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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมำยให้ สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ด ำเนินกำร

ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบถึงระดับควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีควำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อ  
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชน กำรส ำรวจโดยใช้วิธีกำรส ำรวจแบบผสมผสำน 
(Mixed Method Survey) 

กำรส ำรวจเชิงปริมำณ  กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน 511 ตัวอย่ำง และประชำชนท่ัวไป (ท้ังในกรุงเทพ และจังหวัดท่ี
เป็นตัวแทนภูมิภำค (กรุงเทพมหำนคร/ปริมณฑล ชลบุรี กำญจนบุรี ระยอง และรำชบุรี 
ภำคเหนือ ได้แก่ เชียงรำย พิษณุโลก เชียงใหม่ สุโขทัย ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี มหำสำรคำม ขอนแก่น และสกลนคร ภำคใต้ ได้แก่  ชุมพร ภูเก็ต 
และสงขลำ) จ ำนวน  2,040 ตัวอย่ำง  รวมท้ังสิ้น 2,551 ตัวอย่ำง 

กำรส ำรวจเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้บริหำรระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้แทนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย ด้ำนสื่อสำรมวลชน และผู้รับบริกำร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน 21 ตัวอย่ำง  

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรส ำรวจเชิงปริมำณ คือ แบบสอบถำมประกอบกำรสัมภำษณ์ 
แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดส ำหรับผู้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุดส ำหรับประชำชนท่ัวไป  
กำรส ำรวจเชิงคุณภำพ ใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง   

โดยด ำเนินกำรส ำรวจระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2563 และน ำเสนอผล 
กำรส ำรวจให้กับผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อวันท่ี 16 กันยำยน 2563   
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สรุปผลกำรส ำรวจเชิงปริมำณ ดังนี้  

 ตำรำงสรุปภำพรวมคะแนนควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

 ควำมเชื่อมั่น ภำพรวม ผู้รับบริกำร 

เครือข่ำย
กำรท ำงำน/
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

เครือข่ำย 
ประชำชน

ทั่วไป 

ระดับควำมเชื่อมั่นโดยรวม (ค่ำเฉลี่ย=5) 3.98 4.03 3.55 3.89 3.54 

ระดับควำมเชื่อมั่นโดยรวม (ร้อยละ) 75.05 80.60 71.00 77.80 70.80 
 
  กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภำพรวม 
มีควำมเชื่อมั่นระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 75.05 โดยกลุ่มผูร้ับบริกำรมคี่ำเฉลี่ยและ
ร้อยละ ควำมเชื่อมั่นสูงกว่ำกลุ่มอื่น ๆ คือ ค่ำเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.60 รองลงมำคือ 
เครือข่ำยภำคประชำชน ค่ำเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.80  เครือข่ำยกำรท ำงำนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ค่ำเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.00 และประชำชนท่ัวไป ค่ำเฉลี่ย 3.54 
คิดเป็นร้อยละ 70.80   
  กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภำพรวมมีควำมเชื่อมั่นในประเด็น 
เจ้ำหน้ำท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ และกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม 
เสมอภำค และเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย โดยมีควำมประทับใจเร่ืองควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน และ
กำรให้บริกำรท่ีดี   

ส่วนกลุ่มประชำชนท่ัวไป มีควำมเชื่อมั่นในประเด็น เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ มีควำมประทับใจใน 
กำรปฏิบัติงำนท่ีรวดเร็ว  

 
 
 
 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 

3 
 

ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ระดับควำมเชื่อม่ัน ภำพรวม ผู้รับบริกำร 
เครือข่ำยท ำงำน/

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เครือข่ำย 

ประชำชน
ทั่วไป 

ควำมเชื่อมั่น ปี 2563 75.05 80.60 71.00 77.80 70.80 
ควำมเชื่อมั่น ปี 2562 66.30 78.50 76.30 84.00 64.90 
ควำมเชื่อมั่น ปี 2561 71.00 71.55 76.90 79.70 70.30 
ควำมเชื่อมั่น ปี 2560 67.60 59.90 69.20 73.80 75.00 
ควำมเชื่อมั่น ปี 2559 68.26 63.20 68.00 70.40 70.40 

