏ 5) Through the Department of Special Investigation (DSI)’s Facebook Messenger 
 ❏ 6) Through the White Box 
 ❏ 7) Through the postal service 
 ❏ 8) Through the Special Operation’s regional branches (please specify which branch)   

❍ 8.1) Central region - Chonburi ❍ 8.2) Northeastern region – Khon Kaen  
❍ 8.3) Northern region- Chiang Mai ❍ 8.4) Southern region – Surat Thani  
❍ 8.5) Southern border provinces - Pattani 

 ❏ 9) Through the Department of Special Investigation (DSI)’s application on mobile phones  
 ❏ 10) Other (please specify)           

9. Have you ever followed the achievements or news from the Department of Special Investigation  
   (DSI)?  
 ❍ 1) No, I have not. 
 ❍ 2) Yes, I have. Through which channel have your followed news about DSI (you may choose more  
            than one response)? 

❏ 1) TV ❏ 2) Radio online radio  
❏ 3) Newspapers journals ❏ 9) Hotline numbers 1201 and or 0-2831-9888 
❏ 4) Social media (please specify)  ❍ 4.1) Facebook   ❍ 4.2) LINE   ❍ 4.3) Twitter 
❏ 5) Large outdoor billboards                   ❏ 6) Pamphlets flyers  
❏ 8) DSI’s website: www.DSI.go.th ❏ 7) General news websites  
❏ 10) Participate in activities training seminars  
❏ 11) Department of Special Investigation (DSI)’s application on mobile phones   
❏ 12) Word of mouth from other people 
❏ 13) Other (please specify)        

 

  

http://www.dsi.go.th/
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10. Are you aware that the following statements describe the roles and duties of the Department of  
     Special Invesigation?  

No Roles and Responsibilities of the Department of Special Investigation (DSI) Yes No 

1 It is affiliated with the Ministry of Justice.   

 2 Deals with criminal cases that are complex which require special 
investigative approaches and specialized ways to gather evidence.    

 3 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  
the peace and order as well as the morals of the country.    

4 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  
the security of the country.   

5 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  
the economy of the country.   

6 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on 
international relations.    

7 Deals with criminal cases that involve transnational crime or transnational 
organized crime.    

8 Deals with criminal cases that involve culprits, users or supporters  
who are influential figures.   

9 Deals with criminal cases that involve a person (people) accused  
of a crime who is (are) an administrative officer(s) or high-ranking  
police officer (s).    

10 Other roles (you may freely share your ideas)      
              
                 
                  

 

11. Have you ever encountered any problems or obstacles in contacting the Department of Special  
     Investigation (DSI)? Alternatively, do you have any complaints regarding the work of the DSI? 

 ❍ 1) No,  I have not encountered any problems.  
❍ 2) Yes, I have encountered some problems (please freely express your opinions). 
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Part 3 Confidence in the Work of the Department of Special Investigation 
12. In connection with the Department of Special Investigation (DSI)’s work, how confident are you in  
     the following topics? 

No Topics  
Level of Confidence I do not  

wish to express 
an opinion 

Highest  
level of 

confidence 

Very 
confident 

Not  
confident 

Not confident  
at all 

1 The Department of Special Investigation (DSI) 
considers requests for cases to be treated as 
special cases based on set criteria as well as the 
methods used to file the request.  

4 3 2 1 99 

2 The Department of Special Investigation (DSI) 
provides clarifications on the process and legal 
aspects of its investigations.  

4 3 2 1 99 

3 The Department of Special Investigation (DSI) has 
expertise in investigations, truth-seeking and initial 
evidence gathering.  

4 3 2 1 99 

4 The Department of Special Investigation (DSI) 
uses its authority appropriately according to the 
law based on the specific details of each case, 
for example when accessing online sources; 
conducting home, body and or vehicle searches; 
carrying out undercover operations, etc.   

4 3 2 1 99 

5 The Department of Special Investigation (DSI) 
carries out its investigations by adhering strictly 
to the law and various rules and regulations 
when interviewing individuals involved in special 
cases. 

4 3 2 1 99 

6 The Department of Special Investigation (DSI) 
carries out interviews of individuals involved in 
special cases in a just, equitable and unbiased 
manner.  

4 3 2 1 99 

7 The Department of Special Investigation (DSI) has 
personnel who possess knowledge, 
understanding of the process, capability, 
expertise and know-how to investigate special 
cases.   

4 3 2 1 99 

8 The Department of Special Investigation (DSI) has 
personnel who possess knowledge and expertise. 
When working on special cases, they can be 
consulted on. 

4 3 2 1 99 
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No Topics  
Level of Confidence I do not  

wish to express 
an opinion 

Highest  
level of 

confidence 

Very 
confident 

Not  
confident 

Not confident  
at all 

9 The Department of Special Investigation (DSI) 
integrates its work and coordinates with while 
also giving opportunities to affiliated agencies to 
participate in investigative processes of special 
cases.  

4 3 2 1 99 

10 The Department of Special Investigation (DSI)  
protects its witnesses while taking into consideration 
the rights of the witness under the law (if a request 
has been lodged).   

4 3 2 1 99 

11 The Department of Special Investigation (DSI) 
uses modern technology, equipment and tools 
efficiently to support its investigative work.  

4 3 2 1 99 

12 The Department of Special Investigation (DSI) 
protects the confidentiality of information 
belonging to those involved in cases.  

4 3 2 1 99 

13 Cases are considered and a summary report of 
the investigation is provided.   

4 3 2 1 99 

14 Special cases are sent to court for deliberation. 4 3 2 1 99 
15 The Department of Special Investigation (DSI) 

provides updates on the status and results of the 
consideration of cases. An individual connected 
with a case may also ask for updates on the 
status of cases being considered.  

4 3 2 1 99 

16 There is honesty and transparency from the 
beginning to the completion of the Department 
of Special Investigation’s working process.   

4 3 2 1 99 

17 From the beginning to the completion of the 
Department of Special Investigation’s working 
process, everything is carried out with speed. 

4 3 2 1 99 

18 From the beginning to the completion of the 
Department of Special Investigation’s working 
process, everything is carried out with readiness 
and efficiency.   

4 3 2 1 99 

You have confidence in the Department of Special 
Investigation (DSI) to handle cases that are 

complex.  

4 3 2 1 99 
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13. Overall, what is your level of confidence in the work of the Department of Special 
Investigation (DSI)? Why?  
 

No confidence  
at all  

 Highest level of  
confidence 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Why? (please freely express your opinions)       
             
 
Part 4  Part 4 Expectations from the Department of Special Investigation (DSI)’s work 
14. What expectations do you have from the work of the Department of Special Investgiation (DSI)?  
            
             

15. What changes and improvements do you want the Department of Special Investigation (DSI) to    
     make in its work? 
            
             
 
16. What additional suggestions would you like to make to help improve the quality of the  
     Department of Special Investigation (DSI)’s work?  

