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บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง
(Responsiveness) การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ-สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการ
ของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ค วามหลากหลายและมี ค วามแตกต่ า งกั น
ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กําหนดเป้าประสงค์ที่ 3 เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม
สืบสวนสอบสวน ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเ ศษ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล และแผนปฏิบัติราชการเรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
การป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการได้มาถึง
หลัก ฐานและพยานต่ า ง ๆ ในการดํา เนิน คดีพิเ ศษแต่ล ะคดี จ ะต้อ งปฏิบั ติด้ว ยความรอบคอบรั ด กุ ม
เพื่อ ลดข้อ ผิด พลาดต่า ง ๆ ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ได้ ดัง นั้น กระบวนการยุติธ รรมจึง เป็น สิ่ง สํา คัญ ที่จ ะ
นําไปสู่ การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย
งานยุติธ รรม ครั้ง ที่ 17 ในหัว ข้อ “พัฒ นากระบวนการยุติธรรม สร้า งความเชื่อ มั่น นําความยุติธ รรม
สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 22–23 เมษายน 2562 พลอากาศเอกประจิ น จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาเปิดงานกล่าวไว้ว่า “ทุกคนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่ ง เป็น กระบวนการสํา คัญ ในการลดความเหลื่อ มล้ํา ในสั ง คมและต้อ งได้ รั บ การบริ ก ารที่มีคุ ณ ภาพ
ไม่ ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ โดยที่ ผ่ า นมามี ห ลายคดี เ กิ ด ข้ อ กั ง ขาหรื อ มี คํา ถามต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทั้ง กรณี การฆาตกรรม อาชญากรรมหรือ คดีฆ่า เสือ ดํา โดยขอให้เ จ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการยุติธ รรม
ทบทวน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเป็นมืออาชีพ มีความ
เป็น สากล เพื่อการยอมรั บทั้ ง ในและต่ างประเทศ โดยต้ องพิสู จ น์ แ ละพั ฒ นาตั ว เอง ทั้ งกฎกติ ก าและ
เครื่ อ งมื อ อํ านวยความยุ ติ ธ รรมรวมถึ ง ลงรั บฟั ง ความเดื อ ดร้ อ นของประชาขน ไกล่ เ กลี่ ย การฟ้ อ งร้ อ ง
ตลอดจนการลงโทษทางอาญาเท่าที่จําเป็น หรือมีบทโทษหลากหลายเป็นทางเลือกมากขึ้น”
นอกจากนั้น มีผู้ที่กล่าวถึงคุณภาพในกระบวนการยุติธรรม ที่จะสร้างการยอมรับได้มาจาก
3 ส่วนคือ 1.) คุณภาพการให้บริการต้องรวดเร็วและประหยัด มีมาตรการป้องกันหรือลดการทําความผิดซ้ํา
2) คนรับบริการ ทั้งคนในกระบวนการยุ ติธรรมและประชาชนทั่ว ไป ต้องได้รั บความรู้ว่ากระบวนการ
ยุติธรรมมีขั้นตอนหรือ เดินอย่างไร ทําให้ค นเห็นว่า ความเป็นธรรม คือ ทรัพ ย์ส มบัติของคนในสัง คม
และ 3.) การให้ข้อมูลความคืบหน้าคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจ หรือตอบคําถามสังคมด้วยข้ อ มูล ที่
ถูกต้อง ไม่ควรให้นักวิชาการหรือบุคคลที่ไม่รู้ข้อมูลการดําเนินคดีมาพูดแทน
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ดังนั้ น การดํา เนิน งานของกรมสอบสวนคดีพ ิเ ศษเป็น องค์ก รที ่อ ยู่ภ ายใต้ก ระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทในด้านการอํานวยความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ คดีพิเ ศษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง คดีดํา เนิน การอยู่นั้น เป็น ที่ส นใจของสัง คม
และผลการดํา เนิน งานจะเป็น ที่ป ระจัก ษ์ต่อ สาธารณชน ทํา ให้ป ระชาชนได้รับรู้แ ละเกิด ความความ
เชื่อมั่นในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในลําดับต่อไป
เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันจะส่งผลให้การดําเนินการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม สร้างการยอมรับ
และความเชื่อถื อศรัทธาต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบต่อไป จึงต้อ ง
ดํา เนิน การสํา รวจความเชื่อ มั่น ของสาธารณชนที่มีต่อ กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ ประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
3. ขอบเขตของการวิจัย
การสํา รวจครั้ง นี้ศึก ษาความเชื่อ มั่น ของสาธารณชนที่เ กิด ขึ้น จากการได้รับบริการ
ความเกี่ยวข้องในการประสานงาน ปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน และจากการรับรู้ข้อ มูล ข่า วสารต่ าง ๆ
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสาธารณชนในครั้งนี้ ประกอบการไปด้วย
ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ กระบวนการและการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสื บ สวน
สอบสวนที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามกระบวนการทางกฎหมายและ
หลักมาตรฐานสากล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ
(1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
(2) การวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น
ความเชื่อมั่นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4.2 นําข้อมูลและผลการสํารวจประกอบการประเมิ นผลการปฏิบัติงานราชการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ และนํา ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะไปใช้ ใ นการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
การอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
5. ระยะเวลาการสํารวจ
สัญญาลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2563
ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ
25-30 มิถุนายน 2563
ปรับปรุงและทดสอบเครื่องมือ/อนุมัติให้ใช้เครื่องมือ 1 -15 กรกฎาคม 2563
เก็บข้อมูล (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
16 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2563
ประมวลผลและวิเคราะห์ผล
27 – 30 สิงหาคม 2563
จัดทําร่างรายงาน
1 – 15 กันยายน 2563
จัดประชุมนําเสนอผลการสํารวจ
16 กันยายน 2563
6. นิยามศัพท์เฉพาะ
สาธารณชน
หมายถึง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษในปีงบประมาณ 2563
ผู้รับบริการ
หมายถึง ผู้ ร้ อ งขอเป็ น คดี พิ เ ศษ พยาน ผู้ ถู ก กล่ า วหา/ผู้ ต้ อ งหา
ประชาชนที่เข้ารับคําปรึกษา/ได้รับความรู้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยปฏิบัติงาน หน่วยงาน