  จำกตำรำงกำรเปรียบเทียบคะแนนควำมเชื่อมั่นดังกล่ำว ท ำให้เห็นว่ำ ภำพรวม
ผลคะแนนควำมเชื่อมั่นในแต่ละปีมีเพิ่มขึ้น-ลดลง มีผลต่ำง ร้อยละ 5 - 10 ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถำนกำรณ์ในช่วงเวลำท่ีมีกำรส ำรวจ เนื่องจำกคะแนนควำมเชื่อมั่นมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย ลักษณะคดีพิเศษ กำรด ำเนินกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ สถำนกำรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลำในกำรส ำรวจ  

 
ที่มำ : ข้อมูลผลกำรส ำรวจปี 2559 – 2562 จำกนิด้ำโพล และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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  จำกแผนภำพ จะเห็นได้ว่ำ ผลส ำรวจควำมเชื่อมั่นในแต่ละปีของกลุ่มผู้รับบริกำร
มีแนวโน้มท่ีเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นตำมล ำดับ เช่นเดียวกับเครือข่ำยกำรท ำงำนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
และเครือข่ำยภำคประชำชน  

ในขณะท่ีประชำชนท่ัวไป (กลุ่มนี้รับข่ำวจำกสื่อต่ำง ๆ ) มีคะแนนควำมเชื่อมั่น
เพิ่มขึ้น/ลดลงสลับกันไปในแต่ละปี อำจเป็นผลจำก ระยะเวลำกำรส ำรวจ ช่วงเวลำในกำร
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร กำรเกิดขึ้นหรือกำรด ำเนินคดีพิเศษท่ีอยู่ในกระแสสังคมในช่วงเวลำท่ี
ใกล้เคียงหรือมีกำรส ำรวจ และควำมสนใจในคดีพิเศษของประชำชนในช่วงเวลำนั้น ตลอดจนวิธี
หรือรูปแบบกำรน ำเสนอข่ำวของสื่อแต่ละประเภทแต่ละแขนง เป็นต้น 
  ผลกำรส ำรวจทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีเป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มสำธำรณชน ได้แก่ คดีแชร์ลูกโซ่ คดีกำรหำยตัวของ
นำยบิลลี่ (นำยพอละจี รักจงเจริญ) คดีวัดพระธรรมกำย และคดีรถหรูเลี่ยงภำษี เป็นต้น 
ส่วนผลงำนท่ีเห็นว่ำเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม คือ คดีแชร์ลูกโซ่  คดีค้ำมนุษย์/ค้ำประเวณี 
กำรให้ควำมรู้และเตือนภัยกับประชำชนไม่ให้หลงเชื่อขบวนกำรหลอกลวง เป็นต้น 
  ปัญหำอุปสรรคของผู้รับบริกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง คือ กำรด ำเนินคดีล่ำช้ำ  
กลุ่มเครือข่ำยภำคประชำชน คือ ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงเข้ำมำยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  ปัจจัยท่ีจะท ำให้ไม่เชื่อมั่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ ผู้รับบริกำรจะไม่เชื่อมั่น
หำกมีควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินคดี  กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เชื่อมั่นหำกด ำเนินคดี 
โดยขำดควำมซื่อสัตย์ ไม่โปร่งใส ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ และกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำชนและ
ประชำชนทั่วไป จะไม่เชื่อมั่นหำกกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีอิสระในกำรท ำงำน และ  
ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองและผู้มีอิทธิพล 
  ข้อเสนอแนะจำกผู ้ร ับบริกำรและ ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย คือ ต ้องกำรให้
ด ำเนินคดีพิเศษให้มีควำมรวดเร็ว น ำผู้กระท ำผิดมำลงโทษ มีช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำย  
เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำท่ี กำรแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินคดี  และสิ ่ง ท่ี
ประชำชนทั่วไปเสนอแนะ คือ ต้องกำรให้รับท ำคดีที่หลำกหลำย เช่น คดีกำรเสียชีวิตของ
น้องชมพู่ คดีกำรกระท ำผิดของนำยบอส อยู่วิทยำ และต้องกำรให้ด ำเนินคดีพิเศษด้วย 
ควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักกฎหมำยและไม่เลือกปฏิบัติ  
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สรุปผลกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ  
  จำกกำรส ำรวจเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 
คณะกรรมกำรคดีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรคดีพิเศษ นักวิชำกำรด้ำนกฎหมำย/
กระบวนกำรยุติธรรม/สิทธิมนุษยชน/อำชญำวิทยำ/ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน ผู้แทนสื่อมวลชน
ด้ำนโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ ผู้รับบริกำรจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงำนท่ีปฏิบัติงำน
ร่วมกัน รวมจ ำนวน 21 รำย พบประเด็นส ำคัญ ดังนี้  