            
             

 

@@@ We sincerely thank you for your cooperation in responding to this survey.@@@ 

NIDA Poll, Serithai Building, National Institute of Development Administration (NIDA) 
118 Seri Thai Road, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 10240  

Tel. 02-7273618 Email: nida_poll@nida.ac.th 
 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 161  

โครงกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำมชุดที ่4 
เครือข่ำยกำรท ำงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) 
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ชุดที ่4 เครือขำ่ยกำรท ำงำน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 

 

แบบส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเช่ือมั่น 
ต่อสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนพิเศษ และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อควรปรับปรุงในการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

ค ำชี้แจง :  กรุณำใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นหรือควำมเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับท่ำนมำกที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ❍ 1) ชาย     ❍ 2) หญิง 
2. อำยุ    ปี  
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด ❍ 1) ประถมศึกษา ต่ ากว่า   ❍ 2) มัธยมศึกษา เทียบเท่า ❍ 3) อนุปริญญา เทียบเท่า
   ❍ 4) ปริญญาตรี เทียบเท่า    ❍ 5) สูงกว่าปริญญาตร ี    
4. ควำมเกี่ยวข้องกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐำนะใด (ตอบเพียง 1 ค ำตอบ) 
 ❍ 1) เครือข่ายภาคประชาชน  ❍ 2) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ❍ 3) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
 ❍ 4) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการ   ❍ 5) องค์กรพัฒนาชุมชน (NGO) ❍ 6) สื่อมวลชน 
  ❍ 7) หน่วยงานระหว่างประเทศ     ❍ 8) อื่นๆ (ระบุ)      
5. ท่ำนรู้จักบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระดับใด 
❍ 1) รู้จักดี  ❍ 2) รู้จักปานกลาง   ❍ 3) รู้จักบ้าง  

 
ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

6. นอกจำกกำรปฏิบัติงำนร่วมกนัแล้ว ท่ำนมีโอกำสติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเร่ืองดังต่อไปนี้บ้ำงหรือไม่  
   (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ❍ 1) ไม่มี (ข้ำมไปตอบข้อที่ 8) 
 ❍ 2) ม ี  เร่ืองใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) การร้องทุกข์ ❏ 2) การแจ้งเบาะแส ❏ 3) การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี 
❏ 4) การร้องเรยีนการจดัซื้อจัดจ้าง ❏ 5) การขอค าปรึกษา ❏ 6) การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน 
❏ 7) การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ❏ 8) อื่น ๆ (ระบ)ุ       

7. ท่ำนใช้ช่องทำงใดในกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำ จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ❏ 1) ติดต่อด้วยตนเอง (ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ)   
 ❏ 2) ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 
 ❏ 3) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแส ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี) 
 ❏ 4) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th (ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) 
 ❏ 5) ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 ❏ 6) ติดต่อผ่านตูส้ีขาว 
 ❏ 7) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย ์
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 ❏ 8) ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ระบุ)   
❍ 8.1) ภาคกลาง ชลบุร ี ❍ 8.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น  
❍ 8.3) ภาคเหนือ เชียงใหม่  ❍ 8.4) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  
❍ 8.5) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตาน ี

 ❏ 9) ติดต่อผ่านแอปพลเิคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
 ❏ 10) อื่น ๆ (ระบ)ุ            

8. ท่ำนต้องกำรใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีกำรพัฒนำเครือข่ำยในด้ำนใดบ้ำง 
❏ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับคดีพิเศษ           
❏ 2) ด้านการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
❏ 3) ด้านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย     
❏ 4) ด้านการรับฟังความคิดเหน็ระหว่างเครือข่าย 
❏ 5) ด้านทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน       
❏ 6) ด้านการจัดกิจกรรม อบรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
❏ 7) ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณใ์นการปฏิบัติงาน        
❏ 8) อื่น ๆ (ระบุ)            
           

9. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ข้อใดต่อไปนี้ คือ บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ที ่ บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทรำบ ไม่ทรำบ 
1 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม   

 2 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพเิศษ   

 3 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม   
4 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ   
5 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ เศรษฐกิจของประเทศ   
6 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
7 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม   
8 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ผูท้รงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน   
9 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่  

เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา   
10 บทบำทด้ำนอื่น ๆ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)      

               

                  

                  

                   

 
 

10. ท่ำนมีปัญหำหรืออุปสรรคในร่วมเป็นเครือข่ำยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บ้ำงหรือไม่ อย่ำงไร 

 ❍ 1) ไม่มีปัญหำ 

 ❍ 2) มีปัญหำ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)        
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
11. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด 

ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น ไม่แสดง 

ควำมคิดเห็น เชื่อมั่น 
มำกที่สุด 

เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  มีการบังคับใช้กฎหมาย 
ในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม 

4 3 2 1 99 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี  
พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท า
ความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
โดยยึดหลักธรรมภิบาล 

4 3 2 1 99 

5 บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ 

4 3 2 1 99 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  เปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   เอกชน   NGO   ภาคประชาชน 

4 3 2 1 99 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  มีการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายใน 
และต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

4 3 2 1 99 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรมฯ 

4 3 2 1 99 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ
พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้ประชาชนทราบ 

4 3 2 1 99 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีช่องทางในการติดต่อ   ร้องทุกข์   
ร้องเรียน   แจ้งเบาะแส   ขอค าปรึกษา ทีห่ลากหลาย  
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

4 3 2 1 99 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการแจ้งผลการด าเนินการ 
ตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ 

4 3 2 1 99 

13 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีช่องทางการตรวจสอบสถานะ 
เรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ  

4 3 2 1 99 

14 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  

4 3 2 1 99 

15 ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นที่ยอมรับของสังคม 4 3 2 1 99 
16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   
4 3 2 1 99 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความรวดเร็ว 

4 3 2 1 99 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี 

4 3 2 1 99 

ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
มีควำมยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้ 

4 3 2 1 99 
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12. โดยภำพรวม ท่ำนมี ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในระดับใด เพรำะเหตุใด 
 

ไม่เชื่อมั่นเลย   เชื่อมั่นมำก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพราะ (สามารถแสดงความคดิเหน็ได้โดยอิสระ)       
             

 
ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 

13. ท่ำนมี ควำมคำดหวัง ต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI) อย่ำงไร 
            
             

14. สิ่งทีท่่ำน ต้องกำร ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

            
             
 
15. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 
            
             

 

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 02-7273618 อเีมล ์: nida_poll@nida.ac.th 
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Set 4 The Department of Special 
Investigation’s Operations Network    

 
 
 

Survey on the Public’s Confidence in the Department of Special Investigation (DSI)  
for the Fiscal Year 2018 

 This survey on the Public’s Confidence in the Department of Special Investigation (DSI) aims to survey 
the public’s confidence in the DSI and to identify problems and obstacles as well as to gather suggestions  
on ways to develop and improve its work, enabling it to facilitate justice for the public in an appropriate, 
efficient and effective manner.   

Directions: Please put a check mark () in the space provided which best reflects your opinion  
or the truth.  

