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บทนํา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ-สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเช่ือม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กําหนดเป้าประสงค์ท่ี 3 เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม
สืบสวนสอบสวน ตัวช้ีวัด ร้อยละความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และ 
มีประสิทธิผล และแผนปฏิบัติราชการเรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

การป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนเป็นหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป็นการได้มาถึง
หลักฐานและพยานต่าง ๆ ในการดําเนินคดีพิเศษแต่ละคดีจะต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบรัดกุม 
เพื่อลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
นําไปสู่ การสร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมได้ และจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย
งานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นําความยุติธรรม 
สู่ประชาชน” เม่ือวันท่ี 22–23 เมษายน 2562  พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาเปิดงานกล่าวไว้ว่า “ทุกคนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยที่ผ่านมามีหลายคดีเกิดข้อกังขาหรือมีคําถามต่อกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งกรณี การฆาตกรรม อาชญากรรมหรือคดีฆ่าเสือดํา โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทบทวน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องเป็นมืออาชีพ มีความ
เป็นสากล เพ่ือการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องพิสูจน์และพัฒนาตัวเอง ท้ังกฎกติกาและ
เครื่องมืออํานวยความยุติธรรมรวมถึงลงรับฟังความเดือดร้อนของประชาขน ไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง 
ตลอดจนการลงโทษทางอาญาเท่าท่ีจําเป็น หรือมีบทโทษหลากหลายเป็นทางเลือกมากข้ึน”  

นอกจากน้ัน มีผู้ท่ีกล่าวถึงคุณภาพในกระบวนการยุติธรรม ท่ีจะสร้างการยอมรับได้มาจาก 
3 ส่วนคือ 1.) คุณภาพการให้บริการต้องรวดเร็วและประหยัด มีมาตรการป้องกันหรือลดการทําความผิดซํ้า 
2) คนรับบริการ ท้ังคนในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนท่ัวไป ต้องได้รับความรู้ว่ากระบวนการ
ยุติธรรมมีขั้นตอนหรือเดินอย่างไร ทําให้คนเห็นว่า ความเป็นธรรม คือ ทรัพย์สมบัติของคนในสังคม 
และ 3.) การให้ข้อมูลความคืบหน้าคดีท่ีสาธารณชนให้ความสนใจ หรือตอบคําถามสังคมด้วยข้อมูลท่ี
ถูกต้อง ไม่ควรให้นักวิชาการหรือบุคคลท่ีไม่รู้ข้อมูลการดําเนินคดีมาพูดแทน 
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ดังน้ัน การดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทในด้านการอํานวยความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีดําเนินการอยู่นั้นเป็นที่สนใจของสังคม 
และผลการดําเนินงานจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทําให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความความ
เช่ือม่ันในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในลําดับต่อไป  

เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในส่วนของหลักการตอบสนอง และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันจะส่งผลให้การดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม สร้างการยอมรับ
และความเช่ือถือศรัทธาต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและต่อกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบต่อไป จึงต้อง
ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของกรมสอบสวน 

คดีพิเศษ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

การสํารวจครั้งนี้ศึกษาความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่เกิดขึ้นจากการได้รับบริการ 
ความเกี่ยวข้องในการประสานงาน ปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน และจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยสาธารณชนในครั้งน้ี ประกอบการไปด้วย   

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการและการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
สอบสวนที่ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและ 
หลักมาตรฐานสากล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ  
(1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
(2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น 

ความเช่ือม่ันจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตเน้ือหาท่ีครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด  
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4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
4.1  ทราบถึงระดับความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  4.2  นําข้อมูลและผลการสํารวจประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ และนําข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
การดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ 
การอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  
 
5. ระยะเวลาการสํารวจ  
  สัญญาลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดวันท่ี 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 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษในปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับบริการ   หมายถึง  ผู้ ร้องขอเป็นคดีพิ เศษ  พยาน  ผู้ ถูกกล่ าวหา/ผู้ ต้องหา 
ประชาชนท่ีเข้ารับคําปรึกษา/ได้รับความรู้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยปฏิบัติงาน หน่วยงาน
ความร่วมมือ หน่วยงานต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีบันทึกร่วมกันหรือมีภารกิจประสานความ
ร่วมมือ  ประชาชน/หน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ และเครือข่ายภาคประชาชน 
 ประชาชนท่ัวไป   หมายถึง  ประชาชนทุกคนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการบริการของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ แต่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การดําเนินคดี ผลการดําเนินงาน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จากส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ  
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การทบทวนวรรณกรรม 
 
 
  การสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท่ีปรึกษาดําเนินการศึกษาวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเบ้ืองต้นได้ทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องท้ังด้านการสร้างความเช่ือม่ัน  และภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง
เกินสมควรรัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจําเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

ในอดีตนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย งานยุติธรรมคร้ังท่ี 13 
(วันที่ 22 ธันวาคม 2557)  ที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรม  และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ปฎิรูปกระบวน 
การยุติธรรม...ปฎิรูปประเทศไทย" โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ความยุติธรรม คือ การสร้างความพอใจและ
ทําให้เกิดการยอมรับ หากเม่ือใดสังคมไม่ยอมรับ ก็จะนําไปสู่ความร้าวฉาน และปัจจุบันสังคมมี 3 ช่องว่าง 
ท่ีทําให้เกิดปัญหา ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคสําคัญ ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คือ  

1. ประชาชนท่ัวไปไม่เช่ือถือกระบวนการยุติธรรม ไม่ยอมรับคําพิพากษา หรือคําวินิจฉัย  
2. ประชาชนท่ีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อความยุติธรรม แต่กลับเข้าไม่ถึงเพราะ    

ถูกกีดกัน มีค่าใช้จ่ายท่ีแพงและใช้เวลามากเกินกว่าท่ีจะรอได้  
3.ประชาชนท่ีอยู่ระหว่างการรอข้ันตอนขององค์กรยุติธรรมกับองค์กรยุติธรรมด้วยกันเอง  

  นอกจากน้ัน อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย จากสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมท่ีเกิดข้ึนในหลายปีท่ีผ่านมา กระท่ังมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีแผน
ปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า และ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมในหลากหลายมิติได้ แต่ท้ังน้ีต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

การอํานวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม เป็นภารกิจ
หลักท่ีสําคัญย่ิงของกระทรวงยุติธรรม ท่ีจะต้องดําเนินการให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีและทุกระดับ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและภารกิจหลักของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดข้ึนได้ อาจจะไม่ใช่เพียงแต่หน้าท่ีของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านกระบวนการทางกฎหมาย การอํานวยความยุติธรรม จะต้องเกิดข้ึนต้ังแต่ต้นนํ้า  กลางนํ้า และปลายนํ้า 
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ถึงจะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความไว้วางใจ 
ความเช่ือใจ และการยอมรับซ่ึงกันและกันจากหน่วยงานท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
จึงทําให้เกิดความเป็นธรรมเกิดข้ึนในสังคมได้ อุปสรรคอย่างหน่ึงของการอํานวยความยุติธรรม คือ การรับรู้
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมท่ีคลาดเคลื่อน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงมักจะมีการรับรู้ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบให้ประชาชนได้รับรู้ตลอด  โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมาย (ปัญหาสองมาตรฐาน ความไม่เท่าเทียมกันในการดําเนินการทางกฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ี หรือแม้กระท่ังการฟ้องร้องคดี เป็นต้น) การได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางกฎหมาย 
ตลอดจนการบรรเทา เยียวยาท่ีผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินคดี เป็นสิ่งท่ีภาคประชาชนยังมีความรู้สึก
หรือความคิดว่า ปัจจุบันสังคมยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่ ทั้งทางฐานทางสังคม ฐานทางเศรษฐกิจ และ
การได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐ และคนในสังคมบางกลุ่ม จึงนับว่าเป็นเหตุผลสําคัญที่ส่งผลต่อ
ความเช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรมไม่มากก็น้อย เม่ือภาคประชาชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องขาดความเช่ือม่ันต่อ
กระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมและการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดการยอมรับได้ก็อาจจะเป็นเรื่องยาก 
เพราะการสร้างความเช่ือม่ันด้านกระบวนการยุติธรรมต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่อยู่ภายใต้
ภารกิจ ด้านป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป็นหน่วยงานหน่ึงซ่ึงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมท่ี
ต้องอํานวยความสะดวก อํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีบทบาทหน้าท่ี
ในการส่ือสารให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายท่ีจําเป็นเพ่ือให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  
  
 
1. ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับความเช่ือม่ัน 

ประพนธ์  สหพัฒนา1 (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเช่ือม่ัน (Confidence) มีความหมาย 
เช่นเดียวกันกับความเช่ือถือหรือความไว้วางใจ (Trust) ซ่ึงหมายถึง การให้ความสะดวกสบาย หรือ ความเช่ือ 
ในความสามารถท่ีจะทําให้เราสมหวังหรือความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือเราได้ 

ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการอํานวยความยุติธรรมได้วิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี
ความเช่ือม่ันไว้ว่า Cummings and Bromiley (1996, pp.310-320)2 อธิบายความไว้วางใจใน 3 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบแรก คือ อารมณ์ความรู้สึก (Affective) หรือบุคคลมีความรู้สึกอย่างไรองค์ประกอบท่ีสอง 

                                     
1 ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ. (2556). โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเช่ือม่ันของประชาชนต่อ

การปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์. 

2 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ บทความวิจัยเร่ือง “การประเมินความเช่ือม่ันของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีต่อ
การอํานวย ความยุติธรรม : ช้ันก่อนฟ้องคดีท้ังในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ”  
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีท่ี 9 เล่มท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2559 
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คือ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) หรือบุคคลคิดอย่างไร องค์ประกอบสุดท้าย คือ พฤติกรรมท่ีต้ังใจ 
(Intended behavior) หรือบุคคลต้ังใจแสดง พฤติกรรมอย่างไร 

Reina & Reina (1999, pp.76-80 อ้างอิงในกรกฎ ทองขะโชค และคณะ, 2559) ซ่ึงได้ 
กําหนดไว้ว่า ความไว้วางใจจะเกิดข้ึนได้น้ัน ประกอบไปด้วย ความไว้วางใจด้านศักยภาพ (Competence 
trust) คือ การท่ีบุคคลมีความสามารถในการกระทําสิ่งท่ีจําเป็นต่อการทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยเฉพาะในงานท่ี
เฉพาะเจาะจงหรืองานท่ีมีความซับซ้อนในการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ความเชื่อมั่น หรืออาจเรียกว่า ความเชื่อถือไว้วางใจ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ 
การทํางานโดยเฉพาะความเช่ือถือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนต่อการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐยอมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเนื่องจากหากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือประชาชนขาดความ
เช่ือม่ันในหน่วยงานภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐน้ันก็จะไม่มีความสําคัญและขาดการสนับสนุน นอกจากน้ี
จะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือการประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังน้ัน การสร้างความเช่ือม่ันให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสําคัญ จะส่งผลต่อการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นอย่างมากองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Co-operation and Development : OECD) ให้ความสําคัญกับความเช่ือมันไว้วางใจท่ีมีต่อรัฐบาลโดย
รายงานในหนังสือ Trust in Government (2000; p.28-37) เห็นว่าโครงสร้างพ้ืนฐานทางจริยธรรม 
(Ethics Infrastructure) เป็นส่วนสําคัญท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล 
นอกจากน้ันการมีจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปสู่การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้เป็น
อย่างดี ระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 
อาจแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานรวมถึงลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐน้ัน ๆ  

ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเกิดความเช่ือม่ันต่อการดําเนินงาน
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐน้ัน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีพ้ืนฐานการทํางานอยู่บนหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี3  ให้ความสําคัญกับความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐเป็นอย่างมากโดย
เห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพ้ืนฐานของความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนท่ีมีต่อภาครัฐ
และเป็นกุญแจนําไปสู่ธรรมาภิบาลท่ีดีโดยระดับของความเช่ือถือไว้วางใจของแต่ละบุคคลแตกต่างและ
ข้ึนอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ความแตกต่างทางด้านความเช่ือและวัฒนธรรม คุณลักษณะ ทางเช้ือชาติ
และสังคม (เช่น สถานะทางเศรษฐกิจการศึกษา) ระดับการมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ ความเข้าใจและการรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กิจกรรม หรือการรณรงค์ต่าง ๆ ท่ี