ความร่วมมือ หน่วยงานต่างประเทศที่ปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีบันทึกร่วมกันหรือมีภารกิจประสานความ
ร่วมมือ ประชาชน/หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ และเครือข่ายภาคประชาชน
ประชาชนทั่วไป
หมายถึง ประชาชนทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ แต่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การดําเนินคดี ผลการดําเนินงาน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
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การทบทวนวรรณกรรม
การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้ทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างความเชื่อมั่น และภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง
เกินสมควรรัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้
ในอดี ต นายวิ ษ ณุ เครือ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธานกรรมการพั ฒ นา
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย งานยุติธรรมครั้งที่ 13
(วันที่ 22 ธันวาคม 2557) ที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรม และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ปฎิรูปกระบวน
การยุติธรรม...ปฎิรูปประเทศไทย" โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ความยุติธรรม คือ การสร้างความพอใจและ
ทําให้เกิดการยอมรับ หากเมื่อใดสังคมไม่ยอมรับ ก็จะนําไปสู่ความร้าวฉาน และปัจจุบันสังคมมี 3 ช่องว่าง
ที่ทําให้เกิดปัญหา ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสําคัญ ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คือ
1. ประชาชนทั่วไปไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรม ไม่ยอมรับคําพิพากษา หรือคําวินิจฉัย
2. ประชาชนที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อความยุติธรรม แต่กลับเข้าไม่ถึงเพราะ
ถูกกีดกัน มีค่าใช้จ่ายที่แพงและใช้เวลามากเกินกว่าที่จะรอได้
3.ประชาชนที่อยู่ระหว่างการรอขั้นตอนขององค์กรยุติธรรมกับองค์กรยุติธรรมด้วยกันเอง
นอกจากนั้น อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย จากสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา กระทั่งมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีแผน
ปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาสังคมให้เ จริญก้าวหน้า และ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมในหลากหลายมิติได้ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
การอํานวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม เป็นภารกิจ
หลักที่สําคัญยิ่งของกระทรวงยุติธรรม ที่จะต้องดําเนินการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพื้นที่และทุกระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและภารกิจหลักของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้นได้ อาจจะไม่ใช่เพียงแต่หน้าที่ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านกระบวนการทางกฎหมาย การอํานวยความยุติธรรม จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
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ถึง จะสามารถสร้า งความเป็น ธรรมให้กับ ประชาชนได้ จํา เป็นต้อ งอาศัย ความร่ว มมือ ความไว้ว างใจ
ความเชื่อใจ และการยอมรับซึ่งกันและกันจากหน่วยงานที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
จึงทําให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมได้ อุปสรรคอย่างหนึ่งของการอํานวยความยุติธรรม คือ การรับรู้
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่คลาดเคลื่อน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมักจะมีการรับรู้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบให้ประชาชนได้รับรู้ตลอด โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมาย (ปัญหาสองมาตรฐาน ความไม่เท่าเที ยมกันในการดํ าเนิ นการทางกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งการฟ้องร้องคดี เป็นต้น) การได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางกฎหมาย
ตลอดจนการบรรเทา เยียวยาที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินคดี เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนยังมีความรู้สึก
หรือความคิด ว่า ปัจ จุบันสัง คมยัง มีค วามเหลื่อ มล้ํา อยู่ ทั้ง ทางฐานทางสัง คม ฐานทางเศรษฐกิจ และ
การได้รับการปฏิบัติจากเจ้า หน้าที่รัฐ และคนในสังคมบางกลุ่ม จึงนับว่า เป็นเหตุผ ลสําคัญที่ส่ง ผลต่อ
ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไม่มากก็น้อย เมื่อภาคประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมและการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดการยอมรับได้ก็อาจจะเป็นเรื่องยาก
เพราะการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
ด้ว ยกรมสอบสวนคดีพ ิเ ศษ เป็ น หน่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวงยุต ิธ รรมที ่อ ยู่ ภ ายใต้
ภารกิจ ด้านป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่
ต้องอํานวยความสะดวก อํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีบทบาทหน้าที่
ในการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายที่จําเป็นเพื่อให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1. ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ประพนธ์ สหพัฒนา1 (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อมั่น (Confidence) มีความหมาย
เช่นเดียวกันกับความเชื่อถือหรือความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งหมายถึง การให้ความสะดวกสบาย หรือ ความเชื่อ
ในความสามารถที่จะทําให้เราสมหวังหรือความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือเราได้
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอํานวยความยุติธรรมได้วิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี
ความเชื่อมั่นไว้ว่า Cummings and Bromiley (1996, pp.310-320)2 อธิบายความไว้วางใจใน 3 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบแรก คือ อารมณ์ความรู้สึก (Affective) หรือบุคคลมีความรู้สึกอย่างไรองค์ประกอบที่สอง
1

ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ. (2556). โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์.