(1) กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนและ
กำรท ำงำนเป็นทีม  ควรมีรูปแบบกำรบริหำรองค์กรท่ีกระชับ (โครงสร้ำงของหน่วยงำนภำยใน
ไม่ควรแยกกองตำมประเภทคดีเพรำะจะมีมำกจนเกินไป ท ำให้กำรท ำงำนกำรประสำนงำนยำก 
หรืออำจจะต่ำงคนต่ำงท ำ)  

(2) กำรใช้ศักยภำพขององค์กรท่ีมีอยู่ ท้ังด้ำนกฎหมำย เครื่องมือ
เทคโนโลยี ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ บุคลำกร และทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ ท ำคดีท่ีเป็น
คดีพิเศษตำมเจตนำรมณ์ของกำรก่อตั้ง โดยด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมควำมเชี่ยวชำญ  

(3) กำรพัฒนำและสร้ำง เครือข่ ำยในกำรท ำงำน เพื่ อช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ควรใช้ควำมเชี่ยวชำญของแต่ละเครือข่ำยในกำรช่วยเสริมกำร
ด ำเนินคดีให้มีประสิทธิภำพ  ควรเสริมและพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนคดีพิเศษท่ี
เป็นเฉพำะทำงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(4) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภำพ (Big Data) 
เช่น กำรรวบรวมประเภทคดีพิเศษ ลักษณะของกำรเกิดอำชญำกรรม แหล่งหรือพื้นที่ที่เกิด  
คดีพิเศษ  ควำมเสี่ยงท่ีอำจจะท ำให้เกิดคดีพิเศษ กลุ่มองค์กรหรือบุคคลประเภทใดท่ีท ำให้เกิด
คดีพิเศษแต่ละประเภทได้ แนวทำงหรือวิธีกำรด ำเนินคดี อำจจะเฉพำะในไทยหรือต่ำงประเทศ 
เป็นต้น กำรท ำ DATA Analytices เป็นกำรน ำข้อมูลในหลำย ๆ มิติท่ีเกี่ยวข้องจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำง ๆ หรือข้อมูลท่ีหลำกหลำประเภทมำร่วมกันวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง หรือพัฒนำกำร
ท ำงำน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องเพิ่มกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) เกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์หรือแนวโน้มของอำชญำกรรมพิเศษในประเทศและระดับโลก รูปแบบกำรใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ก่ออำชญำกรรม หรือกำรน ำข้อมูลจำกกำรด ำเนินคดีพิเศษท่ีเสร็จสิ้นแล้วมำ
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ทบทวน วิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงในกำรป้องกัน ปรำบปรำม หรือหำข้อควรพัฒนำปรับปรุง  
กำรท ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ หรือกำรท ำ Case study หรือกำรท ำ Case management 
เพ่ือใชเ้ป็นองค์ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้ถูกต้องรวดเร็ว และแม่นย ำมำกขึ้น 

(5) ผลงำนด้ำนกำรท ำคดีพิเศษ เป็นกำรท ำคดีพิเศษท่ีเป็นกระแสสังคม
มำกเกินไป ท ำให้ไม่เห็นภำพกำรท ำคดีพิเศษท่ีมียุ่งยำกซับซ้อนตำมภำรกิจท่ีแท้จริง คดีประเภท
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทำงกำรเมืองหรือผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ คดีท่ีส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน
หรือประชำชนโดยรวม ยังไม่ปรำกฎให้เห็นเด่นชัด หรืออำจจะมีกำรท ำ คดีแต่ยังไม่เห็น 
กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินคดีผ่ำนสื่อมวลชนเท่ำท่ีควร 