                                     
3 อัษฎาวุธ ขวัญเมือง. (2559). ความเช่ือมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยกับ

เทศกิจ” กรณีศึกษา : เขตกรุงธนบุรีเหนือ กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภาครัฐบริหารการจัดการและท่ีสําคัญ คือ ความเข้าใจของประชาชนต่อลักษณะงานภาครัฐท่ีอาจไม่ส่งผล 
กระทบ โดยตรงต่อประชาชนในทันที (สํานักงาน ก.พ., 2550) 
  ความเช่ือม่ันเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซ่ึงเป็นผลท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ท่ี
ได้รับไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือองค์กร (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2542, น. 78-98) ความเช่ือม่ันก่อเกิดภายใน
กรอบของการปฏิสัมพันธ์ท่ีได้รับอิทธิพลท้ังจากบุคคลและระบบสังคม  
 
2. ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม (Due Process) 

กระบวนการนิติธรรม คือ การใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ทฤษฎีน้ีจะเน้น 
หนักไปทางการให้ความคุ ้มครองสิทธิของประชาชน มากกว่าท่ีจะพยายามป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ียึดกฎหมายเป็นหลักโดยการดําเนินคดีอาญาจะต้องมีความเป็นธรรมตาม
รูปแบบ และข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎีน้ีไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริง   
อย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมในข้ันตอนตํารวจและอัยการ แต่เห็นว่าจะต้อง
จัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการ และเปิดเผยในศาลยุติธรรม 
ทฤษฎีน้ีจึงมีแนวความคิดว่า บุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทําอาชญากรรม เพราะว่ามีพยานหลักฐานว่า 
เขาได้กระทําเท่าน้ัน แต่เขามีความผิดก็ต่อเม่ือมีผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้พิจารณาพิพากษาช้ีแจงแล้วว่า 
เขามีความผิด นอกจากน้ีผู้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาก็จะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายในกระบวนการ
แบบทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมน้ัน จะเน้นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ชอบด้วยข้ันตอนของ
กฎหมาย หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ดําเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้วศาลก็อาจใช้ดุลพินิจ
หรือปล่อยตัวจําเลยไป หรืออาจให้พิจารณาคดีใหม่ได้  

การอํานวยความยุติธรรม4 กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ (2543, น. 112-113) ได้กล่าวไว้ว่า 
การอํานวยความยุติธรรมเป็นหน้าท่ีของรัฐ กล่าวคือ ท้ังในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายซ่ึงต้องดําเนินการ
อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติและยังหมายถึง กระบวนการในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบต้องดําเนินด้วยความเร็วและเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความ 
เสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย (equality before the law) ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของ
หลักนิติธรรม ท่ีถือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค  

ดังน้ัน หากประเทศใดให้ความสําคัญแก่แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นหลักแล้ว ก็จะเน้นหนักไปในทางคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ มิให้ถูกล่วงละเมิด
โดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สิทธิส่วนตัวของบุคคลจะถูกคุ้มครอง จึงควรให้มีกระบวนการ
กลั่นกรองคดีในช้ันเจ้าพนักงานและดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามแนวทาง 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) ในการพิจารณาถึงทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม และทฤษฎีกระบวนการ 
นิติธรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่างก็ได้พยายามท่ีจะเสาะแสวงหาหนทางในการประสานประโยชน์
ระหว่างแนวคิดท้ังสองประการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดมีความสมดุล ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าจะเป็นระบบผสมของ 
ทั้งสองทฤษฎี ซ่ึงทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมอาจเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal Type) 
  กล่าวโดยสรุป ความเช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม หมายถึง ความรู้สึก ประสบการณ์ 
ความไว้วางใจต่อการดําเนินการทางกระบวนการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
เป็นธรรม มีความซ่ือตรง โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถแสดงหรืออธิบายถึงกระบวนการข้ันตอนการดําเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ และความรู้ท่ีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรม
แล้วเจ้าหน้าที่รัฐสามารถให้ความช่วยเหลือทําให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความยุติธรรมได้ ทั้งนี้ 
ความเช่ือม่ันมักจะแสดงออกหรือรับรู้ได้ในลักษณะของนามธรรมและมีการสั่งสมความรู้สึก ประสบการณ์
ในเรื่องน้ัน ๆ มาเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง  
 
3. แนวคิดด้านการส่ือสาร และประโยชน์จากของการส่ือสาร  

การสื่อสารเป็นหัวใจของการทําความเข้าใจระหว่างคนในสังคม คนเราจะทําความเข้าใจ
กันได้ต้องอาศัยการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้  อีกทั้งการสื่อสารยังช่วยพัฒนาปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มี
ที่ส้ินสุด5 

Kelley, Robert (1977 : 9. อ้างอิงมาจาก ทรงธรรม ธีระกุล)  ให้ความหมายไว้ว่า 
“การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เก่ียวกับการส่งและรับสัญลักษณ์ท่ีก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยบุคคลเหล่าน้ันมีประสบการณ์อย่างเดียวกัน” 

นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2542 : 3)6 กล่าวถึง ความหมายของการสื่อสารว่า “เป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจ
ให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง” 
  ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วมาก ข้อมูลต่าง ๆ สามารถค้นหาได้
อย่างง่ายดาย และปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลท่ีปรากฎอยู่มีความจําเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจําวัน ท้ังเรื่อง
การทํางาน การเรียน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจไม่ว่าเรื่องใด 

                                     
5 ทรงธรรม  ธีระกุล การส่ือสาร : กลยุทธ์สู่ความสําเร็จขององค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
6 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา.  (2542).  การส่ือสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมนุษย์เน้นการเจาะจงกลุ่ม. 

เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์ร้ัวเขียว. 
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มีการอัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันยุคทันสมัย ซึ่งทุกคนสามารถเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ 
ได้ ค้นหาสิ่งท่ีตนเองสนใจเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง การเปิดรับข่าวสาร ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อชีวิตคนเรา   

Atkin (1973, p. 208 อ้างอิงในทรงธรรม ธีระกุล) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง 
การท่ีบุคคลมีการเปิดรับข่าวสารมาก ย่ิงจะส่งผลให้มีการรับรู้ท่ีกว้างมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อม และมีโอกาสในการรับรู้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่น ๆ 
ท่ีเปิดรับข่าวสารน้อยกว่า อาจกล่าวได้ว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารของ
ประชาชนจากสื่อต่าง ๆ เม่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร อย่างละเอียดแล้ว ก็จะทําให้ทราบ
ว่า ข่าวสารต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ความต้องการ
ข่าวสารจะเพ่ิมมากข้ึน เม่ือบุคคลน้ันต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง บุคคล
จะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง 
โดยแรงผลักดันท่ีทําให้บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารน้ันเกิดจากคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รับสารในด้านต่าง  ๆได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญ ท่ีจะทําให้มนุษย์เกิด
ความสนใจ หรือเกิดความไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต จิตใจจะเป็นตัวกําหนดหรือสั่งการท่ีสําคัญ 
เช่น การเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้ตามทัศนคติ ประสบการณ์หรือความชอบส่วนตัวของบุคคล 

2. องค์ประกอบทางด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตัว 
ของมนุษย์ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี หรือแม้แต่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น การท่ี
มนุษย์จะเลือกเปิดรับข่าวสารใด หรือเลือกท่ีจะไม่เปิดรับข่าวสารใดน้ัน อาจข้ึนอยู่กับสภาพจิตใจของมนุษย์ 
และสภาพสังคม เป็นสําคัญ ในส่วนของสภาพจิตใจน้ัน การท่ีมนุษย์จะเลือกเปิดรับข่าวสารใดน้ันอาจจะเกิด
จากความรู้สึกส่วนตัวท่ีชอบ หรือ ไม่ชอบ ข่าวสารเหล่าน้ันเป็นตัวกลางสําคัญในการท่ีจะกําหนดได้ว่าควร 
หรือ ไม่ควรรับข่าวสารน้ัน ๆ ต่อมา คือ ในส่วนของสภาพสังคมหากสังคมรอบข้างของมนุษย์ให้ความสนใจ
ในการเปิดรับข่าวสารใด ๆ เป็นพิเศษก็อาจจะส่งผลต่อการเกิดแรงบันดาลใจให้คนเราเกิดความสนใจตาม
บุคคลรอบข้างเหล่าน้ัน 

การเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร 
ซ่ึงกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร7 (Klapper, 1960, p. 5, อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542, น. 15-16)   

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อ
หรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการของตน ท้ังน้ีเพราะโดยธรรมชาติของ
มนุษย์มักต้องการท่ีจะปกป้อง รักษา และส่งเสริมความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) 

2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโน้มท่ีผู้รับสารจะเลือกสนใจ หรือ
เปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง โดยการเลือกเปิดรับข่าวสารจะมี

                                     
7 โชติหทัย นพวงศ์. (2542). การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทํางานของพนักงานเครือซิเมนต์
ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจ. กรุงเทพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ ซ่ึงโดยปกติแล้วเรามักจะเลือกให้ความสนใจกับสิ่งท่ี
สอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด และความเช่ือดังเดิมของตน 

3. การเลือกรับรู้ หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation) 
หมายถึง การรับรู้ และการตีความมีความเกี่ยวข้องกันเกือบเป็นสิ่งเดียวกัน การรับรู้ คือกระบวนการ
ตีความหมายในส่ิงท่ีสนใจ บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความข่าวสารท่ีได้ตามความเข้าใจของตนตาม
ทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ หรือ สภาวะอารมณ์ขณะน้ัน และมักจะบิดเบือนข่าวสารน้ันให้สอดคล้อง
กับทัศนคติและความเช่ือของตน 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารเฉพาะท่ี 
สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการ รสนิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความสนใจของตนเอง โดยจะลืม
ข่าวสารในส่วนท่ีตัวเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือเรื่องท่ีขัดแย้งกับความคิดของตัวเองข่าวสารท่ีคนเรา
จดจําไว้น้ัน มักมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของ
แต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความม่ันคงชัดเจนย่ิงข้ึน และเปลี่ยนแปลงให้ยากข้ึน เพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนําไปใช้เม่ือเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ท้ังน้ี กระบวนการเลือกสรร
ของผู้รับสาร เปรียบเหมือนการกรองข่าวสารในการรับรู้ โดยจะเปิดรับ รับรู้และจดจําสารที่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็น และความสนใจของตนเอง 

การเลือกเปิดรับข่าวสารน้ัน มีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ของผู้เปิดรับได้ไม่ง่าย เพราะต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอนในขณะท่ีมีข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้เปิดรับได้เลือกดู เลือกฟัง ตามท่ี
ตนสนใจ และจึงนําไปสู่การจดจํา ดังน้ัน การสื่อสารจึงต้องพยายามทําให้ข่าวสารมีจุดเด่นออกมาเพ่ือให้
สามารถผ่านกระบวนการของการเปิดรับสารของผู้เปิดรับให้ได้ สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคลน้ัน ฮันต์ และ รูเบน (Hunt & Ruben, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124) 
ได้กล่าวถึง 

ปัจจัยหลัก ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังน้ี  
1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปัจจัยหน่ึงในกระบวนการเลือกของคน คือ 

ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของคนเราท้ังความต้องการทางกายและทางใจ ความต้องการ 
ระดับสูงและความต้องการระดับตํ่า ย่อมเป็นตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนอง ความต้องการ
ของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือเป็นความรู้สึก
ที่ว่าเราควรจะทําหรือไม่ควรทําอะไร ในการมีความสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อมและคน ซึ่งทัศนคติและ
ค่านิยม มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา 

3. เป้าหมาย (Goal) ทุกคนมีเป้าหมาย และกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตท้ังใน 
เรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อ 
การเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพ่ือสนองเป้าหมายของตน 
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4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง รวมท้ัง
ความสามารถด้านภาษา มีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เน้ือหาของข่าวน้ันไว้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว คนเราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจําข่าวสารท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเราน้ันส่วนหน่ึง
ข้ึนอยู่กับลีลาในการสื่อสารของคนเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังน้ัน บางคนจึงชอบฟัง
วิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ 
การส่ือสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําข่าวสาร การท่ีเราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร 
การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเราและการท่ีคิดว่าคนอ่ืนคิดว่าเรา
อยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสาร     
แต่ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ัน คนเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหน่ึง 
สนใจเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ตีความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง และเลือกจดจําเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 