2
กรกฎ ทองขะโชค และคณะ บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อ
การอํานวย ความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ”
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
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คือ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) หรือบุคคลคิดอย่างไร องค์ประกอบสุดท้าย คือ พฤติกรรมที่ตั้งใจ
(Intended behavior) หรือบุคคลตั้งใจแสดง พฤติกรรมอย่างไร
Reina & Reina (1999, pp.76-80 อ้างอิงในกรกฎ ทองขะโชค และคณะ, 2559) ซึ่งได้
กําหนดไว้ว่า ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้นั้น ประกอบไปด้วย ความไว้วางใจด้านศักยภาพ (Competence
trust) คือ การที่บุคคลมีความสามารถในการกระทําสิ่งที่จําเป็นต่อการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะในงานที่
เฉพาะเจาะจงหรืองานที่มีความซับซ้อนในการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ความเชื่ อ มั่ น หรื อ อาจเรี ย กว่ า ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ส่ ง ผลต่ อ
การทํางานโดยเฉพาะความเชื่อถือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนต่อการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐยอมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเนื่องจากหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐนั้นก็จะไม่มีความสําคัญและขาดการสนับสนุน นอกจากนี้
จะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือการประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสําคัญ จะส่งผลต่อการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นอย่างมากองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Co-operation and Development : OECD) ให้ความสําคัญกับความเชื่อมันไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลโดย
รายงานในหนั ง สื อ Trust in Government (2000; p.28-37) เห็ น ว่ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางจริ ย ธรรม
(Ethics Infrastructure) เป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้ วางใจของประชาชนที่ มีต่อรั ฐบาล
นอกจากนั้นการมีจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปสู่การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้เป็น
อย่างดี ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ
อาจแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานรวมถึงลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐนั้น ๆ
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงาน
ของรั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ นั้ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีพื้นฐานการทํางานอยู่บนหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี3 ให้ความสําคัญกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐเป็นอย่างมากโดย
เห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพื้นฐานของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ
และเป็นกุญแจนําไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดีโดยระดับของความเชื่อถือไว้วางใจของแต่ละบุคคลแตกต่างและ
ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ความแตกต่างทางด้านความเชื่อและวัฒนธรรม คุณลักษณะ ทางเชื้อชาติ
และสังคม (เช่น สถานะทางเศรษฐกิจการศึกษา) ระดับการมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ความเข้าใจและการรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กิจกรรม หรือการรณรงค์ต่าง ๆ ที่

3

อัษฎาวุธ ขวัญเมือง. (2559). ความเชื่อมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยกับ
เทศกิจ” กรณีศึกษา : เขตกรุงธนบุรีเหนือ กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ภาครัฐบริหารการจัดการและที่สําคัญ คือ ความเข้าใจของประชาชนต่อลักษณะงานภาครัฐที่อาจไม่ส่งผล
กระทบ โดยตรงต่อประชาชนในทันที (สํานักงาน ก.พ., 2550)
ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมาจากประสบการณ์ที่
ได้รับไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือองค์กร (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, น. 78-98) ความเชื่อมั่นก่อเกิดภายใน
กรอบของการปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากบุคคลและระบบสังคม
2. ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม (Due Process)
กระบวนการนิติธรรม คือ การใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ทฤษฎีนี้จะเน้น
หนั ก ไปทางการให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชน มากกว่ า ที่ จ ะพยายามป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยึดกฎหมายเป็นหลักโดยการดําเนินคดีอาญาจะต้องมีความเป็นธรรมตาม
รูปแบบ และขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎีนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริง
อย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมในขั้นตอนตํารวจและอัยการ แต่เห็นว่าจะต้อง
จัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการ และเปิดเผยในศาลยุติธรรม
ทฤษฎีนี้จึงมีแนวความคิดว่า บุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทําอาชญากรรม เพราะว่ามีพยานหลักฐานว่า
เขาได้กระทําเท่านั้น แต่เขามีความผิดก็ต่อเมื่อมีผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้พิจารณาพิพากษาชี้แจงแล้วว่า
เขามีความผิด นอกจากนี้ผู้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาก็จะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายในกระบวนการ
แบบทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมนั้น จะเน้นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ชอบด้วยขั้นตอนของ
กฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดําเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้วศาลก็อาจใช้ดุลพิ นิจ
หรือปล่อยตัวจําเลยไป หรืออาจให้พิจารณาคดีใหม่ได้
การอํานวยความยุติธรรม4 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2543, น. 112-113) ได้กล่าวไว้ว่า
การอํานวยความยุติธรรมเป็นหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องดําเนินการ
อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติและยังหมายถึง กระบวนการในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบต้องดําเนินด้วยความเร็วและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความ
เสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย (equality before the law) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของ
หลักนิติธรรม ที่ถือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค
ดังนั้น หากประเทศใดให้ความสําคัญแก่แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นหลักแล้ว ก็จะเน้นหนักไปในทางคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ มิให้ถูกล่วงละเมิด
โดยไม่ เป็ นธรรมจากเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ สิ ทธิ ส่ว นตั วของบุ ค คลจะถูก คุ้ มครอง จึ งควรให้มีกระบวนการ
กลั่นกรองคดีในชั้นเจ้าพนักงานและดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามแนวทาง Due Process
Blumberg (1970, p. 8 อ้างใน กรกฎ ทองขะโชค) ได้กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่าง
ความคิดของทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) กับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)

4

อ้างแล้วใน กรกฎ ทองขะโชค
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อยู่ที่วิธีปฏิบัติ(Procedures) ในการพิจารณาถึงทฤษฎีค วบคุมอาชญากรรม และทฤษฎีกระบวนการ
นิติ ธ รรม ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ ม ประเทศที่ ใช้ร ะบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่างก็ได้พยายามที่จะเสาะแสวงหาหนทางในการประสานประโยชน์
ระหว่างแนวคิดทั้งสองประการดังกล่าว เพื่อให้เกิดมีความสมดุล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจะเป็นระบบผสมของ
ทั้งสองทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมอาจเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal Type)
กล่าวโดยสรุป ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความรู้สึก ประสบการณ์
ความไว้วางใจต่อการดําเนินการทางกระบวนการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นธรรม มีความซื่อตรง โดยเจ้าหน้าที่รัฐสามารถแสดงหรืออธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ และความรู้ที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรม
แล้วเจ้าหน้าที่รัฐสามารถให้ค วามช่ว ยเหลือ ทําให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อ นได้รับความยุติธรรมได้ ทั้งนี้
ความเชื่อมั่นมักจะแสดงออกหรือรับรู้ได้ในลักษณะของนามธรรมและมีการสั่งสมความรู้สึก ประสบการณ์
ในเรื่องนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
3. แนวคิดด้านการสื่อสาร และประโยชน์จากของการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นหัวใจของการทําความเข้าใจระหว่างคนในสังคม คนเราจะทําความเข้าใจ
กันได้ต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งการสื่อสารยังช่วยพัฒนาปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด5
Kelley, Robert (1977 : 9. อ้า งอิง มาจาก ทรงธรรม ธีร ะกุล ) ให้ค วามหมายไว้ว่า
“การสื่ อสารเป็ น กระบวนการที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง และรั บ สั ญลั ก ษณ์ ที่ก่ อ ให้ เกิ ด ความหมายขึ้ น ในใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยบุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์อย่างเดียวกัน”
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2542 : 3)6 กล่าวถึง ความหมายของการสื่อสารว่า “เป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจ
ให้เกิดผลในการให้เ กิดการรับ รู้ หรือ เปลี่ย นทัศ นคติ หรือให้เ ปลี่ย นพฤติก รรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง”
ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็วมาก ข้อมูลต่าง ๆ สามารถค้นหาได้
อย่างง่ายดาย และปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่มีความจําเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจําวัน ทั้งเรื่อง
การทํางาน การเรียน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจไม่ว่าเรื่อ งใด
5
6

ทรงธรรม ธีระกุล การสื่อสาร : กลยุทธ์สู่ความสําเร็จขององค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2542). การสื่อสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมนุษย์เน้นการเจาะจงกลุ่ม.
เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์รั้วเขียว.
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มีก ารอัพ เดทสถานการณ์ปัจ จุบัน ให้ทันยุค ทัน สมัย ซึ่งทุก คนสามารถเลือ กที่จะเปิด รับข่า วสารต่า ง ๆ
ได้ ค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง การเปิดรับข่าวสาร ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตคนเรา
Atkin (1973, p. 208 อ้างอิงในทรงธรรม ธีระกุล) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง
การที่บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารมาก ยิ่งจะส่งผลให้มีการรับรู้ที่กว้างมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อม และมีโอกาสในการรับรู้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่น ๆ
ที่เปิดรับข่าวสารน้อยกว่า อาจกล่าวได้ว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของ
ประชาชนจากสื่อต่าง ๆ เมื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร อย่างละเอียดแล้ว ก็จะทําให้ทราบ
ว่า ข่าวสารต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ความต้องการ
ข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคล
จะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง
โดยแรงผลักดันที่ทําให้บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารนั้นเกิดจากคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รับสารในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ ที่จะทําให้มนุษย์เกิด
ความสนใจ หรือเกิดความไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต จิตใจจะเป็นตัวกําหนดหรือสั่งการที่สําคัญ
เช่น การเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้ตามทัศนคติ ประสบการณ์หรือความชอบส่วนตัวของบุคคล
2. องค์ประกอบทางด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว
ของมนุษย์ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี หรือแม้แต่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น การที่
มนุษย์จะเลือกเปิดรับข่าวสารใด หรือเลือกที่จะไม่เปิดรับข่าวสารใดนั้น อาจขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของมนุษย์
และสภาพสังคม เป็นสําคัญ ในส่วนของสภาพจิตใจนั้น การที่มนุษย์จะเลือกเปิดรับข่าวสารใดนั้นอาจจะเกิด
จากความรู้สึกส่วนตัวที่ชอบ หรือ ไม่ชอบ ข่าวสารเหล่านั้นเป็นตัวกลางสําคัญในการที่จะกําหนดได้ว่าควร
หรือ ไม่ควรรับข่าวสารนั้น ๆ ต่อมา คือ ในส่วนของสภาพสังคมหากสังคมรอบข้างของมนุษย์ให้ความสนใจ
ในการเปิดรับข่าวสารใด ๆ เป็นพิเศษก็อาจจะส่งผลต่อการเกิดแรงบันดาลใจให้คนเราเกิดความสนใจตาม
บุคคลรอบข้างเหล่านั้น
การเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร
ซึ่งกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร7 (Klapper, 1960, p. 5, อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542, น. 15-16)
1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อ
หรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการของตน ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติของ
มนุษย์มักต้องการที่จะปกป้อง รักษา และส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)
2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจ หรือ
เปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง โดยการเลือกเปิดรับข่าวสารจะมี

7

โชติหทัย นพวงศ์. (2542). การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทํางานของพนักงานเครือซิเมนต์
ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจ. กรุงเทพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ความสัมพันธ์กับปัจจั ยที่เกี่ยวข้ องหลายประการ ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะเลือกให้ความสนใจกั บสิ่ ง ที่
สอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด และความเชื่อดังเดิมของตน
3. การเลือกรับรู้ หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation)
หมายถึง การรับรู้ และการตีความมีความเกี่ยวข้องกันเกือบเป็ นสิ่งเดียวกัน การรับรู้ คือกระบวนการ
ตีความหมายในสิ่งที่สนใจ บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความข่าวสารที่ได้ตามความเข้าใจของตนตาม
ทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ หรือ สภาวะอารมณ์ขณะนั้น และมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นให้สอดคล้อง
กับทัศนคติและความเชื่อของตน
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารเฉพาะที่
สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการ รสนิยม ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจของตนเอง โดยจะลืม
ข่าวสารในส่วนที่ตัวเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดของตัวเองข่าวสารที่คนเรา
จดจําไว้นั้น มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชื่อของ
แต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงให้ยากขึ้น เพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจนําไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ กระบวนการเลือกสรร
ของผู้รับสาร เปรียบเหมือนการกรองข่าวสารในการรับรู้ โดยจะเปิดรับ รับรู้และจดจําสารที่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็น และความสนใจของตนเอง
การเลือกเปิดรับข่าวสารนั้น มีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ของผู้เปิดรับได้ไม่ง่าย เพราะต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอนในขณะที่มีข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้เปิดรับได้เลือกดู เลือกฟัง ตามที่
ตนสนใจ และจึงนําไปสู่การจดจํา ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องพยายามทําให้ข่าวสารมีจุดเด่นออกมาเพื่อให้
สามารถผ่านกระบวนการของการเปิดรับสารของผู้เปิดรับให้ได้ สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคลนั้น ฮันต์ และ รูเบน (Hunt & Ruben, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124)
ได้กล่าวถึง
ปัจจัยหลัก ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้
1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของคน คือ
ความต้ อ งการ ความต้ อ งการทุ ก อย่ า งของคนเราทั้ ง ความต้ อ งการทางกายและทางใจ ความต้ อ งการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่ํา ย่อมเป็นตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนอง ความต้องการ
ของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ
2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื้นฐานที่เรายึดถือเป็นความรู้สึก
ที่ว่า เราควรจะทํ า หรือ ไม่ค วรทํ า อะไร ในการมีค วามสัม พัน ธ์กับ สิ่ง แวดล้อ มและคน ซึ่ง ทัศ นคติแ ละ
ค่านิยม มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา
3. เป้าหมาย (Goal) ทุกคนมีเป้าหมาย และกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตทั้ งใน
เรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพ ลต่อ
การเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อสนองเป้าหมายของตน
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4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษา มีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว คนเราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการที่จะเข้าใจ และจดจําข่าวสารที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ ง
ขึ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสารของคนเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้น บางคนจึงชอบฟัง
วิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์
การสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร
การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเราและการที่คิดว่าคนอื่นคิดว่าเรา
อยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
8. ประสบการณ์ แ ละนิ สั ย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้ รั บ สาร ผู้ รั บ สาร
แต่ ล ะคนพั ฒ นานิ สั ย การรั บสารอั นเป็ นผลมาจากประสบการณ์ ใ นการรั บข่ า วสารของเรา เราพั ฒ นา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้น คนเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง
สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เมื่อคนเราเลือกรับสารตามที่ตนต้องการแล้ว ย่อมนําไปสู่การใช้ประโยชน์จากสื่อนั้น
ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกเปิดรับสื่อ และ เลือกที่จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อ เพื่อนําไปใช้ตอบสนองความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ ของตนเอง สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปในลักษณะของ
การรู้เท่าทันสื่อมากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงการใช้ข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระจากสื่อเพื่อสนองความ
ต้องการทางร่างกายและอารมณ์ของปุถุชน เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง
การใช้ ประโยชน์ จากสื่ อเพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต มีคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ มี ขอบเขต
เกี่ยวข้องในสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ การอุปโภค
บริโภค ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน การสร้างความสัมพันธ์ และการงานอาชีพ เป็นต้น
ในการสื่อ สาร มีก ระบวนการสื่อ สารทั้ง ผู้ใ ห้ส าร (Sender) ข่า วสาร (Message)
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ผู้รับสาร (Receive) ซึ่งการส่งสารที่ดีผู้ส่งสารต้องเลือกและเข้าใจผู้รับสาร
ด้วยว่ามีความต้องการในการรับสาร (Message) ในเรื่องใด แบบไหน โดยผ่านช่องทางใดบ้าง ในงานด้าน
สื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ผู้รับสารมีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นสิ่งที่ บ่งชี้ให้กับผู้ส่งสารสามารถ
ส่งสารให้ตรงกับผู้รับสารและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ส่งสารอย่างมาก โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ หลายวิธี
ด้วยกัน แต่การวิเคราะห์ตามลักษณะทางประชากร ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมากในการทําวิจัย ทั้งนี้
เพราะผู้รับสารเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร และเป็นการรวมข้อมูลที่
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เกี่ยวข้องกับผู้รับสารที่สามารถบอกได้ถึงลักษณะของผู้รับสารความต้องการ ความสนใจ ความรู้สึกนึกคิด
และค่านิยม เพื่อนําไปวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมายก่อนลงมือทําการสื่อสาร
ในกลุ่มของผู้รับสารนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก และมีขนาดกลุ่มที่ใหญ่ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคนจํานวนมากที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย จึงต้องมีการจําแนกลักษณะผู้รับสารออกเป็น
กลุ่ม เพื่อศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของผู้รับสาร และเป็นการลดลักษณะความไม่เป็นที่รู้จักกันของผู้รับสาร
(Anonymity) ในการพิจารณาลักษณะของผู้รับสาร สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร (Audience Psychographics or Psychographic
Characteristics of Audience) หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของผู้รับสาร เช่น ทัศนคติ ค่านิยม รสนิยม
ความคิดเห็น เป็นต้น
2) ลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร (Audience Demographics or Demographics
Characteristics of Audience) หมายถึง ลักษณะด้านอายุ เพศ สถานภาพ ศาสนา การศึกษา สถานะทาง
เศรษฐกิจ และภูมิลําเนา
ดังนั้น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร จึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่ทํา ให้
การสื่อสารส่งผลต่อเป้าหมาย การทําให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการรับรู้ และเลือกที่จะจดจําข่าวสารนั้น ๆ
ทําให้การสื่อสารประสบความสําเร็จได้ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานและองค์กรของรัฐและ
เอกชนใช้เป็นเครื่องมือที่ ทําให้ ประชาชนมีก ารรับรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ขององค์กร หน่วยงาน
ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารที่ประชาชนจําเป็นต้องรับรู้
เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมาย ข่าวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมให้สังคมได้รับรู้ ที่เป็นสาระประโยชน์หรือ
การเสพข่าวสารเพื่อการรับรู้กระแสสังคมและเหตุการณ์ทางสังคม แม้ว่า หน่วยงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ไม่ใช่หน่วยงานที่จะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากนักก็ตาม แต่การดําเนินงานตามภารกิจ
ในด้า นการป้อ งกั น และปราบปราม ภารกิจ ด้า นการให้ค วามยุติธ รรม ความเป็น ธรรมกั บ ประชาชน
สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันนั้น ผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
จึงเป็นข่าวสารที่สําคัญที่จะทําให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ ได้ความรู้ จนนําไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในการดําเนินงานขององค์กรได้
4. บทบาทหน้าที่ของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่อยู่ภายใต้ภารกิจด้าน
ป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมพิ เ ศษ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการป้ อ งกั น ปราบปรามและควบคุ ม
อาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่มี
อิท ธิพ ลเข้ า มาเกี่ย วข้ อ ง อาชญากรรมข้ า มชาติ องค์ ก รอาชญากรรมรวมทั้ง อาชญากรรมอื่น ที่ส ร้ า ง
ความเสียหายและส่งผลกระทบอย่าง ร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบรู ป แบบวิ ธี ก ารและมาตรการในการป้ อ งกั น ปราบปรามและควบคุ ม อาชญากรรม
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พิ เ ศษ ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมสอบสวนคดีพิเ ศษกระทรวงยุติธ รรม พ.ศ. 2554
กํา หนดให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการ
สอบสวนคดีค วามผิด ทางอาญาที ่ต ้ อ งดํ า เนิน การสืบ สวนและสอบสวนโดยใช้ ว ิธ ีก ารพิเ ศษตาม
กฎหมายว่า ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ
ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญาที่เป็นคดีพิเศษ
3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่ าด้ว ยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และ
สอบสวนคดีพิเศษ
4. จัด ให้ มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเ ศษ
การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของกรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมและงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2 พัฒนากลไกในการป้องกันการกระทําความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ
3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อกําหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการดําเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ในทิศ ทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพเพื่อบรรลุวิสัยทัศ น์ที่กําหนดรวมกันแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง
ดังนี้
1. พั ฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ประสิ ทธิ ผล (Standard