Part 1 General Information 

1. Gender ❍ 1) Male  ❍ 2) Female 
2. Age    Years of Age 
3. Level of Education ❍ 1) Elementary school or below  ❍ 2) Secondary school or the equivalent 
 ❍ 3) Associate degree  ❍ 4) Bachelor’s degree or the equivalent 
 ❍ 5) Higher than a bachelor’s degree    
4. How are you connected to the Department of Special Investigation (DSI)  
   (please choose only one response)? 
 ❍ 1) Civil society network ❍ 2) Representative from the public sector  
 ❍ 3) Representative from the private sector  
 ❍ 4) Representative from an educational establishment academe   
 ❍ 5) Non-governmental organization (NGO) ❍ 6) Media  
  ❍ 7) International organization ❍ 8) Other (please specify)   
5. How familiar are you with the duties of the Department of Special Investigation (DSI)?  
❍ 1) Very familiar ❍ 2) Somewhat familiar          ❍ 3) Slightly familiar 

 
Part 2 Awareness and Understanding of the Roles and Responsibilities of the Department  
         of Special Investigation (DSI) 

6. Apart from collaborating with the Department of Special Investigation (DSI), have you had any  
   other contact with the DSI on the following issues (you may select more than one response). 
 ❍ 1) No (please move on to question no. 8) 
 ❍ 2) Yes.  What did the issue(s) involve (you may select more than one choice)? 

❏ 1) To air grievances     ❏ 2) To report tips and provide clues 
 ❏ 3) To file a complaint about a government official ❏ 4) To file a complaint about procurement 

❏ 5) To ask for guidance    ❏ 6) To follow up on a complaint 
❏ 7) To follow up on a special case   ❏ 8) Other (please specify)    
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7. Which channel do you use to contact air grievances with file a complaint with  ask for guidance    
   from the Department of Special Investigation (DSI) (you may choose more than one response)? 

 ❏ 1) In person (at the Department of Special Investigation on Chaengwattana Road) 
 ❏ 2) By phone by dialing 1202 or 0-2831-9888 
 ❏ 3) Online at www.DSI.go.th (topics include report tips and provide clues, file a complaint,  
              file a complaint about procurement, or file a complaint about government officials) 
 ❏ 4) Online at opm.1111.go.th (The Government House’s Complaint Management System)  
 ❏ 5) Through the Department of Special Investigation (DSI)’s Facebook Messenger 
 ❏ 6) Through the White Box 
 ❏ 7) Through the postal service 
 ❏ 8) Through the Special Operation’s regional branches (please specify which branch)   

❍ 8.1) Central region - Chonburi ❍ 8.2) Northeastern region – Khon Kaen  
❍ 8.3) Northern region- Chiang Mai ❍ 8.4) Southern region – Surat Thani  
❍ 8.5) Southern border provinces - Pattani 

 ❏ 9) Through the Department of Special Investigation (DSI)’s application on mobile phones  
 ❏ 10) Other (please specify)           
 
8. In which aspects would you like the Department of Special Investigation (DSI) to develop its network?  
❏ 1) Knowledge and understanding of the law special rules of procedure 

 ❏ 2) Contacts and liaisons with officials from the Department of Special Investigation  
❏ 3) Discussions exchange of ideas among the network 
❏ 4) Listening to others’ opinions within the network 
❏ 5) Knowledge and skills linked to the execution of one’s work  
❏ 6) Activities workshops among members of the network 
❏ 7) Equipment and tools used on duty       
❏ 8) Other (please specify)           

9. Are you aware that the following statements describe the roles and duties of the Department of  
   Special Investigation?  

No Roles and Responsibilities of the Department of Special Investigation (DSI) Yes No 

1 It is affiliated with the Ministry of Justice.   
 2 Deals with criminal cases that are complex which require special investigative 

approaches and specialized ways to gather evidence.    
 3 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  

the peace and order as well as the morals of the country.    
4 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  

the security of the country.   
5 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  

the economy of the country.   
6 Deals with criminal cases that have a great degree of impact on  

international relations.    
7 Deals with criminal cases that involve transnational crime or transnational 

organized crime.    
8 Deals with criminal cases that involve culprits, users or supporters who are 

influential figures.   
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No Roles and Responsibilities of the Department of Special Investigation (DSI) Yes No 

9 Deals with criminal cases that involve a person (people) accused of a crime 
who is (are) an administrative officer(s) or high-ranking police officer(s).    

10 Other roles (you may freely share your ideas)      
              
                 
                  
 

 

10. Have you ever encountered any problems or obstacles in contacting the Department of Special    
     Investigation (DSI)?   
     Alternatively, do you have any complaints regarding the work of the DSI? 

 ❍ 1) No,  I have not encountered any problems.  
❍ 2) Yes, I have encountered some problems (please freely express your opinions). 
             
             

 
 

Part 3 Confidence in the Work of the Department of Special Investigation 
11. In connection with the Department of Special Investigation (DSI)’s work, how confident are you in  
     the following topics? 

No Topics 
Level of Confidence I do not  

wish to express 
an opinion 

Highest  
level of 

confidence 

Very 
confident 

Not  
confident 

Not 
confident  

at all 

1 The Department of Special Investigation (DSI) is an 
organization which excels in its work to protect the 
public, suppress crime and investigate special 
cases. 

4 3 2 1 99 

2 The Department of Special Investigation (DSI) 
enforces the law during the course of its 
investigative work in a just and fair manner. 

4 3 2 1 99 

3 The Department of Special Investigation (DSI) 
develops its mechanisms, technology as well as 
equipment efficiently to prevent the occurrences 
of illegal offences that can be classified as special 
cases.  

4 3 2 1 99 

4 The Department of Special Investigation (DSI) 
develops its management practices while adhering 
to principles of good governance.  

4 3 2 1 99 

5 Personnel at the Department of Special 
Investigation (DSI) possess knowledge, abilities, 
morals, ethics and efficiency in the execution of 
their work.   

4 3 2 1 99 
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No Topics 
Level of Confidence I do not  

wish to express 
an opinion 

Highest  
level of 

confidence 

Very 
confident 

Not  
confident 

Not 
confident  

at all 

6 The Department of Special Investigation (DSI) 
provides the opportunity to all sectors to 
participate in its work including the public, private, 
non-governmental and civil society. 

4 3 2 1 99 

7 The Department of Special Investigation (DSI) 
develops its networks both within and outside the 
country for maximum efficiency.  

4 3 2 1 99 

8 The Department of Special Investigation (DSI) 
shares knowledge about its roles and 
responsibilities.  

4 3 2 1 99 

9 The Department of Special Investigation (DSI) 
provides information and knowledge about how it 
considers accepting cases as special cases. 

4 3 2 1 99 

10 The Department of Special Investigation (DSI) 
discloses news and information to the public. 

4 3 2 1 99 

11 The Department of Special Investigation (DSI) 
provides channels for people to do a variety of 
things: contact the DSI air grievances file a 
complaint report tips and provide clues ask for 
guidance. People are able to access the DSI easily 
and conveniently.  

4 3 2 1 99 

12 The Department of Special Investigation (DSI) 
discloses to the public the outcome of its 
consideration regarding grievances and complaints.  

4 3 2 1 99 

13 The Department of Special Investigation (DSI) offers 
channels for the public to check the status of 
complaints and consideration of special cases. 