เมื่อคนเราเลือกรับสารตามที่ตนต้องการแล้ว ย่อมนําไปสู่การใช้ประโยชน์จากสื่อนั้น 
ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกเปิดรับสื่อ และ เลือกท่ีจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อ เพ่ือนําไปใช้ตอบสนองความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การใช้ประโยชน์น้ันเป็นไปในลักษณะของ
การรู้เท่าทันสื่อมากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงการใช้ข้อมูลข่าวสารหรือเน้ือหาสาระจากสื่อเพ่ือสนองความ
ต้องการทางร่างกายและอารมณ์ของปุถุชน เท่าน้ัน  ในขณะท่ีปัจจุบันเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง   
                   การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือให้การดําเนินชีวิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีขอบเขต
เก่ียวข้องในส่ิงท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไปในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ การอุปโภค
บริโภค ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน การสร้างความสัมพันธ์  และการงานอาชีพ เป็นต้น  

ในการสื่อสาร มีกระบวนการสื่อสารทั้ง ผู้ให้สาร (Sender)  ข่าวสาร (Message) 
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ผู้รับสาร (Receive) ซ่ึงการส่งสารท่ีดีผู้ส่งสารต้องเลือกและเข้าใจผู้รับสาร
ด้วยว่ามีความต้องการในการรับสาร (Message) ในเรื่องใด แบบไหน โดยผ่านช่องทางใดบ้าง ในงานด้าน
สื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ผู้รับสารมีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นสิ่งท่ีบ่งช้ีให้กับผู้ส่งสารสามารถ 
ส่งสารให้ตรงกับผู้รับสารและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ส่งสารอย่างมาก โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ หลายวิธี
ด้วยกัน แต่การวิเคราะห์ตามลักษณะทางประชากร ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมเป็นอย่างมากในการทําวิจัย ท้ังน้ี
เพราะผู้รับสารเป็นตัวท่ีสามารถบ่งบอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร และเป็นการรวมข้อมูลท่ี
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เกี่ยวข้องกับผู้รับสารที่สามารถบอกได้ถึงลักษณะของผู้รับสารความต้องการ ความสนใจ ความรู้สึกนึกคิด 
และค่านิยม เพ่ือนําไปวางแผนการส่ือสารให้เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมายก่อนลงมือทําการสื่อสาร   

ในกลุ่มของผู้รับสารน้ันมีลักษณะท่ีแตกต่างกันเป็นอย่างมาก และมีขนาดกลุ่มท่ีใหญ่ซ่ึง
ประกอบไปด้วยคนจํานวนมากท่ีอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย จึงต้องมีการจําแนกลักษณะผู้รับสารออกเป็น
กลุ่ม เพ่ือศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของผู้รับสาร และเป็นการลดลักษณะความไม่เป็นท่ีรู้จักกันของผู้รับสาร 
(Anonymity) ในการพิจารณาลักษณะของผู้รับสาร สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ดังน้ี   

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 จึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ 
การสื่อสารส่งผลต่อเป้าหมาย การทําให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการรับรู้ และเลือกท่ีจะจดจําข่าวสารนั้น ๆ 
ทําให้การส่ือสารประสบความสําเร็จได้  และการส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ีหน่วยงานและองค์กรของรัฐและ
เอกชนใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้ประชาชนมีการรับรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีขององค์กร หน่วยงาน 
ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงข่าวสารท่ีประชาชนจําเป็นต้องรับรู้
เก่ียวกับความรู้ทางกฎหมาย ข่าวสารท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมให้สังคมได้รับรู้ ที่เป็นสาระประโยชน์หรือ
การเสพข่าวสารเพ่ือการรับรู้กระแสสังคมและเหตุการณ์ทางสังคม แม้ว่า หน่วยงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ไม่ใช่หน่วยงานท่ีจะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากนักก็ตาม  แต่การดําเนินงานตามภารกิจ
ในด้านการป้องกันและปราบปราม ภารกิจด้านการให้ความยุติธรรม ความเป็นธรรมกับประชาชน 
สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันนั้น ผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง 
จึงเป็นข่าวสารที่สําคัญที่จะทําให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ ได้ความรู้ จนนําไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธา 
ในการดําเนินงานขององค์กรได้ 
 
4. บทบาทหน้าท่ีของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีอยู่ภายใต้ภารกิจด้าน 
ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มีภารกิจหลักในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุม
อาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่มี
อิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรมรวมทั้งอาชญากรรมอื่นที่สร้าง 
ความเสียหายและส่งผลกระทบอย่าง ร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
การพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการในการป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรม
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พิเศษ  ตามกฎกระทรวงแบ่งส ่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม พ .ศ . 2554 
กําหนดให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการ
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต ้องดําเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช ้วิธีการพิเศษตาม
กฎหมายว่า  ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1. รบัผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษและตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ 
ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญาท่ีเป็นคดีพิเศษ 

3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และ
สอบสวนคดีพิเศษ 

4. จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ของกรมและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษหรือไม่ 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกรมและงาน  
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 2 พัฒนากลไกในการป้องกันการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะเป็นคดีพิเศษ 
 3 พัฒนาการบรหิารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือกําหนด

ทิศทางและเป้าหมายในการดําเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดรวมกันแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแผนปฏิบัติราชการท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง 
ดังน้ี  

1. พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard 
System)  

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)  
3. สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย (Super Technology)  
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4. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)  
5. การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล (Sustainable 

Administration)  
ซึ่งก่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

ในสังคม สังคมมีความสงบสุข และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดําเนินการให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีรายละเอียด ดังน้ี 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ ตามมาตรฐานสากล” 
พันธกิจ (Mission) 

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม 
เป้าประสงค์(Goals) 

1) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีมาตรฐาน 
2) กระบวนการสนับสนุนท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีเป็นรูปธรรม 
3) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือม่ันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
4) อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสํานวนคดีพิเศษ 
5) ศาลพิพากษาสอดคล้องกับสํานวนคดีพิเศษ 
6) มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา 