(6) ภำพลักษณ์ขององค์กรในอดีตในกำรเป็นองค์กรท่ีเป็นเครื่องมือทำง
กำรเมือง กำรบริหำรงำนท่ีไม่เป็นกลำง ไม่ซื่อสัตย์ไม่โปร่งใส มีผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นและ
ภำพลักษณ์องค์กรโดยรวมขององค์กรมำจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนผลกำรด ำเนินคดีในหลำย ๆ 
คดีไม่สำมำรถสั่งฟ้องหรือจับกุมผู้กระท ำผิดได้ เป็นสิ่งท่ีประชำชนรับรู้และจดจ ำ ซึ่งส่งผลต่อ
ควำมเชื่อมั่นค่อนข้ำงมำก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องทบทวนและหำแนวทำงกำรสร้ำงควำม
เช่ือมั่นขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง   

(7) บทบำทด้ำนกำรสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีน้อยมำก ควรปรับและเพิ่มกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทภำรกิจของ
องค์กร และกำรน ำเสนอข้อมูลหรือน ำเสนอผลกำรด ำเนินคดีท่ีน่ำสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนให้ได้รับรูอ้ย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
 
ข้อคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั ่นของสำธำรณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2563  
  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจให้ข้อคิดเห็น ดังนี้   

1. ผลกำรส ำรวจควำมเชื ่อมั ่นของสำธำรณชนสะท้อนผลงำนของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษตำมควำมเป็นจริง ซึ่งควำมคิดเห็นและผลควำมเชื่อมั่นไม่แตกต่ำงจำกหลำยปีท่ีผ่ำนมำ 

2. บุคลำกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับรู้และพยำยำมน ำข้อมูลผลกำรส ำรวจในแต่
ละปีมำวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมเป็น
ธรรมและกำรให้บริกำรกับประชำชนให้ได้มำกท่ีสุด โดยจะต้องน ำข้อมูลท่ีได้ไปวิเครำะห์
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สังเครำะห์หำวิธีกำรหรือกลยุทธ์ต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำงำนให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร
ต่อไป  

3. ผู ้เข ้ำร่วมหลำยท่ำนเห็นด้วยกับผลกำรส ำ รวจ และเห็นว่ำ  สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรท่ีได้รับควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน เห็นได้จำกผล
ส ำรวจท่ีประชำชนต้องกำรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด ำเนินคดีในหลำย ๆ คดีที่เป็นข้อกังขำหรือ
คดีท่ีอยู่ในกระแสของสังคมในหลำย ๆ คดี  ซึ่งบำงคดีท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมของไทยเป็นอย่ำงมำก  และกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุค
ปัจจุบันสำมำรถกำรด ำเนินคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมกับประชำชนได้  ผู้แทนจำกหน่วยงำนท่ี
เกี ่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นว่ำ ปัจจุบัน กำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรมค่อนข้ำงจะ
ประสบปัญหำอุปสรรคซึ่งเป็นผลกระทบจำกคดีหนึ่งที่ท ำให้กระเทือนกระบวนกำรยุติธรรม 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ได้ขอเป็นก ำลังใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษในกำรเป็น
ท่ีพึ่งของประชำชน และมีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  

และสุดท้ำย ประเด็นด้ำนควำมเชื่อของประชำชนต่อกระบวนกำรยุติธรรมท่ี
ปรำกฎขึ้นในสังคมปัจจุบัน (ท้ังจำกข่ำว จำกประสบกำรณ์เดิมท่ีเป็นด้ำนลบ)  มีผลกระทบต่อ
ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมำกพอสมควร  
ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่ำ สิ่งท่ีจะน ำไปสู่ กำรปรับเปลี่ยนชุดควำมเชื่อของ
ประชำชนท่ีมีต่อผลงำนและภำพลักษณ์ขององค์กรในด้ำนลบท่ีผ่ำนมำ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นท่ีมี
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มำกขึ้น ต้องใช้กระบวนกำรกำรท ำงำนท่ีเข้มข้น จริงจัง พัฒนำ
ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยค ำนึงถึงปัจจัยในหลำย ๆ ด้ำนด้วยกันท้ังควำมอดทนใน
กำรท ำงำน ระยะเวลำในกำรสร้ำงผลงำนให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคม กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
และเทคโนโลยี นโยบำยองค์กร  โอกำสในกำรพัฒนำและสร้ำงผลงำนให้เป็นท่ีประจักษ์ ควำม
ร่วมมือของทุกคนในองค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อผลักดันให้
เกิดกระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับประชำชนในทุก ๆ มิติ   
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1. ในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภำพลักษณ์ท่ีดีกว่ำในอดีตท่ีผ่ำนมำ สะท้อนให้
เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำงำนในทำงท่ีดี กลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่มมีควำมเห็นสอดคล้อง
กัน คือ ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรท ำงำนท่ีไม่อิงกำรเมือง กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกแทรกแซงทำง
กำรเมืองเหมือนในอดีต  เจ้ำหน้ำท่ีส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมรู้
ควำมสำมำรถควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และมีกำรท ำคดีพิเศษท่ีส่งผลต่อประโยชน์
ของประชำชนท่ีได้รับผลกระทบโดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้นได้  