4 3 2 1 99 

14 The Department of Special Investigation (DSI) 
organizes activities to listen to the opinions of the 
public. 

4 3 2 1 99 

15 The accomplishments of the Department of 
Special Investigation (DSI) are accepted by the 
public. 

4 3 2 1 99 

16 There is honesty and transparency from the 
beginning to the completion of the Department of 
Special Investigation’s working process.   

4 3 2 1 99 

17 From the beginning to the completion of the 
Department of Special Investigation’s working 
process, everything is carried out with speed.  

4 3 2 1 99 

18 From the beginning to the completion of the 
Department of Special Investigation’s working 
process, everything is carried out with readiness 
and efficiency.   

4 3 2 1 99 
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No Topics 
Level of Confidence I do not  

wish to express 
an opinion 

Highest  
level of 

confidence 

Very 
confident 

Not  
confident 

Not 
confident  

at all 

You have confidence in the Department of Special 
Investigation (DSI) that it is a just and fair agency 

on which the public can depend. 

4 3 2 1 99 

 
12. Overall, what is your level of confidence in the work of the Department of Special 
Investigation (DSI)? Why?  
 

No confidence  
at all  

 Highest level of  
confidence 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Why? (please freely express your opinions)       
             
 
Part 4 Expectations from the Department of Special Investigation (DSI)’s work 
 

13. What expectations do you have from the work of the Department of Special Investgiation (DSI)? 

            
             

14. What changes and improvements do you want the Department of Special Investigation (DSI)  
     to make in its work? 

             
              
 
15. What additional suggestions would you like to make to help improve the quality of the Department  
     of Special Investigation (DSI)’s work? 

            
             

 

@@@ We sincerely thank you for your cooperation in responding to this survey.@@@ 

NIDA Poll, Serithai Building, National Institute of Development Administration (NIDA) 
118 Seri Thai Road, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 10240  

Tel. 02-7273618 Email: nida_poll@nida.ac.th 
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ชุดที ่5 ประชำชนทั่วไป 

 
 
 

แบบส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเช่ือมั่น 
ต่อสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนพิเศษ และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อควรปรับปรุงในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

ค ำชี้แจง :  กรุณำใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นหรือควำมเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับท่ำนมำกที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ❍ 1) ชาย      ❍ 2) หญิง 
2. อำยุ    ปี  
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด ❍ 1) ประถมศึกษา ต่ ากว่า    ❍ 2) มัธยมศึกษา เทียบเท่า ❍ 3) อนุปริญญา เทียบเท่า
   ❍ 4) ปริญญาตรี เทียบเท่า      ❍ 5) สูงกว่าปริญญาตร ี   

4. อำชีพ   ❍ 1) ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ❍ 2) พนักงานเอกชน 
   ❍ 3) เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ ค้าขาย  ❍ 4) ผู้ใช้แรงงาน รับจ้างท่ัวไป 
   ❍ 5) เกษตรกร ประมง    ❍ 6) นักเรียน นักศึกษา 
   ❍ 7) พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน  ❍ 8) อื่น ๆ (ระบุ)   
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ❍ 1) ไม่เกิน 10,000 บาท    ❍ 2) 10,001 – 20,000 บาท 
   ❍ 3) 20,001 – 30,000 บาท   ❍ 4) 30,001 – 40,000 บาท 
   ❍ 5) มากกว่า 40,000 บาท  
6. ภูมิภำค  ❍ 1) กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   ❍ 2) ภาคกลาง (ตะวันออก ตะวันตก) 
   ❍ 3) ภาคเหนือ     ❍ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ❍ 5) ภาคใต้ 
7. ท่ำนรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ “กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” หรือไม่ 
❍ 1) ไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยิน (จบกำรสัมภำษณ์) 
❍ 2) รู้จัก เคยได้ยิน จำกช่องทำงใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) สื่อโทรทัศน์ ❏ 2) สื่อวิทยุ วิทยุออนไลน์   
❏ 3) หนังสือพิมพ์ วารสาร ❏ 4) สายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888  
❏ 5) สื่อสังคมออนไลน์ (ระบ)ุ  ❍ 5.1) เฟซบุ๊ก    ❍ 5.2) ไลน ์   ❍ 5.3) ทวิตเตอร ์
❏ 6) ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ขนาดใหญ ่ ❏ 7) แผ่นพับ เอกสารแจก   
❏ 8) เว็บไซต์ของกรม www.DSI.go.th ❏ 9) เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ท่ัวไป 
❏ 10) เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ❏ 11) แอปพลิเคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
❏ 12) การบอกเล่าจากบุคคล ❏ 13) อื่น ๆ (ระบ)ุ      

8. ท่ำนรู้จักบทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระดับใด 
 ❍ 1) รู้จักดี ❍ 2) รู้จักปานกลาง ❍ 3) รู้จักบ้าง  
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ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

9. ท่ำนมีโอกำสติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเร่ืองดังต่อไปนี้บ้ำงหรือไม่ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ❍ 1) ไม่มี (ข้ำมไปตอบข้อที่ 11) 
 ❍ 2) ม ี  เร่ืองใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ 1) การร้องทุกข์ ❏ 2) การแจ้งเบาะแส   
❏ 3) การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี ❏ 4) การร้องเรยีนการจดัซื้อจัดจ้าง  
❏ 5) การขอค าปรึกษา ❏ 6) การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน 
❏ 7) การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ❏ 8) อื่น ๆ (ระบ)ุ      

10. ท่ำนใช้ช่องทำงใดในกำรติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอค ำปรึกษำ จำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ❏ 1) ติดต่อด้วยตนเอง (ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ)   
 ❏ 2) ติดต่อผ่านสายด่วน โทร.1202 หรือ 0-2831-9888 
 ❏ 3) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.DSI.go.th (หัวข้อแจ้งเบาะแส ร้องเรียนฯ ร้องเรียนการจัดซื้อจดัจ้าง ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี) 
 ❏ 4) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ opm.1111.go.th (ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล) 
 ❏ 5) ติดต่อผ่าน Messenger Facebook.com ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 ❏ 6) ติดต่อผ่านตูส้ีขาว 
 ❏ 7) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย ์
 ❏ 8) ติดต่อทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (ระบุ)   

❍ 8.1) ภาคกลาง ชลบุร ี ❍ 8.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น  
❍ 8.3) ภาคเหนือ เชียงใหม่  ❍ 8.4) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  
❍ 8.5) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตาน ี

 ❏ 9) ติดต่อผ่านแอปพลเิคชั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บนมือถือ 
 ❏ 10) อื่น ๆ (ระบ)ุ            

11. ท่ำนสนใจติดตำมผลงำนหรือข่ำวสำรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือไม่ เร่ืองใด  
 ❍ 1) ไม่สนใจ 
 ❍ 2) สนใจ เร่ือง (ระบุ)          
           
12. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ข้อใดต่อไปนี้ คือ บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ที ่ บทบำทหน้ำที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทรำบ ไม่ทรำบ 
1 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม   

 2 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพเิศษ   

 3 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรม   
4 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความมั่นคงของประเทศ   
5 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ เศรษฐกิจของประเทศ   
3 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มผีลกระทบรุนแรงต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
4 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ความผิดข้ามชาติหรือองค์กรอาชญากรรม   
5 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี ผูท้รงอิทธิพล เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน   
6 ด าเนินคดีความผดิทางอาญาที่มี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่  

เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา   
7 บทบำทด้ำนอื่น ๆ (สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดยอิสระ)      
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ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

13. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด 

ที ่ ประเด็นควำมเชื่อมั่น 
ระดับควำมเชื่อมั่น 

ไม่แสดง 
ควำมคิดเห็น เชื่อมั่น 

มำกที่สุด 
เชื่อมั่น 
มำก 

ไม่
เชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
เลย 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  มีการบังคับใช้กฎหมาย 
ในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม 

4 3 2 1 99 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี  
พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท า
ความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
โดยยึดหลักธรรมภิบาล 

4 3 2 1 99 

5 บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ 

4 3 2 1 99 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  เปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   เอกชน   NGO   ภาคประชาชน 

4 3 2 1 99 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  มีการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายใน 
และต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

4 3 2 1 99 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรมฯ 

4 3 2 1 99 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ
พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้ประชาชนทราบ 

4 3 2 1 99 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีช่องทางในการติดต่อ   ร้องทุกข์   
ร้องเรียน   แจ้งเบาะแส   ขอค าปรึกษา ทีห่ลากหลาย  
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

4 3 2 1 99 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการแจ้งผลการด าเนินการ 
ตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ 

4 3 2 1 99 

13 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีช่องทางการตรวจสอบสถานะ 
เรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 

4 3 2 1 99 

14 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  

4 3 2 1 99 

15 ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นที่ยอมรับของสังคม 4 3 2 1 99 
16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   
4 3 2 1 99 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดมีความรวดเร็ว 

4 3 2 1 99 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี 

4 3 2 1 99 

ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
มีควำมยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้ 

4 3 2 1 99 
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14. โดยภำพรวม ท่ำนมี ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในระดับใด เพรำะเหตุใด 
 

ไม่เชื่อมั่นเลย   เชื่อมั่นมำก 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพราะ (สามารถแสดงความคดิเหน็ได้โดยอิสระ)       
             

 
ส่วนที่ 4 ควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
 

15. ท่ำนมี ควำมคำดหวัง ต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI) อย่ำงไร 
            
             

16. สิ่งทีท่่ำน ต้องกำร ใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

            
             
 
17. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพด้ำนกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 
            
             

 

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 
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แบบสอบสัมภำษณ์ ชุดที่ 1 
เฉพำะกลุ่มผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 
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(กลุ่มผู้บริหำรกระทรวงยตุิธรรม) 

แบบสัมภำษณ์ควำมเชื่อมัน่ของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพเิศษ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ทั้งนี้การสรุปผลจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
แนวทำงกำรสัมภำษณ์ : 
ควำมคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
1. ในฐานะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ท่านเห็นว่าปัจจุบันปัญหาใดเป็นปัญหาส าคัญของระบบงานยุติธรรม 
    ในประเทศไทย 
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ  ดีเอสไอ เข้ามามีบทบาทมากน้อยเพียงใด ในการร่วมแก้ไขปัญหานั้น  
    (คะแนน เต็ม 10) อย่างไร 
3. ความเชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น (กี่เปอร์เซ็นต์ เต็ม 100%) ที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ 
 เป็นอย่างไรและมีแนวทางอย่างไรเพื่อเพ่ิมความเชื่อม่ันให้มากยิ่งข้ึน 
4. ท่านต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ  ดีเอสไอ เข้ามามีบทบาทต่อการแก้ปัญหาระบบงานยุติธรรมของประเทศ 
    เพ่ิมเติมในเรื่องใด 
5. ความคาดหวังต่อบทบาทในการแก้ปัญหาระบบงานยุติธรรมในระดับประเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ 
6. ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ  ดีเอสไอ ในมุมมองของท่าน 
7. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 หรือ  ดีเอสไอ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 
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118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 02-7273618 อเีมล ์: nida_poll@nida.ac.th 
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แบบสอบสัมภำษณ์ ชุดที่ 2 
(ฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) 
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แบบสัมภำษณ์ควำมเชื่อมัน่ของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพเิศษ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
ต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ทั้งนี้การสรุปผลจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
แนวทำงกำรสัมภำษณ์ : 
ควำมคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
1. ลักษณะการด าเนินงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. เมื่อกล่าวถึง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ  ดีเอสไอ” นึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก เพราะเหตุใด 
3. ในปัจจุบัน “กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ  ดีเอสไอ” มีการด าเนินงานตามภารกิจเป็นอย่างไร 
4. ท่านคิดว่าการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม หรือการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีช่องทาง 
 การให้บริการ หรือเปิดโอกาสในการเข้าถึงเป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไร 
5. ความเชื่อมั่น ไม่เชื่อม่ัน (กี่เปอร์เซ็นต์ เต็ม 100%) ที่มีต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    เป็นอย่างไร  และมีแนวทางอย่างไรเพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นให้มากยิ่งข้ึน 
6. อยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาท ภาระหน้าที่ใดเพ่ิมเติม ที่คิดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารชน
 มากยิ่งขึ้น 
7. ท่านคิดว่าคุณภาพการให้บริการ และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของกรมสอบสวน 
    คดีพิเศษเป็นไปอย่างไร และควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนไหนอย่างไรบ้าง 
8. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

@@@ ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม @@@ 
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Interview on the Public’s Confidence in the Department of Special Investigation (DSI) 
2018 Fiscal Year 

 
The aim of conducting this survey on the public’s confidence in the Department  

of Special Investigation (DSI) is to compile suggestions on how the DSI can develop and 
improve its work so that what it does is appropriate, efficient, and beneficial to ensure that 
there  
is justice for the public. This summary will only present an overview of the findings.     
 
Opinions or Perspectives about the Department of Special Investigation (DSI)’s Role, 
Authority and Responsibilities to Facilitate Justice : 
1. What do you think of when someone mentions the “Department of Special 

Investigation (DSI)”? Why?  
2. At present, how would you rate the way the Department of Special Investigation (DSI) 

carries out its duties? 
3. Do you think that the general public is able to access justice, or does the Department 

of Special Investigation (DSI) offer channels to serve or provide opportunities for the 
general public to access its services in a thorough manner? Do they do so in an 
equitable manner? How?  

4. How confident are you in the work of the Department of Special Investigation (DSI)? 
What can be done to increase your confidence in the DSI?   

5. Would you like the Department of Special Investigation (DSI) to take on additional 
roles duties which you view would lead to additional benefits for the public? 

6. What do you think about the quality of the service provided and the legal assistance 
offered to the public by the Department of Special Investigation (DSI)? In what areas 
and how can improvements be made? 

7. Do you have any other ideas or suggestions to develop and improve the work of the 
Department of Special Investigation (DSI) so that it is more appropriate and efficient? 

 
*** We sincerely appreciate your taking the time to be interviewed. ***
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ภำคผนวก ข 

ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 
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ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม  
ในส่วนของควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

(ส ำหรับผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

   Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.892 19 

 
 Item Statistics 

 
  

Mean 
Std. 