เรียกคืน 
7) บุคลากรเช่ียวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก 
8) มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งสู่การอํานวยความยุติธรรม 
9) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเช่ือมโยง ทันสมัย และปลอดภัย 
10) มีนวัตกรรมและเคร่ืองมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ และ ทันสมัย 
11) การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ 
12) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ 
13) ประชาชนท่ัวไปรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมพิเศษ 
14) การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล 
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ผลสัมฤทธ์ิ (Result) 
1) เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน 
2) ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน 
3) สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
1) ร้อยละความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2) มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ท่ีสามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชาชน 

16,000 ล้านบาท 
3) ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกปี 

  โดยข้อกําหนดการวัดร้อยละความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ปี 2563 ได้กําหนดขอบเขต ดังน้ี  

ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ความเช่ือม่ัน คําถาม 12 ประเด็น ประกอบไปด้วย  

ความเชี่ยวชาญ ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร 
ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส บังคับใช้กฎหมายด้วยความ  เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ เข้าถึง
สะดวก มีความโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(1) เรื่อง พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard 

System) 
(2) เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 
(3) เรื่อง สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย (Super Technology)  
(4) เรื่อง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
(5) เรื่อง การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable 

Administration) 
  

 การสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินผลเพื่อตอบเป้าประสงค์ข้อ 3) ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือม่ันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ผลสัมฤทธ์ิ (Result) เรื่อง
เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน ตัวช้ีวัด (Indicators) คือ ร้อยละ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผลการดําเนินงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นสิ่งท่ีประชาชนท่ัวไปรับรู้ได้จากการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและช่องทางอื่น ๆ 
เพราะการรับรู้เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการสร้างความเช่ือม่ันของสาธารณชน  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลการสํารวจความเช่ือม่ันเม่ือปี 2562 ภาพรวมจากกลุ่ม

ประชากรเป้าหมาย คือ (1) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และ (2) กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
พบว่า การรับรู้ รับทราบ บทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า 
“พอรู้จักบ้าง-รู้จักน้อย” (ร้อยละ 93.13)  การรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตามบัญชีท้าย
ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิด 
ตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ทราบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ 81.80) 
ในขณะท่ีบทบาทหน้าท่ีในด้านอ่ืน ๆ ตัวอย่างมีการรับรู้ค่อนข้างตํ่า (อยู่ระหว่าง ร้อยละ 30.00-53.71)  
การติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ตัวอย่าง ติดตาม ร้อยละ 98.55 
ผ่านทางส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และหนังสือพิมพ์  
ด้านระดับความเช่ือม่ัน มีระดับ คะแนนอยู่ในช่วง 6-10 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 (S.D. = 1.89) และ
คิดเป็นร้อยละ 66.30  โดยกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มีระดับความเช่ือม่ันสูงท่ีสุด 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 และกลุ่มประชาชนท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 (S.D. = 1.85) 
และคิดเป็นร้อยละ 64.90  

ประเด็นที่ตัวอย่างให้ความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมากที่สุด (3 อันดับแรก) 
คือ (1) ประเด็นการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
(2) ประเด็นกระบวนการสืบสวนสอบสวน ค้นหาพยานหลักฐานต้ังแต่เริ่มต้น - สิ้นสุด มีความโปร่งใสและ 
(3) ประเด็นการเป็นองค์กรท่ีให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ตามลําดับ   
ประเด็นท่ีตัวอย่างให้ความเช่ือม่ันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษน้อยท่ีสุด (3 อันดับสุดท้าย) คือ (1) ประเด็น
กระบวนการทํางานที่ปราศจากการแทรกแซงจากนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่ม 
ผู้มีอํานาจ (2) ประเด็นกระบวนการทํางานท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก และ (3) ประเด็นการเป็นองค์กรท่ีให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ตามลําดับ 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1) มุ่งเน้น
การดําเนินภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับพ้ืนท่ีให้มากย่ิงข้ึน  2) การดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การเมือง ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ไม่คลุมเครือ เพ่ือป้องกันการถูกบิดเบือนจากผู้ไม่หวัง
ดี อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ปราศจากการแทรกแซงของอํานาจ
ทางการเมือง “ไม่ทํางานตามคําสั่งของนักการเมือง” จึงจะสามารถอํานวยความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม
ได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีระบบกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการทํางาน 3) การแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี หรือช้ีแจงข้ันตอนใน
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การดําเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่เป็นระยะ เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น 
กับสาธารณชน 4) กระบวนการสรรหาบุคลากรในทุกระดับต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ท้ังในประเด็นความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับสาธารณชนได้มากย่ิงข้ึน 

กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ8 ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่อง “ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 
18 ปีข้ึนไป จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ จํานวน 1,116 คน ระหว่างวันท่ี 9 - 12 พฤษภาคม 2560  พบว่า 
การท่ีกระบวนการยุติธรรมไทยไม่สามารถลงโทษการกระทําผิดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและข้าราชการบางกลุ่ม
ได้น้ัน ประชาชนร้อยละ 32.7 ระบุว่าจะส่งผลให้ประชาชนจะหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม รองลงมา   
ร้อยละ 24.1 ระบุว่า จะส่งผลให้คนช่ัวเพ่ิมข้ึนเพราะไม่เกรงกลัวต่อการทําผิดกฎหมาย และร้อยละ 22.0
ระบุว่า จะส่งผลให้เกิดค่านิยม มีอิทธิพลก็พ้นผิด ความยุติธรรมเงินซ้ือได้ ความเช่ือม่ันต่อการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐมีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 76.8 ระบุว่ามีความเช่ือม่ัน
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ขณะท่ี ร้อยละ 23.2 มีความเช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากที่สุด  ความเห็นต่อ
กระแสจากโซเชียลและสื่อมวลชนท่ีมาช่วยสอดส่องและตีแผ่เหตุการณ์หรือคดีต่าง ๆ ท่ีไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ประชาชนร้อยละ 78.6 ระบุว่าดีและเห็นด้วย (เพราะทําให้สังคมรู้ข้อมูลและคอยจับตามมองและ  
ทําให้คดีคืบหน้าเร็วข้ึน) ขณะท่ีร้อยละ 21.4 ระบุว่าไม่ดีและไม่เห็นด้วย (เพราะจะทําให้บุคคลกลายเป็น
จําเลยสังคมท้ังท่ียังไม่โดนตัดสินและ จะทําให้เสียรูปคดี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
8  สืบค้นออนไลน์จากเว็บไซต์ http://bangkokpoll.bu.ac.th/   
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วิธีดําเนินการศึกษา 
 
