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การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงผสม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั
ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ านของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ ป้องกัน ปราบปราม
และควบคุมอาชญากรรมทีม่ ผี ลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอำ�นวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 คำ�ถามในงานวิจยั คือ ตัวชีว้ ดั
ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรเป็นอย่างไร
ผู้วิจัยสังเคราะห์ประเด็นชี้นำ�ในการพัฒนาตัวชี้วัดด้วยการทบทวนวรรณกรรม
และแนวคิดทฤษฎี ได้ประเด็นหลัก จำ�นวน 7 ด้าน คือ ตัวชีว้ ดั ด้านระบบปฏิบตั กิ าร
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การดำ�เนินการ ตัวชี้วัดด้านการประสานงาน/ร่วมงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดด้านการนำ�องค์กร ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดด้านบุคลากร จากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก จำ�นวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ได้ตัวชี้วัด จำ�นวน 24 ตัวชี้วัด
แล้วนำ�ไปทำ�เป็นแบบสอบถามเก็บรวบรวมความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาชน
และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำ�นวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.54-4.20)
จำ�นวน 20 ตัวชี้วัด และระดับปานกลาง (X = 3.06-3.29) จำ�นวน 4 ตัวชี้วัด
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Abstract
This study is a mixed methods research aimed at developing key performance indicators
(KPI) for performance achievement of the Department of Special Investigation (DSI). The
KPIs focus on the performance to prevent, suppress, and control crimes that have a serious
impact on the economy, society, security, international relations, and provide justice to the
people. The research question examined the type of KPIs for performance achievement
of the DSI. To synthesize key issues in determining key performance indicators, literature
review was conducted. Based on the synthesis, seven areas of key issues emerged, i.e., an
operating system, work outcomes, coordination/ collaboration with relevant agencies, focus
on service recipients and interested parties, corporate leadership, good governance, and
human resources. These key issues were then used as a question list in in-depth interviews
with 17 key resource persons using Delphi Technique. The in-depth interviews generated 24
KPIs in total. Also, a questionnaire survey was conducted on 400 samples (including those
from relevant state agencies, the press, community networks, and DSI officers) who indicated
a high level (X = 3.54-4.20) with 20 KPIs, and a moderate level (X = 3.06-3.29) with 4 KPIs.
Keywords: Development Key Performance Indicators, Performance Achievement, Department
of Special Investigation
บทนำ�
ปั จ จุ บั น อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ความมัน่ คงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึน้
และส่งผลกระทบในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งองค์กรธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงประชาชน จากการประชุม
ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอำ�นวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน พบว่า สภาพ
ปัญหาของการจัดทำ�และการใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน คือ ปัญหาตัวชี้วัดของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงานไม่ ส อดคล้ อ งกั น ตั ว ชี้ วั ด ไม่ ส ะท้ อ น
ภารกิจงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละปี ทำ�ให้ไม่สามารถสะท้อนสภาพการพัฒนาการ
ทำ�งานในแต่ละปี และตัวชีว้ ดั ทีห่ น่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมกำ�หนดและใช้อยู่ยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ
และคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ (The
Reform Commission, 2016) จากผลการวิจัยเรื่องการ
พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ
(Srimuangwattana & Sawanyathipat, 2016) พบ
ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดในการสอบสวนคดีพิเศษ

เช่ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ด้ า นการสื บ สวนสอบสวนยั ง ขาดความรู้
รวมทั้งขาดเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ ความร่วมมือ
จากบุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส นั บ สนุ น การ
ทำ�งาน และงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในทางบริหารว่า
ควรกำ�หนดรายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวชีว้ ดั ด้านการสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ เป็นการประเมินผล
การสอบสวนคดีพเิ ศษในภาพรวมและใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาองค์กร และผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคคลสำ�คัญของ
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาตั ว ชี้ วั ด ของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ ให้เข้าใจความสำ�คัญของปัญหา
ของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อย่างแท้จริง สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่ใช้อยู่เน้นวัดด้านปริมาณ
มากกว่ า ด้ า นคุ ณ ภาพ ตั ว ชี้ วั ด การดำ � เนิ น การสื บ สวน
สอบสวนคดี พิ เ ศษมี ก ารกำ � หนดเวลาแล้ ว เสร็ จ ทำ � ให้
ส่งผลต่อคุณภาพในการทำ�คดีพเิ ศษ ยังไม่มตี วั ชีว้ ดั เกีย่ วกับ
ระบบคุณภาพของบุคลากร เครื่องมือ และระบบการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน ปราบปราม รวมทั้งเรื่องการพัฒนาเพิ่ม
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในการสืบสวนสอบสวน ตัวชีว้ ดั
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จึ ง ยั ง ไม่ ส ะท้ อ นผลการดำ � เนิ น การที่ มุ่ ง ไปสู่ เ ป้ า หมาย
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษรวมทั้ ง การบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร ยังไม่มีตัวชี้วัดเกี่ยวผลลัพธ์ในการ
ดำ�เนินคดีว่ามีความคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไปในแต่ละคดี
ที่ชัดเจนและผลการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการกระ
ทำ � ความผิ ด มาชดเชยหรื อ เยี ย วยาความเสี ย หายของ
ผูเ้ สียหายในคดีพเิ ศษ การกำ�หนดตัวชีว้ ดั ภารกิจสนับสนุน
ยังไม่ท้าทายเพียงพอ ยังไม่มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพในการให้บริการแก่หน่วยภารกิจหลัก การทำ�งาน
ร่วมกันหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งผลลัพธ์ในการ
สนั บ สนุ น ให้ ก ารดำ � เนิ น การสื บ สวนสอบสวนของ
หน่วยภารกิจหลักดำ�เนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำ � เร็ จ ตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
บุคลากรไม่ได้วัดคุณภาพในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ไม่ได้วดั ว่าบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนามีความรู้ มีทกั ษะเพิม่
มากขึ้นและอยู่ในระดับที่คาดหวังในแต่ละตำ�แหน่งหรือ
ในแต่ละระดับหรือไม่ ตลอดจนยังไม่มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
การใช้ อุ ป กรณ์ พิ เ ศษและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการประเมินผลในเรื่อง
การนำ � นวั ต กรรมไปใช้ แ ล้ ว ทำ � ให้ ก ารดำ � เนิ น การตาม
ภารกิจหลักเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้ง
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
จากปัญหาและผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว จึงทำ�ให้ผวู้ ิจัยสนใจศึกษา
ตัวชีว้ ดั การสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษและของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนในต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดแสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และประชาชน ได้รับการอำ�นวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ รวมทัง้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ำ�เสมอ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงให้เห็นผลสัมฤทธิใ์ นการ
สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำ�เนินคดีพิเศษของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ตั ว ชี้ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คำ�ถามการวิจัย
ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษควรเป็นอย่างไร
ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด เป็ น ตั ว วั ด ความสำ � เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามเป้าหมายขององค์กร ถ้ากำ�หนดตัวชี้วัดได้ดี ผลการ
ดำ�เนินการขององค์กรก็จะออกมาตรงตามวัตถุประสงค์
ขั้ น ตอนในการจั ด ทำ � ตั ว ชี้ วั ด เริ่ ม จากการวิ เ คราะห์
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมขององค์กร
ว่ า ต้ อ งการบรรลุ ค วามสำ � เร็ จ ตามเป้ า หมายผลผลิ ต
หรือผลลัพธ์ใด แล้วพิจารณากำ�หนดตัวชี้วัดที่สามารถ
บ่งชี้ความสำ�เร็จตามเป้าหมายเหล่านั้น และถ่ายทอด
ตัวชี้วัดไปสู่ระดับต่างๆ ภายในหน่วยงานจนถึงระดับ
บุคคล ตลอดจนวางระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
(Kanchanawasi, 2007) สำ �หรั บ การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด
เริ่ ม จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เอกสาร งานวิ จั ย ทฤษฎี ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และทำ � การคั ด เลื อ กประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ จ ะทำ � การศึ ก ษามาใช้ เ ป็ น
องค์ประกอบหรือตัวชี้นำ�ตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดของสิ่งที่จะ
ทำ�การศึกษา และทำ�การตรวจคุณภาพตัวชี้วัดเพื่อทำ�ให้
เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นจะเป็นตัวชี้วัดที่มี
คุณสมบัติที่ดี มีความทันสมัย เหมาะสมในการนำ�ไปใช้
ได้ทันตามสถานการณ์ และตรงกับความต้องการหรือ
จุดประสงค์ในการนำ�ไปใช้ ในการนี้ เทคนิคการพัฒนา
ตัวชี้วัดมีหลายวิธี ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและวิธีเชิงปริมาณ
ได้แก่ การสำ�รวจสังเคราะห์เอกสาร การศึกษาภาคสนาม
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การสนทนากลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ และการตัดสินของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เทคนิ ค เดลฟาย และการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ (Buason, 2007)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย ของการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบด้วย 1) การสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ในองค์กร ทำ�ให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูร้ ว่ มงาน มีความกระตือรือร้นในการทำ�งานให้บรรลุ