Deviation 
N 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพิจารณาค าร้องขอเป็นคดีพิเศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 

3.033 .4138 30 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ข้อกฏหมาย 
ในการสืบสวนสอบสวน 

2.967 .7184 30 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเช่ียวชาญในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานในเบื้องต้น 

3.167 .6989 30 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี 
อาทิ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจค้นเคหะ
สถาน บุคคล ยานพาหนะ และการแฝงตัว เป็นต้น 

6.367 17.5056 30 

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนนิการสอบสวนปากค าผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในคดีโดยยึดหลักความถูกต้องของกฏหมาย กฎ ระเบยีบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

6.400 17.5000 30 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนนิการสอบสวนปากค าผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในคดีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทยีม 

9.500 24.3335 30 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการ
ความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดพีิเศษ 

3.067 .7397 30 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นท่ีปรกึษา 
ในคดีพิเศษ 

9.500 24.3378 30 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบรูณาการ ประสานงาน และเปิดโอกาส 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ 

9.667 24.2904 30 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้การคุ้มครองพยาน โดยค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับ
ตามกฎหมาย (ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) 

16.033 33.1022 30 
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 Item Statistics 

 
  

Mean 
Std. 

Deviation 
N 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีทันสมัย 
มาสนับสนุนในการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.633 17.4543 30 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปดิข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ 6.333 17.5093 30 
13 การพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการสอบสวน  9.533 24.3250 30 
14 ส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล 6.300 17.5168 30 
15 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งความคืบหน้า และผลการด าเนินการ 

หรือสามารถขอตรวจสอบสถานะของการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ 
15.700 33.2370 30 

16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตเ่ริม่ต้น-สิ้นสุด  
มีความซื่อสตัย์ โปร่งใส   

9.500 24.3378 30 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตเ่ริม่ต้น-สิ้นสุด 
มีความรวดเร็ว 

6.000 17.5755 30 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตเ่ริม่ต้น-สิ้นสุด  
มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี  

6.333 17.5093 30 

 ท่ำนมีควำมไว้วำงใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
เป็นผู้ด ำเนินกำรในคดีท่ีมีควำมซับซ้อน 

3.300 .5960 30 

 
 Item-Total Statistics 

 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพิจารณาค าร้องขอ 
เป็นคดีพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการร้องขอ 

136.300 47215.183 -.380 .895 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ข้อกฏหมายในการสืบสวนสอบสวน 

136.367 47287.620 -.452 .895 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเช่ียวชาญ 
ในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานในเบื้องต้น 

136.167 47172.902 -.087 .895 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการใช้อ านาจตาม
กฎหมายอย่างเหมาะสมตามรูปคดี อาทิ การเข้าถึง
ข้อมูลการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส,์  
การตรวจค้นเคหะสถาน บุคคล ยานพาหนะ  
และการแฝงตัว เป็นต้น 

132.967 41722.378 .716 .881 

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนนิการสอบสวน
ปากค าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยยดึหลักความถูกต้อง
ของกฏหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

132.933 41727.513 .715 .881 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนนิการ
สอบปากค าผู้ทีเ่กี่ยวข้องในคดีอย่างเป็นธรรม 

129.833 38061.592 .895 .872 
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 Item-Total Statistics 

 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

เสมอภาค และเท่าเทียม 
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้มีความรู้ ความ

เข้าใจในกระบวนการความสามารถ ความช านาญ 
และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษ 

136.267 47149.789 -.010 .895 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคคลผู้ซึง่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเป็นท่ีปรึกษาในคดีพเิศษ 

129.833 38073.661 .893 .872 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบูรณาการ ประสานงาน 
และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

129.667 39994.161 .676 .881 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้การคุ้มครองพยาน โดย
ค านึงถึงสิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย (ใน
กรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินการ) 

123.300 36415.528 .763 .878 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และ
เครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุนในการสอบสวน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

132.700 43627.045 .441 .889 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการปกปดิข้อมูลของผู้ที่
เกี่ยวข้องในคดีเป็นความลับ 

133.000 41673.586 .723 .881 

13 การพิจารณาความเห็นทางคดีและสรุปรายงานการ
สอบสวน  

129.800 38066.234 .894 .872 

14 ส่งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษ เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาล 

133.033 41665.826 .724 .881 

15 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งความคืบหน้า 
และผลการด าเนินการหรือสามารถขอตรวจสอบ
สถานะของการด าเนินการใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบได้ 

123.633 35841.826 .811 .876 

16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสตัย์ โปร่งใส   

129.833 43137.523 .338 .894 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุดมีความรวดเร็ว 

133.333 45424.575 .189 .896 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริม่ต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และ
ประสิทธิภาพที่ดี  

133.000 47366.897 -.069 .902 

 ท่ำนมีควำมไว้วำงใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ   
เป็นผู้ด ำเนินกำรในคดีท่ีมีควำมซับซ้อน 

136.033 47182.240 -.138 .895 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
139.333 47146.989 217.1336 19 
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ผลกำรทดสอบค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม  
ในส่วนของควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

(ส ำหรับประชำชนทั่วไป) 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

   Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.975 19 

 
 Item Statistics 

 
 

Mean 
Std. 

Deviation 
N 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม 
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

3.067 .5833 30 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการสืบสวนสอบสวน
ด้วยความเป็นธรรม 

3.033 .5561 30 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 

3.067 .5833 30 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
โดยยึดหลักธรรมภิบาล 

2.967 .5561 30 

5 บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ 

3.067 .5833 30 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   เอกชน   NGO   ภาคประชาชน 

2.567 .6789 30 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.900 .5477 30 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมฯ 2.900 .5477 30 
9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 2.867 .6288 30 
10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 2.667 .7112 30 
11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางในการติดต่อ   ร้องทุกข์   ร้องเรียน    

แจ้งเบาะแส   ขอค าปรึกษา ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
2.800 .6644 30 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 ให้ประชาชนทราบ 

2.667 .6609 30 

13 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน  
และการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ 

2.700 .6513 30 
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 Item Statistics 

 
 

Mean 
Std. 

Deviation 
N 

14 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  2.567 .7279 30 
15 ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นที่ยอมรับของสังคม 2.733 .6915 30 
16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด  

มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   
2.833 .5921 30 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด 
มีความรวดเร็ว 

2.767 .6261 30 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด  
มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี 

2.800 .6103 30 

 ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
มีควำมยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้ 

2.867 .5713 30 

 
 Item-Total Statistics 

 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษ 

50.767 87.978 .759 .974 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีการบังคับใช้กฎหมายใน
การด าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความเป็นธรรม 

50.800 88.234 .774 .974 

3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนากลไก เทคโนโลยี 
พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
การกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 

50.767 87.978 .759 .974 

4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

50.867 87.085 .890 .973 

5 บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ 

50.767 88.047 .753 .974 

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปิดโอกาสทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   เอกชน   NGO   
ภาคประชาชน 

51.267 89.099 .551 .977 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีการพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

50.933 87.995 .811 .974 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของกรมฯ 

50.933 88.340 .776 .974 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการให้ข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ 

50.967 85.275 .943 .972 
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 Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