1. ขอบเขตการดําเนินงาน 
  การสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งน้ี ใช้รูปแบบการสํารวจแบบผสมผสาน (Mixed Methods Survey) โดยใช้วิธีการสํารวจ
เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และวิธีการสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 
  1.1 ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ด้วยการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 2,500 คน   

(1) ประชากร คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และประชาชนทั่วไป ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดท่ัวประเทศ  โดยประกอบไปด้วย  

  (1.1) ผู้รับบริการ คือ ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)  
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา  ประชาชนที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมให้ความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ประชาชนท่ีมาติดต่อสอบถามหรือมาขอคําแนะนําด้านกฎหมายหรือด้านคดีพิเศษ ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การให้บริการ ได้แก่ พยาน หน่วยงานหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

  (1.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
เครือข่ายภาคประชาชน และแหล่งข่าวบุคคล สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

  (1.3) ประชาชนท่ัวไป คือ ประชาชนคนไทยที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไปทุกสาขา
อาชีพ มีท่ีพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้ท่ีเคยได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 

(2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และประชาชนท่ัวไป ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางท่ีใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 2,500 ตัวอย่าง  โดยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละ 20 และกลุ่มประชาชนท่ัวไป ร้อยละ 80  

  (2.1) ผู้รับบริการ  คือ  ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)  
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ประชาชนท่ีได้รับความรู้จากกิจกรรมให้ความรู้ของกรมฯ และประชาชนท่ีมาติดต่อ
สอบถามหรือมาขอคําแนะนําด้านกฎหมายหรือด้านคดีพิเศษ ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ได้แก่ 
พยาน หน่วยงานหรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
เครือข่ายภาคประชาชน และแหล่งข่าวบุคคล สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   

  (2.2) ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพ 
ท่ีเคยได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

(3) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
(3.1) การสํารวจเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage 

random sampling) การสุ ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วน (Proportion stratified sampling) และ 
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ตารางสําเร ็จร ูปของ ทาโร ยามาเน่ 
(Yamane) ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนไม่น้อยกว่า 2,500 ตัวอย่าง จําแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  

(3.1.1) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ใช้การสุ่มแบบเจาะจง โดยการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใช้ในการสุ่มเก็บข้อมูลท้ังหมด  เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการ และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ซ่ึงเป็นเฉพาะคดีพิเศษเท่าน้ัน) และการสุ่มแบบ Snow ball คือการใช้ฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ และสอบถามหรือขอคําแนะนําจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่อ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20  โดยสํารวจได้จํานวน 511 ตัวอย่าง 

(3 .1 .2 )  กลุ่ มประชาชนท่ัวไป  การสุ่ มแบบหลาย ข้ันตอน  กับ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนท่ัวไปที่รับข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากสื่อต่าง ๆ และสุ่มแบบกระจาย
พื้นที่ (Area base) และสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) ในภูมิภาค ดังนี้ 
ภาคกลาง  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ชลบุรี กาญจนบุรี ระยอง และราชบุรี  ภาคเหนือ ได้แก่ 
เชียงราย พิษณุโลก เชียงใหม่ สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี 
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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กลุ่มเป้าหมายสํารวจเชิงคุณภาพ 
จํานวนกลุ่มท่ี
สํารวจได้ 

คณะกรรมการคดีพิเศษ   1 
นักวิชาการด้านกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม/สิทธิมนุษยชน/อาชญาวิทยา 4 
ผู้แทนสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์ 3 
ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ ผู้ถูกกล่าวหา / ผู้ต้องหา/พยาน 8 
หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้แทนศาลยุติธรรม / สํานักงาน
ศาลยุติธรรม ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. / สํานักงาน ปปท.  

5 

 

 ** ข้อตกลงเบ้ืองต้น การสัมภาษณ์กับกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนหน่วยงานในครั้งน้ี จะไม่เปิดเผย
รายช่ือข้อมูลส่วนบุคคลในงานสํารวจนี้กับบุคคลใดท้ังสิ้น เน่ืองจากท่ีปรึกษาต้องปฏิบัติตามข้ันตอนตาม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซ่ึงท่ีปรึกษาต้องปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์กับบุคคลใดท้ังสิ้น 
เพ่ือสร้างความไว้วางใจในการข้อมูล  
 

 1.2 การจัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลการสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อ        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ตาม TOR ข้อ 4.3)  เม่ือวันพุธท่ี 16 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมวายุภักด์ิ 2 
(ช้ัน 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 และผู้ท่ีสนใจ รวมท้ังคณะที่ปรึกษา  จํานวนท้ังสิ้น 91 คน    

  
2. การสร้างเครื่องมือ  

การสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งน้ี ท่ีปรึกษาดําเนินการศึกษา ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติงาน กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน เพ่ือใช้
เป็นกรอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

2.1 พัฒนา และจัดทําเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสํารวจเชิงปริมาณ เป็นแบบ
สํารวจ ท่ีมีข้อคําถามตามวัตถุประสงค์  โดยอ้างอิงประเด็นตามข้อกําหนดการวัดร้อยละความเช่ือม่ันของ
สาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2563 ได้กําหนดขอบเขต ดังน้ี  
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ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ความเช่ือม่ัน คําถาม 12 ประเด็น ประกอบไปด้วย ความเช่ียวชาญ ความเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส บังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม มีความซ่ือสัตย์ เข้าถึงสะดวก มีความโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2.2 นําร่างแบบสํารวจ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหา ภาษา ประเด็น เพ่ือให้ทางท่ีปรึกษาปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์  