2. สิ่งท่ีควรเร่งปรับปรุง คือ ด้ำนกำรส่ือสำรท้ังภำยในและภำยนอก กล่ำวคือ 
 (2.1) กำรสื่อสำรภำยนอก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรเร่งสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ี ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ช่องทำงกำรบริกำรให้สำธำรณชนรับรู้ 
โดยใช้สื่อหรือช่องทำงท่ีหลำกหลำยทันสมัย เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ โดยกำรจัดหำช่องทำงกำร
สื่อสำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนบทบำทหน้ำท่ีให้สำธำรณชนรับทรำบ หรือ ก ำหนดแนวทำง ขอบเขต
และระยะเวลำในกำรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน (แถลงข่ำว) หรือ กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของคดี   
 (2.2) กำรสื่อสำรภำยในกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพำะแต่ละหน่วยแต่ละกองคดี 
ต่ำง ๆ ภำยในควรมีกำรพูดคุย สื่อสำร หำรือ ร่วมมือกันท ำงำนแบบเป็นทีม (Teamwork) เน้น
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดช่องว่ำงในกำร
ปฏิบัติงำน และเพื่อให้เกิดกำรช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกันท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมท้ังกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีปฏิบัติงำนร่วมกัน ควรมีกำรหำรือ 
พูดคุยท ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนซึ่งกันและกัน เนื่องจำกวัฒนธรรมองค์กร 
วิธีกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนมีควำมแตกต่ำงกัน กำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ เรียนรู้กำร
ท ำงำนซึ่งกันและกันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือทัศนคติท่ีไม่ดี
ต่อองค์กร จะเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนด้วย 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรใช้กระบวนกำรของ KM (Knowledge Management) 
หรือกำรถอดบทเรียน และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Management) ในกำรทบทวน



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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กระบวนกำรท ำงำนในแต่ละคดี วิธีกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็น 
Case Study ในกำรท ำงำน และเพ่ือประโยชน์ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรจัดท ำฐำนข้อมูลสถิติของคดีพิเศษ  หรือ ข้อมูลเชิงสถิติที่
เป็นประโยชน์ต่อประชำชน และองค์กรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลของผลกำร
ด ำเนินคดี เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และควรมีระบบท่ีสำมำรถให้
ประชำชนเข้ำไปศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือข้อมูลท่ีน ำเสนอต่ำง ๆ ได้  

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรท ำงำนในเชิงรุกให้มำกกว่ำนี้ โดยไม่ต้องรอให้เกิดกระแส 
หรือกำรเรียกร้องให้ด ำเนินคดีก่อน จึงจะด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน และควรมีกำรน ำเสนอผล
กำรด ำเนินคดีพิเศษประเภทอื่น ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ำง หรือประเภทคดีท่ี
เกี่ยวข้องกับสำธำรณประโยชน์ให้สำธำรณชนได้รับรู้ให้มำกขึ้น  

6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ อำจจะต้องก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใน 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร (ซื่อสัตย์ เชี่ยวชำญ มีควำมทันสมัย รวดเร็ว
รอบคอบ และเป็นมิตรกับทุกคน (เก่งได้แต่อย่ำเบ่ง)) กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท้ังทัศนคติในกำรปฏิบัติงำน บุคลิกภำพ ควำมรู้
ควำมสำมำรถในคดี และเทคโนโลยี และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 