10 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ 

51.167 85.454 .811 .974 

11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางในการติดต่อ ร้อง
ทุกข์  ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอค าปรึกษา ที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

51.033 85.482 .871 .973 

12 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแจ้งผลการด าเนินการ
ตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ 

51.167 86.006 .831 .974 

13 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีช่องทางการตรวจสอบ
สถานะเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบสถานะ 
คดีพิเศษ 

51.133 85.913 .852 .973 

14 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดกิจกรรมรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน  

51.267 85.306 .802 .974 

15 ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม 

51.100 87.266 .688 .975 

16 กระบวนการท างานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส   

51.000 86.000 .936 .973 

17 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดมีความรวดเร็ว 

51.067 85.926 .888 .973 

18 กระบวนการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่
เริ่มต้น-สิ้นสุด มีความพร้อม และประสิทธิภาพที่ดี 

51.033 85.964 .909 .973 

 ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
มีควำมยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้ 

50.967 86.654 .907 .973 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
53.833 96.626 9.8299 19 
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ภำคผนวก ค 

สรุปผลกำรประชุม 
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สรุปผลกำรประชุม 
น ำเสนอผลกำรส ำรวจ 

ควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนต่อผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 จากการส ารวจเรื่องความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในขอบเขตการด าเนินงานได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการ
ส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1 ครั้ง โดยคณะที่ปรึกษา
ได้ด าเนินการจัดประชุมดังกล่าวขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
7.1 วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรจัดประชุม 
 ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการส ารวจ เรื่องความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มี
ต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน  
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บีบี 202 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
 
7.2 รูปแบบของกำรจัดประชุม 
 การจัดประชุมเพ่ือเสนอผลการส ารวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยพันต ารวจโทหญิง พรทิพย์ ล. วีระพรรค 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 คณะผู้น าเสนอผลการส ารวจประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  2) นางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล”และ 3) อาจารย์ ดร. วัชรชัย จิรจินดากุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 การน าเสนอผลการส ารวจดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักต่าง ๆ 
ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทน
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากกรมที่ดิน ผู้แทนจากกรมบังคับคดี ผู้แทนจากกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนจากส านักกิจการยุติธรรม ผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนจากส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ผู้แทนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนจากส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ผู้แทนจากรัฐธรรมนูญ ผู้แทนจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนจากส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีมี
สีช่อง 3 ผู้แทนจากทีวี 24 สถานีประชาชน และผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาชน รวมผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจ านวน 99 คน และทีมที่ปรึกษา วิทยากรผู้น าเสนอผลการส ารวจจ านวน 9 คน รวมผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสิ้นจ านวน 108 คน 
 
 
 



      

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                                        หน้ำ | 190  

โครงกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
 รูปแบบการน าเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ดังกล่าวนั้น คณะที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจ 
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” น าเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการส ารวจ และระเบียบวิธีวิจัย  
นางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” น าเสนอผลการส ารวจ 
เชิงปริมาณ และอาจารย์ ดร. วัชรชัย จิรจินดากุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น าเสนอผลการส ารวจเชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ จากนั้นคณะ 
ที่ปรึกษาร่วมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
7.3 ข้อคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
 ภายหลังการน าเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อผลงานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ไดใ้ห้ผู้เข้าร่วมการประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส ารวจ สามารถสรุปประเด็นได้ 
ดังนี้ 

  ท่านที่ 1 นางสาวนิดา จิตภิมลรัตน์ ผู้แทนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   1. การเก็บข้อมูลของคณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลทั้ง 5 ภูมิภาค ผลการ
ส ารวจสามารถเป็นตัวแทน (Represent) ของประชากรทั้งหมดได้หรือไม่ เนื่องจากหากตัวอย่างแต่ละ
ภูมิภาคมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษแตกต่างกัน การวางแผนในการสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนในแต่ละภาคอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่ งถ้ามีการแสดงข้อมูลให้ เห็น 
เป็นรายภูมิภาคจะเป็นประโยชน์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   2. ประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นผู้ที่ เคยรับบริการหรือเคยติดต่อ  
ได้มีการสอบถามหรือไม่ว่าการเข้ารับบริการหรือการติดต่อเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือน หรือ 6 เดือนที่ผ่านมา 
หรือเป็นการติดต่อที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ดังนั้น การส ารวจควรเก็บข้อมูลจากผู้ที่ได้ติดต่อขอรับบริการ
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
   3. ควรแยกการน าเสนอผลการส ารวจกลุ่มที่เคยรับบริการหรือเคยติดต่อกับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด และมีประเด็นอะไรบ้างที่  
ไม่เชื่อม่ัน 
   4. ในส่วนการถามเรื่องบทบาทของกรมสอบสวนคดี พิเศษ ไม่แน่ใจว่า
แบบสอบถามเป็นปลายเปิด หรือเป็นแบบตัวเลือก เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหาเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดคะแนนจะต่ ามาก 

  ท่านที่ 2 นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ 
   1. การประเมินความเชื่อมั่นต่อองค์กร มีความจ าเป็นที่จะต้องประเมินคุณภาพ 
การให้บริการว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการหรือไม่ อย่างไร 
   2. เรื่องการประเมินภาพลักษณ์ขององค์กร การน าเสนอผลการศึกษาอาจยังไม่
ชัดเจน แต่อาจมีการเขียนรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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  ท่านที่ 3 นายบัณฑิต สังขนันท์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   1. ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 8 ประเด็นสัดส่วนของผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ ไม่ทราบว่าการส ารวจได้มีการขอข้อมูลผู้ที่เคยติดต่อรับบริการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไปส ารวจ
บ้างหรือไม่ ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากมีโอกาสอยากให้คณะที่ปรึกษาท าการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่ 
เคยติดต่อขอรับบริการด้วย 
 
  ท่านที่ 4 นางสาวอัญรัต์ เสียมไหม ผู้แทนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   1. ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่แน่ใจว่าเป็น 
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่ หากเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่น ข้อมูลที่ได้จะมีอคติ (Bias) หรือไม่ เนื่องจากผู้ที่ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่ท าการศึกษาเป็น 
คนเดียวกัน 
 