โดยลักษณะของคําถามมีท้ังแบบคําถามให้เลือกตอบ (Multiple Choice question)  
หรือแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist question)  และคําถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น (Open 
end) เป็นต้น ส่วนการวัดระดับเช่ือม่ัน เป็นการสร้างข้อคําถามระดับความเช่ือม่ันตามมาตรวัดของเทอร์
สโตน (Thurstone) ซ่ึงใช้สําหรับการแสดงความเห็นน้อยท่ีสุดจนกระท่ังมากท่ีสุด 5 ระดับ ระดับการวัด
การวัดข้อมูลเป็นอัตราภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยระดับ 5 หมายถึง เช่ือม่ันมากที่สุด และ 
ระดับ 1 หมายถึง เช่ือม่ันน้อยท่ีสุด  

2.3 นําแบบสํารวจท่ีปรับแก้ไขแล้ว ไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มเป้าหมายท่ีใกล้เคียง จํานวน 
30 คน เพ่ือหาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของแบบ โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุดเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงโดยการทดสอบเคร่ืองมือ หาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) ค่า Cronbach's alpha มีค่าความเช่ือม่ันท่ี 0.88 

2.4 นําแบบสํารวจฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ 
และ/หรือจัดทําเป็นแบบสํารวจออนไลน์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสในการเข้าถึง  และนําแบบสํารวจ
ฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 

2.5 การสํารวจเชิงคุณภาพ การออกแบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
ความเก่ียวข้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth 
Interview) ได้แก่ ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 21 คน   
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจความเช่ือม่ันของสาธารณชนท่ีมีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับวิธีการวิจัย ดังน้ี  
3.1 การสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Methods)  ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน 

ประกอบไปด้วย  
(1) การลงพื้นท่ี (Field work) แบบเผชิญหน้า แบบการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  
(2) การส่งไปรษณีย์/อิเล็กทรอนิกเมล์ (Email)  ตามข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(3) การสํารวจแบบออนไลน์ (Online Questionnaire)   
(4) การโทรศัพท์สัมภาษณ์ 
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3.2 การสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
(In-depth-Interview) โดยการประสานงานส่งจดหมายขอความร่วมมือ นัดหมาย กําหนดวันและเวลา 
ในการสัมภาษณ์ พร้อมท้ังมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ ท้ังน้ีต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยท่ีปรึกษาช้ีแจงข้ันตอน วัตถุประสงค์ และข้อตกลงในการนําเสนอผลการสํารวจและ
การปกปิด 

จัดทําเอกสารให้ผู้สัมภาษณ์ลงนามยินยอมตามมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ และเพ่ือให้เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ท้ัง น้ีการสํารวจท้ังเชิงปริมาณ และสํารวจเชิงคุณภาพ ท่ีปรึกษาให้ความสําคัญกับ
กระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการวิจัย มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ท่ีต้องยึดหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และหลักความยุติธรรมซ่ึงมี
ความสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ให้ข้อมูล/หรือผู้เข้าร่วมการวิจัย  สวนดุสิตโพล จําเป็นต้องปกปิดข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูล/เข้าร่วมวิจัย โดยผลการศึกษาครั้งน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลในภายหลัง เพ่ือผู้ให้ข้อมูล
เกิดความไว้วางใจและเช่ือใจในการยินยอมให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนต้องคํานึงถึงการ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้มากท่ีสุด  
 
4. การประมวลผลและวิเคราะห์ผล 

4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage), ความถ่ี (Frequency), ค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยในเชิงปริมาณให้มี
ผลการวิเคราะห์จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง    

4.2  ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสังเคราะห์เอกสารและ
การวิเคราะห์เน้ือหาจําแนกเป็น หมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ แล้วนําไปวิเคราะห์/สังเคราะห์ เปรียบเทียบ
กับข้อมูลเชิงปริมาณตามข้อ 4.1 

เกณฑ์วัดคะแนนความเช่ือม่ัน 5 ระดับ หาค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละประเด็นโดย ส่วนการ
แปลค่าเฉลี่ยความเช่ือม่ันจาก 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าปกติ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังน้ี  

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

  จํานวนช้ัน  
  = 0.8  
 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความเช่ือม่ัน 5 ระดับ เม่ือเทียบเป็นค่าเฉลี่ย  
ระดับคะแนน ค่าเฉล่ีย แปลความ 

1 1.00 – 1.80 เช่ือมั่นน้อยท่ีสุด 
2 1.81 – 2.60 เช่ือม่ันน้อย 
3 2.60 – 3.40 เช่ือมั่นปานกลาง 
4 3.41 – 4.20 เช่ือมั่นมาก 
5 4.21 – 5.00 เช่ือม่ันมากท่ีสุด 

= 5 – 1 
     5 
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5. ข้อจํากัดในการสํารวจ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความเช่ือม่ันในครั้งน้ี ท่ีปรึกษาพบข้อจํากัดท่ีเป็นปัญหา
อุปสรรคสําคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถติดต่อได้ ท้ังทางไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ (มีเพียง
ช่ือหน่วยงาน/ ช่ือบุคคล แต่ไม่มีข้อมูลในการติดต่อ) หรือบางกลุ่มเป้าหมายข้อมูลระบุเป็นประเภทคดี หรือ
มีแต่เพียงช่ือบริษัท ช่ือหน่วยงาน แต่ไม่มีระบุหน่ายงาน/ฝ่ายหรือ บุคคลทําให้ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือเข้าถึงได้ยากและล่าช้า เน่ืองจากบางหน่วยงานส่วนงานสารบรรณ ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่
สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลน้ัน ๆ ได้ 

2. กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สะดวกให้
ข้อมูล และไม่ต้องการให้ความคิดเห็น  

3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ/หรือเอกชน มีการโยกย้าย/เกษียณ
ราชการตามตัวไม่ได้  

4. จํานวนของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมีจํากัด (ในการสํารวจทางไปรษณีย์หรือ
โทรศัพท์ควรมีจํานวนกลุ่มเป้าหมายมากกว่าจํานวนท่ีต้องการอย่างน้อย ร้อยละ 50)  

5. กลุ่มเป้าหมายไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
6. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ท่ีปรึกษา ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ความ

สมบูรณ์ของข้อมูลท่ีจะนําไปใช้ในการสํารวจ เพ่ือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการสํารวจและการได้ข้อมูลท่ีตรง
ประเด็น 

 
 
 