System)
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)
3. สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)
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4. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)
5. การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล (Sustainable
Administration)
ซึ่ง ก่อ ให้เ กิด ความสอดคล้องกับเป้า หมายการดํา เนิน งาน เพื่อ ให้เ กิด ความเป็นธรรม
ในสังคม สังคมมีความสงบสุข และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดําเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)
และบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล”
พันธกิจ (Mission)
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม
เป้าประสงค์(Goals)
1) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน
2) กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นรูปธรรม
3) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
4) อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสํานวนคดีพิเศษ
5) ศาลพิพากษาสอดคล้องกับสํานวนคดีพิเศษ
6) มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา
เรียกคืน
7) บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก
8) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การอํานวยความยุติธรรม
9) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง ทันสมัย และปลอดภัย
10) มีนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และ ทันสมัย
11) การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ
12) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ
13) ประชาชนทั่วไปรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ
14) การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล
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ผลสัมฤทธิ์ (Result)
1) เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน
2) ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน
3) สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ
ตัวชี้วัด (Indicators)
1) ร้อยละความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มขึ้นทุกปี
2) มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชาชน
16,000 ล้านบาท
3) ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยข้อกําหนดการวัดร้อยละความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปี 2563 ได้กําหนดขอบเขต ดังนี้
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ความเชื่อมั่น คําถาม 12 ประเด็น ประกอบไปด้วย
ความเชี่ย วชาญ ความเท่า เทีย ม ไม่เ ลือ กปฏิบัติ ไม่เ สีย ค่าใช้จ่า ยสูง เกิน ควร
ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส บังคับใช้กฎหมายด้วยความ เป็นธรรม มีความซื่อ สัตย์ เข้าถึง
สะดวก มีความโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการ
(1) เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard
System)
(2) เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)
(3) เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)
(4) เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)
(5) เรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable
Administration)
การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินผลเพื่อตอบเป้าประสงค์ข้อ 3) ผู้รับบริก าร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ผลสัมฤทธิ์ (Result) เรื่อง
เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน ตัวชี้วัด (Indicators) คือ ร้อยละ
ความเชื่อ มั่น ของสาธารณชนที่ มี ต่ อ กรมสอบสวนคดีพิเ ศษเพิ่ ม ขึ้ น ทุก ปี ซึ่ ง ผลการดํา เนิ น งานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปรับรู้ได้จากการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและช่องทางอื่น ๆ
เพราะการรับรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ผลการสํ า รวจความเชื่ อ มั่ น เมื่ อ ปี 2562 ภาพรวมจากกลุ่ ม
ประชากรเป้าหมาย คือ (1) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และ (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป
พบว่า การรับรู้ รับทราบ บทบาทหน้า ที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า
“พอรู้จักบ้าง-รู้จักน้อย” (ร้อยละ 93.13) การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตามบัญชีท้าย
ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ท ราบว่า กรมสอบสวนคดีพิเ ศษเป็น หน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวงยุติธ รรม (ร้อ ยละ 81.80)
ในขณะที่บทบาทหน้าที่ในด้านอื่น ๆ ตัวอย่างมีการรับรู้ค่อนข้างต่ํา (อยู่ระหว่าง ร้อยละ 30.00-53.71)
การติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ตัวอย่าง ติดตาม ร้อยละ 98.55
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และหนังสือพิมพ์
ด้านระดับความเชื่อมั่น มีระดับ คะแนนอยู่ในช่วง 6-10 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 (S.D. = 1.89) และ
คิดเป็นร้อยละ 66.30 โดยกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มีระดับความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
8.40 (S.D. = 1.27) และคิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ กลุ่มผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 (S.D. = 2.10)
และคิดเป็นร้อยละ 78.50 กลุ่มเครือข่ายการทํางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85
(S.D. = 2.10) และคิดเป็นร้อยละ 78.50 และกลุ่มประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 (S.D. = 1.85)
และคิดเป็นร้อยละ 64.90
ประเด็นที่ตัวอย่างให้ค วามเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด (3 อันดับแรก)
คือ (1) ประเด็นการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
(2) ประเด็นกระบวนการสืบสวนสอบสวน ค้นหาพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความโปร่งใสและ
(3) ประเด็ น การเป็ น องค์ ก รที่ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม ตามลํ า ดั บ
ประเด็นที่ตัวอย่างให้ความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษน้อยที่สุด (3 อันดับสุดท้าย) คือ (1) ประเด็น
กระบวนการทํา งานที่ ป ราศจากการแทรกแซงจากนั ก การเมือ ง ผู้มี อิ ท ธิ พ ล ผู้ บัง คับ บั ญ ชาหรือ กลุ่ ม
ผู้ มีอํ านาจ (2) ประเด็ นกระบวนการทํ า งานที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้
โดยสะดวก และ (3) ประเด็นการเป็นองค์กรที่ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ตามลําดับ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1) มุ่งเน้น
การดําเนินภารกิจด้านการป้องกั นอาชญากรรมในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้ น 2) การดําเนินคดีเกี่ยวกั บ
การเมือง ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ไม่คลุมเครือ เพื่อป้องกันการถูกบิดเบือนจากผู้ไม่หวัง
ดี อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องมีค วามเป็นอิสระอย่างแท้จริง ปราศจากการแทรกแซงของอํา นาจ
ทางการเมือง “ไม่ทํางานตามคําสั่งของนักการเมือง” จึงจะสามารถอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
ได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีระบบกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทํางาน 3) การแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี หรือชี้แจงขั้นตอนใน
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การดํา เนิ น งานให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบอยู่ เ ป็ น ระยะ เพื่ อ สร้ า งความไว้ ว างใจและความเชื่ อ มั่ น