  คณะที่ปรึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
   1. ผลการส ารวจได้มีการน าเสนอข้อมูลแบ่งตามภูมิภาคทั้ง 5 ภาค โดยการเขียน
ผลการส ารวจได้แยกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละภาคเอาไว้ในรายงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถ
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้ 
   2. ผลการส ารวจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า  
การประเมินภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก เพราะทัศนคติของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันออกไป 
ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ผู้ตอบว่าดีของแต่ละคนจะมีระดับที่แตกต่างกันออกไป การหามาตรวัดที่จะประเมิน
เรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก แต่ถ้าเราโค้ดค าที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัด 
คือ การเมือง ร่างทรง แหล่งรวมคนหัวกะทิ เป็นต้น ค าพูดเหล่านั้นสามารถตีความได้ทั้งดีและไม่ดี  
เช่น หากตีความว่าเป็นแหล่งรวมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็อาจแปลความได้ว่าภาพลักษณ์ขององค์กรดี  
แต่ก็สามารถตีความเป็นไม่ดีได้เช่นกัน อีกทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 18 คน ไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่า
เป็นตัวแทน (Represent)  ของประชาชนทั้งหมด แต่เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลส าคัญเท่านั้น ข้อมูลคุณภาพ
เหล่านั้นจึงเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อสนับสนุนการส ารวจในเชิงปริมาณ 
   3. การส ารวจความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีแบบสอบถามที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลจ านวน 5 ชุด ซึ่งผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตอบค าถามเกี่ยวกับการบริหารงาน 
นโยบายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ได้ตอบต าถามในประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
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   4. การส ารวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
การศึกษาแบ่งออกเป็นด้านความซื่อสัตย์และความโปร่งใส่ ด้านความรวดเร็ว และด้านความพร้อมและ
ประสิทธิภาพที่ดี  
 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ร้องขอมีความเชื่อมั่นในด้านความซื่อสัตย์
และโปร่งใส ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรวมของทุกกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นต่อสูง คือ กลุ่มของเครือข่าย 
แสดงให้เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีความใกล้ชิดในการท างานกับเครือข่ายเป็นอย่างมาก 
 4.2 ประเด็นด้านความรวดเร็ว พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัยคดีมีความเขื่อมั่น
สูงที่สุด 
 4.3 ด้านความพร้อม และมีประสิทธิภาพที่ดี พบว่า กลุ่มเครือข่ายการท างาน
มีความเชื่อม่ันสูงที่สุด  
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ภำคผนวก ง 

เอกสำรกำรประชุม 
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รำยละเอียดโครงกำร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงกำร 
โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หลักกำรและเหตุผล 
    ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
กอปรกับตามแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม 
สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตลอดจน
การพัฒนาระบบงานและมาตรฐานงานคดีพิเศษ เทคนิคการสืบสวนสอบสวน พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินคดีพิเศษ และระบบการข่าว เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนในการด าเนินการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง และการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เป้าประสงค์ที่ 1.4 สาธารณชนเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตัวชี้วัด “ร้อยละ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ” อันจะส่งผลให้การด าเนินการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษเป็นหลักประกันในการอ านวยความยุติธรรม สร้างการยอมรับและความเชื่อถือศรัทธา 
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบต่อไป จึงต้องด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา
ส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 3.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

4. ขอบเขตกำรส ำรวจ 
การส ารวจครั้งนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  

 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาความเห็นเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมและ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในประเภทของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยประมวลและวิเคราะห์ความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง และเน้นการวัดครั้งเดียว 
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(One-shot Descriptive Study) จากแบบส ารวจกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั่วไป 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกรม

สอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอ านวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน 
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ที่ ศธ 0526.01 นพ.ว.082               ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
                                                                            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                                                           118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 
                                                                            เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  27 สิงหาคม 2561 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ               
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรียน     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ  จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ก าหนดการ    จ านวน 1 ฉบับ 

3. แบบตอบรับการเข้าร่วม จ านวน 1 ฉบับ 

 ด้วย ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดจัด “กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมเชื่อม่ันของสำธำรณชนที่มีต่อ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561” เพ่ือน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับระดับ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ การ
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  

 ในการนี้ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน ๒๕๖1 เวลา 08.30 – 12.00 
น. ณ ห้องบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจ ในวัน เวลา และสถานที่ 
ดังกล่าว พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับให้กับศูนย์ฯ ภำยในวันอังคำรที่ 4 กันยำยน 2561 จะขอบคุณยิ่ง 

                                      

                ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                               
     

 
              (ผู้ชว่ยศาสตารจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ) 

                                                      ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
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ก ำหนดกำร 
กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดพิีเศษ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
วันศุกร์ที่ 7 กันยำยน 2561 เวลำ 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ  

ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 
*************************** 

ก ำหนดกำร กิจกรรม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลการส ารวจ  
โดย พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

เวลา 09.30 – 10.30 น. การน าเสนอผลการส ารวจความเช่ือมั่นของสาธารณชนท่ีมตี่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยคณะที่ปรึกษาด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
    อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2. อาจารย์ ดร.วัชรชัย จริจินดากลุ 

    อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร ์สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ 
    ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

เวลา 10.30 – 11.30 น. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามจากผูเ้ข้าร่วมงาน  
เวลา 11.30 – 12.00 น. สรุป และปิดการน าเสนอผลการส ารวจ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร BISTRO 4 (ช้ัน 4) 
หมายเหตุ :  1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
  2) รับประทานอาหารว่างระหว่างการน าเสนอผลการส ารวจ  

 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี https:  DSI2018.questionpro.com 
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แบบตอบรับกำรเข้ำร่วม 
กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดพิีเศษ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
วันศุกร์ที่ 7 กันยำยน 2561 เวลำ 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ  

ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 
*************************** 

  1. ช่ือ นาย นาง นางสาว ................................................ นามสกลุ ................................................ 
  ต าแหน่ง ................................................ หน่วยงาน ......................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................. 
  หมายเลขโทรสาร .................................................. E-mail .............................................................. 
  2. การเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจ  
     สามารถเขา้ร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจได้ และไม่มผีู้ตดิตาม 
     สามารถเขา้ร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจได้ และมีผูต้ิดตาม ได้แก่ 
     ไม่สามารถเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจได้ และไม่มอบผู้แทน 

     ไม่สามารถเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจได้ และส่งผู้แทน ได้แก่ 
  2.1 ช่ือ นาย นาง นางสาว ................................................ นามสกุล .............................................. 
  ต าแหน่ง ................................................ หน่วยงาน .......................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................... 
  หมายเลขโทรสาร .................................................. E-mail .............................................................. 
  2.2 ช่ือ นาย นาง นางสาว ................................................ นามสกุล .............................................. 
  ต าแหน่ง ................................................ หน่วยงาน .......................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................... 
  หมายเลขโทรสาร .................................................. E-mail .............................................................. 
  3. อาหารกลางวัน    อาหารทั่วไป    อาหารอิสลาม 

 
    

 

หมายเหตุ : 
1. กรุณาตอบรับการเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการส ารวจ ภายในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561  
ท่ีหมายเลขโทรสาร 0-2727-3595, 0-2727-3029 หรือ E-mail : nida_poll@nida.ac.th 
2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี คุณทัศนีย์ อาจพงษา และ คุณพรพิมล ข าเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3618, 0-2727-3103  
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 08-1558-4028  

ลงทะเบยีนออนไลน์ได้ที่   https:  
DSI2018.questionpro.com 
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ภำคผนวก จ 

ภำพประกอบกำรจัดประชุมสัมมนำ 
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ภำพประกอบกำรจัดประชุมสัมมนำ 
กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนต่อผลงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จัดโดย กรมสอบสวนคดพีิเศษ ร่วมกับ ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” 
วันศุกร์ที่ 7 กันยำยน 2561 เวลำ 9.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม บีบี 202 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำศูนย์รำชกำร 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร     
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ภำพประกอบกำรจัดประชุมสัมมนำ (ต่อ) 
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