กับสาธารณชน 4) กระบวนการสรรหาบุคลากรในทุกระดับต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ทั้งในประเด็นความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น
กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ8 ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ
18 ปีขึ้นไป จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,116 คน ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2560 พบว่า
การที่กระบวนการยุติธรรมไทยไม่สามารถลงโทษการกระทําผิดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและข้าราชการบางกลุ่ม
ได้นั้น ประชาชนร้อยละ 32.7 ระบุว่าจะส่งผลให้ประชาชนจะหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม รองลงมา
ร้อยละ 24.1 ระบุว่า จะส่งผลให้คนชั่วเพิ่มขึ้นเพราะไม่เกรงกลัวต่อการทําผิดกฎหมาย และร้อยละ 22.0
ระบุว่า จะส่งผลให้เกิดค่านิยม มีอิทธิพลก็พ้นผิด ความยุติธรรมเงินซื้อได้ ความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 76.8 ระบุว่ามีความเชื่ อมั่ น
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 23.2 มีความเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ความเห็ นต่อ
กระแสจากโซเชียลและสื่อมวลชนที่มาช่วยสอดส่องและตีแผ่เหตุการณ์หรือคดีต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ประชาชนร้อยละ 78.6 ระบุว่าดีและเห็นด้วย (เพราะทําให้สังคมรู้ข้อมูลและคอยจับตามมองและ
ทําให้คดีคืบหน้าเร็วขึ้น) ขณะที่ร้อยละ 21.4 ระบุว่าไม่ดีและไม่เห็นด้วย (เพราะจะทําให้บุคคลกลายเป็น
จําเลยสังคมทั้งที่ยังไม่โดนตัดสินและ จะทําให้เสียรูปคดี)

8

สืบค้นออนไลน์จากเว็บไซต์ http://bangkokpoll.bu.ac.th/
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วิธีดําเนินการศึกษา
1. ขอบเขตการดําเนินงาน
การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการสํารวจแบบผสมผสาน (Mixed Methods Survey) โดยใช้วิธีการสํารวจ
เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และวิธีการสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)
1.1 ดํา เนิน การสํา รวจความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนที่ มี ต่ อ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ด้วยการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 2,500 คน
(1) ประชากร คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทั่วประเทศ โดยประกอบไปด้วย
(1.1) ผู้รับบริการ คือ ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ประชาชนที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมให้ความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ประชาชนที่มาติดต่อสอบถามหรือมาขอคําแนะนําด้านกฎหมายหรือด้านคดีพิเศษ ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การให้บริการ ได้แก่ พยาน หน่วยงานหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ
(1.2) ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คื อ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม/หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และหน่ว ยงานระหว่ างประเทศที่ ปฏิ บัติง านร่ ว มกั นหรื อ มี บันทึ ก ข้ อตกลงร่ ว มกั น
เครือข่ายภาคประชาชน และแหล่งข่าวบุคคล สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(1.3) ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขา
อาชีพ มีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้ที่เคยได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทั่วประเทศ ที่ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 2,500 ตัวอย่าง โดยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 20 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละ 80
(2.1) ผู้รับบริการ คือ ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ประชาชนที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมให้ความรู้ของกรมฯ และประชาชนที่มาติดต่อ
สอบถามหรือมาขอคําแนะนําด้านกฎหมายหรือด้านคดีพิเศษ ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ได้แก่
พยาน หน่วยงานหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และหน่ว ยงานระหว่ างประเทศที่ ปฏิ บัติง านร่ ว มกั นหรื อ มี บันทึ ก ข้ อตกลงร่ ว มกั น
เครือข่ายภาคประชาชน และแหล่งข่าวบุคคล สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท.
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(2.2) ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพ
ที่เคยได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(3) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
(3.1) การสํารวจเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage
random sampling) การสุ ่ม แบบแบ่ง ชั ้น โดยใช้ส ัด ส่ว น (Proportion stratified sampling) และ
การสุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ต ารางสํ า เร็จ รูป ของ ทาโร ยามาเน่
(Yamane) ใช้หาขนาดของกลุ่มตัว อย่า งเพื่อ ประมาณค่า สัด ส่ว นของประชากร โดยสุ่มกลุ่มตัว อย่า ง
จํานวนไม่น้อยกว่า 2,500 ตัวอย่าง จําแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
(3.1.1) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ใช้ ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง โดยการใช้ ฐ านข้ อ มู ล กลุ่ มเป้ าหมายใช้ ใ นการสุ่ ม เก็ บข้ อ มู ล ทั้ ง หมด เนื่ อ งจาก
กลุ่ม เป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับ บริก าร และมีส่ว นเกี่ย วข้อ งหรือ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย กับ การดําเนิน งานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ซึ่งเป็นเฉพาะคดีพิเศษเท่านั้น) และการสุ่มแบบ Snow ball คือการใช้ฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ และสอบถามหรือขอคําแนะนําจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่อ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 โดยสํารวจได้จํานวน 511 ตัวอย่าง
(3.1.2) กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป การสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน กั บ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากสื่อต่าง ๆ และสุ่มแบบกระจาย
พื้น ที่ (Area base) และสุ่ม ตัว อย่า งแบบอย่า งง่า ย (Simple random sampling) ในภูมิภ าค ดัง นี้
ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ชลบุรี กาญจนบุรี ระยอง และราชบุรี ภาคเหนือ ได้แก่
เชี ย งราย พิ ษ ณุ โ ลก เชี ย งใหม่ สุ โ ขทั ย ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ได้ แ ก่ นครราชสี ม า อุ บ ลราชธานี
มหาสารคาม ขอนแก่น และสกลนคร ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต สงขลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย
สํารวจได้จํานวน 2,040 ตัวอย่าง
(3.2) การสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล (In-depth-Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 21 คน (ตาม TOR ข้อ 4.2) ใช้การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย
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จํานวนกลุ่มที่
สํารวจได้
คณะกรรมการคดีพิเศษ
1
นักวิชาการด้านกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม/สิทธิมนุษยชน/อาชญาวิทยา
4
ผู้แทนสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์
3
ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ผู้ถูกกล่าวหา / ผู้ต้องหา/พยาน
8
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้แทนศาลยุติธรรม / สํานักงาน
5
ศาลยุติธรรม ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. / สํานักงาน ปปท.
กลุ่มเป้าหมายสํารวจเชิงคุณภาพ

** ข้อตกลงเบื้องต้น การสัมภาษณ์กับกลุ่มบุ คคลหรือผู้แทนหน่ วยงานในครั้งนี้ จะไม่เปิ ดเผย
รายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลในงานสํารวจนี้กับบุคคลใดทั้งสิ้น เนื่องจากที่ปรึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตาม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งที่ปรึกษาต้องปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์กับบุคคลใดทั้งสิ้น
เพื่อสร้างความไว้วางใจในการข้อมูล
1.2 การจั ด ประชุ ม เพื่ อ นํ า เสนอผลการสํ า รวจความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนที่ มี ต่ อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตาม TOR ข้อ 4.3) เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 2
(ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมการขนส่งทางบก บุคลากร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ง. ผู้แทน
จากสภาทนายความ และผู้ที่สนใจ รวมทั้งคณะที่ปรึกษา จํานวนทั้งสิ้น 91 คน
2. การสร้างเครื่องมือ
การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้ ง นี้ ที่ ปรึ ก ษาดํ าเนิ นการศึ ก ษา ทบทวนเอกสารที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ แผนปฏิ บัติ ร าชการ
แผนปฏิบัติงาน กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน เพื่อใช้
เป็นกรอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
2.1 พัฒนา และจัดทําเครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจเชิงปริมาณ เป็นแบบ
สํารวจ ที่มีข้อคําถามตามวัตถุประสงค์ โดยอ้างอิงประเด็นตามข้อกําหนดการวัดร้อยละความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2563 ได้กําหนดขอบเขต ดังนี้
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ตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ความเชื่อมั่น คําถาม 12 ประเด็น ประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญ ความเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส บังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ เข้าถึงสะดวก มีความโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2.2 นําร่างแบบสํารวจ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา ภาษา ประเด็น เพื่อให้ทางที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์
โดยลั ก ษณะของคํ า ถามมี ทั้ ง แบบคํ า ถามให้ เ ลื อ กตอบ (Multiple Choice question)
หรือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist question) และคําถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น (Open
end) เป็นต้น ส่วนการวัดระดับเชื่อมั่น เป็นการสร้างข้อคําถามระดับความเชื่อมั่นตามมาตรวัดของเทอร์
สโตน (Thurstone) ซึ่งใช้สําหรับการแสดงความเห็นน้อยที่สุดจนกระทั่งมากที่สุด 5 ระดับ ระดับการวัด
การวัดข้อมูลเป็นอัตราภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยระดับ 5 หมายถึง เชื่อมั่นมากที่สุด และ
ระดับ 1 หมายถึง เชื่อมั่นน้อยที่สุด
2.3 นําแบบสํารวจที่ปรับแก้ไขแล้ว ไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียง จํานวน
30 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบ โดยนํา แบบสอบถามไปทดสอบกั บ ประชากรที่
ใกล้เ คีย งกับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํา นวน 30 ชุ ด เพื่ อ หาค่ า ความเที่ ย งตรงโดยการทดสอบเครื่องมือ หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ค่า Cronbach's alpha มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.88
2.4 นําแบบสํารวจฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ
และ/หรือจัดทําเป็นแบบสํารวจออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสในการเข้าถึง และนําแบบสํารวจ
ฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง
2.5 การสํารวจเชิงคุณภาพ การออกแบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
ความเกี่ ยวข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รายบุ ค คล (In-depth
Interview) ได้แก่ ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 21 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการวิจัย ดังนี้
3.1 การสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน
ประกอบไปด้วย
(1) การลงพื้นที่ (Field work) แบบเผชิญหน้า แบบการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
(2) การส่งไปรษณีย์/อิเล็ก ทรอนิก เมล์ (Email) ตามข้อมูล กลุ่ม เป้า หมายที่ได้จ าก
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(3) การสํารวจแบบออนไลน์ (Online Questionnaire)
(4) การโทรศัพท์สัมภาษณ์
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3.2 การสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ด้ว ยการสัม ภาษณ์เ ชิงลึก รายบุค คล
(In-depth-Interview) โดยการประสานงานส่งจดหมายขอความร่วมมือ นัดหมาย กําหนดวันและเวลา
ในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอน วัตถุประสงค์ และข้อตกลงในการนําเสนอผลการสํารวจและ
การปกปิด
จัดทําเอกสารให้ผู้สัมภาษณ์ลงนามยินยอมตามมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ทั้ ง นี้ ก ารสํ า รวจทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ และสํ า รวจเชิ ง คุ ณ ภาพ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการวิจัย มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ที่ต้องยึดหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และหลักความยุติธรรมซึ่งมี
ความสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ให้ข้อมูล/หรือผู้เข้าร่วมการวิจัย สวนดุสิตโพล จําเป็นต้องปกปิดข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูล/เข้าร่วมวิจัย โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลในภายหลัง เพื่อผู้ให้ข้อมูล
เกิดความไว้วางใจและเชื่อใจในการยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนต้องคํานึงถึงการ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้มากที่สุด
4. การประมวลผลและวิเคราะห์ผล
4.1 ข้อ มู ล เชิงปริมาณวิ เคราะห์ค่าสถิติพื้ นฐานโดยใช้ สถิ ติเ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage), ความถี่ (Frequency), ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยในเชิงปริมาณให้มี
ผลการวิเคราะห์จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสังเคราะห์เอกสารและ
การวิเคราะห์เนื้อหาจําแนกเป็น หมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ แล้วนําไปวิเคราะห์/สังเคราะห์ เปรียบเทียบ
กับข้อมูลเชิงปริมาณตามข้อ 4.1
เกณฑ์วัดคะแนนความเชื่อมั่น 5 ระดับ หาค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละประเด็นโดย ส่วนการ
แปลค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นจาก 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าปกติ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
=5–1
จํานวนชั้น
5
= 0.8
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความเชื่อมั่น 5 ระดับ เมื่อเทียบเป็นค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.60 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

แปลความ
เชื่อมั่นน้อยที่สุด
เชื่อมั่นน้อย
เชื่อมั่นปานกลาง
เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมากที่สุด
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5. ข้อจํากัดในการสํารวจ
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความเชื่ อ มั่ น ในครั้ ง นี้ ที่ ปรึ ก ษาพบข้ อ จํ ากั ด ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
อุปสรรคสําคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งทางไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ (มีเพียง
ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อบุคคล แต่ไม่มีข้อมูลในการติดต่อ) หรือบางกลุ่มเป้าหมายข้อมูลระบุเป็นประเภทคดี หรือ
มี แ ต่ เ พี ย งชื่ อ บริ ษั ท ชื่ อ หน่ ว ยงาน แต่ ไ ม่ มี ร ะบุ ห น่ า ยงาน/ฝ่ า ยหรื อ บุ ค คลทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายหรือเข้าถึงได้ยากและล่าช้า เนื่องจากบางหน่วยงานส่วนงานสารบรรณ ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่
สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลนั้น ๆ ได้
2. กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สะดวกให้
ข้อมูล และไม่ต้องการให้ความคิดเห็น
3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ/หรือเอกชน มีการโยกย้าย/เกษียณ
ราชการตามตัวไม่ได้
4. จํ า นวนของกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ รั บ บริ ก ารมี จํ า กั ด (ในการสํ า รวจทางไปรษณี ย์ ห รื อ
โทรศัพท์ควรมีจํานวนกลุ่มเป้าหมายมากกว่าจํานวนที่ต้องการอย่างน้อย ร้อยละ 50)
5. กลุ่มเป้าหมายไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
6. การคั ดเลื อกกลุ่ มเป้าหมายให้ ที่ปรึ กษา ควรมี การตรวจสอบความถู กต้ อง ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการสํารวจ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการสํารวจและการได้ข้อมูลที่ตรง
ประเด็น