เป้าหมายสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาคุณภาพ
ของบุ ค ลากร บุ ค ลากรมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อนำ�มาใช้
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน มีการวางแผน กำ�หนด
ขัน้ ตอน และวิธกี ารทำ�งานอย่างเป็นระบบทีช่ ดั เจนจนเกิด
ความสำ�เร็จ 3) การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำ�งาน
ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือความล่มสลาย
กำ�ไร ขาดทุน และภาพลักษณ์ขององค์กร 4) จิตอาสา
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านจะเกิ ด ขึ้ น ได้ เ มื่ อ บุ ค ลากรในองค์ ก ร
มี ค วามตระหนั ก ว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร
ปรารถนาเข้าไปช่วยด้วยการสละเวลา และ 5) องค์การ
แห่งการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ� และ
การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน (Bamrungkit, 2012)
แนวทางการจัดทำ�และใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนยุติธรรม
ทางอาญา และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน เกณฑ์ชี้วัด
หลักการและแนวคิดการตั้งตัวชี้วัดที่จะใช้วัดความ
สำ�เร็จในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กรให้การ
ดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการอำ�นวยความเป็นธรรม ได้แก่
1. การกำ�หนดตัวชี้วัดที่ดีควรสอดคล้องกับประเด็น
ที่ต้องการประเมิน เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่น
2. เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality
Award (PMQA) ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ ได้กำ�หนดกรอบในการประเมินตนเอง
และนำ � ผลการประเมิ น ตนเองมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนราชการ ประกอบด้วย 7 ประเด็น
คือ การนำ�องค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้
ความสำ�คัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การวัด
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์การดำ�เนินการ
(Office of the Public Sector Development
Commission: OPDC, 2015)
3. หลั ก การเรื่ อ งความเป็ น เลิ ศ ของทางยุ โ รป
(The European Foundation for Quality
Management, 2013) ข้อกำ�หนดจะเป็นกรอบที่ช่วยให้
องค์กรเปลี่ยนแปลงหลักพื้นฐานความคิดและมีความคิด
ที่สร้างสรรค์ นำ�ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย
คือ ภาวะผู้นำ� กลยุทธ์และนโยบาย บุคลากร พันธมิตร
และทรัพยากร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ผลลัพธ์ข้อกำ�หนด โดยแสดงผลลัพธ์ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
ลูกค้า ด้านบุคลากร ด้านสังคม และด้านธุรกิจ (Herman,
2017)
4. ตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ ในต่างประเทศ (Danduran, Kittayarak, &
Macphail, 2015) ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรม
ของบริติชโคลัมเบีย มีเป้าหมายการประเมิน 3 ประเด็น
คือ ความเป็นธรรม การให้ความคุ้มครองต่อบุคคล และ
ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของสังคมต่อกระบวนการยุตธิ รรม
และประสิทธิภาพในระยะยาว 2) ตัวชี้วัดกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมของนิ ว ซี แ ลนด์ มี เ ป้ า หมายการประเมิ น
5 ประเด็น คือ ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภั ย
และความมั่นคงของชาติ ความรับผิดของผู้กระทำ�ผิด
และการกลับคืนสู่สังคม ความเชื่อมั่นและความเคารพ
ในกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงความยุติธรรมโดย
เท่ า เที ย มกั น และการดู แ ลผู้ ที่ ถู ก กระทำ � หรื อ ผู้ ที่ ต ก
เป็นเหยื่อ 3) ตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรมขององค์การ
สหประชาชาติ มีเป้าหมายการประเมินประสิทธิภาพ
4 ประเด็ น คื อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของงานการมี
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ความโปร่งใส และ
ความรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสหรื อ
ผู้ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก ละเมิ ด และศั ก ยภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง าน 4) ตั ว ชี้ วั ด หลั ก นิ ติ ธ รรมขององค์ ก าร
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สหประชาชาติ ที่ใช้วัดหน่วยงานตำ�รวจ มีเป้าหมายการ
ประเมิน 3 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความเที่ ย งตรงเป็ น กลาง ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ความโปร่ ง ใส และศั ก ยภาพ 5) ตั ว ชี้ วั ด ของตำ � รวจ
สก็ อ ตแลนด์ มี เ ป้ า หมายการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
4 ประเด็ น คื อ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร
ความปลอดภัยของประชาชน ความสามารถในการติดตาม
การกระทำ�ความผิด และธรรมาภิบาลและประสิทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ และ 6) ตัวชี้วัดของตำ�รวจนิวซีแลนด์
มี เ ป้ า หมายการประเมิ น 4 ประเด็ น คื อ จำ � นวน
อาชญากรรม ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากสังคม
ความพึงพอใจของประชาชนในบริการ ความรูส้ กึ ปลอดภัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลก
(World Justice Project Rule of Law Index) มี
เป้าหมายการประเมิน 8 ประเด็น คือ การควบคุมอำ�นาจ
รัฐ การปราบปรามการทุจริต การเปิดกว้างให้ตรวจสอบ
การทำ�งาน การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ระเบียบและ
ความปลอดภั ย ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ความยุติธรรมในคดีแพ่ง และความยุติธรรมในคดีอาญา
(World Justice Project, 2015)
6. ตั ว ชี้ วั ด ของหน่ ว ยงานสื บ สวนสอบสวนใน
ต่างประเทศ 1) สำ�นักสอบสวนกลาง (Federal Bureau
of Investigation: FBI) เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ในแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้
กำ � หนดตั ว ชี้ วั ด ของสำ � นั ก สอบสวนกลาง (FBI) ตาม
เป้ า ประสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องกระทรวงยุ ติ ธ รรม (The
United States Department of Justice, 2014) เช่น
ตัวชี้วัดจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นของการต่อต้านการก่อการร้าย
ร้อยละการต่อต้านการจารกรรมที่เป็นการเริ่มดำ�เนิน
การด้วยสำ�นักสอบสวนกลาง จำ�นวนของการกำ�จัดพวก
มิจฉาชีพ/อาชญากร จำ�นวนขององค์กรอาชญากรรม
ที่เกี่ยวกับการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการเงิน และจำ�นวน
ขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเสื้อนอก
ที่ถูกกำ�จัด เป็นต้น 2) หน่วยสอบสวนพิเศษ (Special
Investigating Unit: SIU) สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบภาครัฐ ปกป้อง
ผลประโยชน์ของสาธารณะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการสืบสวนสอบสวน ได้กำ�หนดตัวชี้วัด (Special
Investigating Unit, 2014) เช่น ขีดความสามารถในการ
ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมา จำ�นวนทรัพย์สินที่ติดตาม
ได้กลับคืนมาแล้ว จำ�นวนของการดำ�เนินการทางแพ่ง
ในศาล หรือศาลพิเศษ เป็นต้น และ 3) ตำ�รวจสหพันธ์
ออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย
ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอื่ น ทั้ ง ในออสเตรเลี ย
และต่ า งประเทศ โดยแผนการดำ � เนิ น การในปี
พ.ศ. 2558-2562 มีการประเมินผลภายในองค์กรผ่าน
ตัวชี้วัด (Australian Federal Police, 2015) เช่น ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ
ของการได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากสังคมในผลงานการบังคับใช้
กฎหมายและความมั่นคง การยึด อายัดทรัพย์สิน และ
เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มหรือทำ�ให้ตระหนักถึง
ความปลอดภั ย และความมั่ น คงในอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special
Investigation: DSI) สังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม
และควบคุ ม คดี อ าญาบางประเภทหรื อ คดี พิ เ ศษที่ มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความ
ปลอดภัย โดยให้พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษและเจ้าหน้าที่
คดีพิเศษเป็นกลไกในการปฏิบัติ ดำ�เนินการการสืบสวน
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 คดีพิเศษจะต้องเป็นคดี
ความผิดอาญาที่มีความซับซ้อน จำ�เป็นต้องใช้ วิธีการ
สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่าง
รุ น แรงต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน ความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำ�
ความผิดข้ามชาติที่สำ�คัญหรือเป็นการกระทำ�ขององค์กร
อาชญากรรม เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล
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ที่สำ�คัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน เป็นคดีความผิด
ทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่
ซึง่ มิใช่พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ หรือเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษ
เป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้
กระทำ�ความผิดอาญา หรือเป็นผูถ้ กู กล่าวหาหรือผูต้ อ้ งหา
ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารสื บ สวนสอบสวนและรวบรวมพยาน
หลักฐานเป็นพิเศษ และมีลักษณะตามประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่องกำ�หนดรายละเอียดลักษณะ
ของการกระทำ�ความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 (Royal Thai Government Gazette, 2017)
ยุ ท ธศาสตร์ก รมสอบสวนคดีพิเ ศษ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) (Department of Special
Investigation, 2018) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์:
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน
การป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ
และได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายด้ ว ย
ความเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ความยั่ ง ยื น ของประเทศ และ 2) พั น ธกิ จ : ป้ อ งกั น
ปราบปราม สืบสวน สอบสวน และดำ�เนินคดีพเิ ศษอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 6 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์ คือ ป้องกัน ปราบปราม
และสื บ สวนสอบสวนอาชญากรรมพิ เ ศษเพื่ อ ลด
ความเสียหายที่จะเกิดต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ เป้าประสงค์ 1) การป้องกัน
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 2) สาธารณชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ 1) มีกลไก
ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 2) บุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่มีความผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างยั่งยืน

ผู้วิจัยเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงาน
ที่ทำ�หน้าที่การป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจำ�เป็น
ต้องใช้ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
สภาพการทำ�งาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่มี
การพั ฒ นาในแต่ ล ะปี สามารถสร้ า งและเพิ่ ม ระดั บ
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาแก่ประชาชนและบุคลากร
ในองค์ ก ร ระดั บ ความรู้ ค วามสามารถในการสื บ สวน
สอบสวนคดีพเิ ศษของบุคลากรภายในองค์กร ความมุง่ มัน่
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ค วามรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน ที่เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน มีการวางแผน กำ�หนดขัน้ ตอน
และวิธกี ารทำ�งานทีเ่ ป็นระบบมีมาตรฐาน ทีจ่ ะทำ�ให้เห็นว่า
การปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยลดผลกระทบและความเสี ย หาย
ที่ เ กิ ด จากอาชญากรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น คดี พิ เ ศษ ซึ่ ง
ในการพัฒนาตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั งิ านของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษนัน้ การคัดเลือกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
มาใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ นำ � ในการกำ � หนดตั ว ชี้ วั ด เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
เพื่อทำ�ให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นจะเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ตรงกั บ ความต้ อ งการหรื อ
จุดประสงค์ในการนำ�ไปใช้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Calam (2017) ศึกษาวิสัยทัศน์สำ�หรับปี ค.ศ. 2025
ของระบบตำ�รวจ (Policing-a Vision for 2025) โดยพบ
6 ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจต้องทำ�การเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ 1) ทบทวนทักษะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ต่อความท้าทายในศตวรรษที่ 21 และความรูข้ องบุคลากร
ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง 2) หัวใจหลักขององค์กร
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่องค์กรได้รับ แล้วนำ�ข้อมูลจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันไปใช้ในการตัดสินใจและ
การจัดสรรทรัพยากร โดยจะช่วยให้การทำ�งานบรรลุผล
สำ�เร็จได้มากขึน้ 3) ผสมผสานเทคโนโลยีให้บรรลุผลสำ�เร็จ
สูงสุด โดยนำ�เทคโนโลยีมาให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ตัดสินเรื่อง
เกี่ยวกับการทำ�ตามกฎหมายและช่วยในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน 4) จัดทำ�กระบวนการและโครงสร้าง
ให้เหมาะสมที่สุด เลือกใช้วิธีการทำ�งานที่ใช้ทรัพยากร
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น้อยลง มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีธรรมาภิบาล
ในการบังคับบัญชา 5) ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน โดยความสำ�เร็จ
ในการทำ � งานร่ ว มกั น จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะหว่ า งกั น และมี ก ารตกลงในการใช้
ข้อมูลร่วมกัน และ 6) ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นเพื่อได้รับ
ความเชือ่ มัน่ จากสาธารณชนมากยิง่ ขึน้ ไม่เพียงแต่พฒ
ั นา
ความเชื่อมั่น (confidence) แต่ให้เกิดความไว้วางใจ
(trust) ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ จ ะทำ � ได้ ย าก
หากประชาชนไม่ไว้วางใจ
Srimuangwattana and Sawanyathipat (2016)
วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นามาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการ
สอบสวนคดีพิเศษ และได้ให้ข้อเสนอแนะในทางบริหาร
ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรจัดทำ�มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ และสนธิ สั ญ ญาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ซึ่งจะทำ�ให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น พัฒนา
ศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร พัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำ�งาน รวมทั้งพัฒนา
ความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Sanlee (2013) วิ จั ย เรื่ อ ง สมรรถนะตาม
ตำ � แหน่ ง งานกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ ค ดี พิ เ ศษและพนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษ
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ โดยผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะว่ า
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษควรนำ�เครือ่ งมือพิเศษ และอำ�นาจ
พิเศษตามกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งนี้ การกำ�หนดตัวชี้วัด
สำ�หรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องคำ�นึงถึง
ความยากง่ายของคดีแต่ละประเภท และนำ�สมรรถนะ
ตามตำ�แหน่งงานมาใช้ดว้ ยเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม และ
ขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ข้อกำ�หนดที่เป็นตัวนำ�ไปสู่
ผลลัพธ์ความเป็นเลิศของทางยุโรป ตัวชีว้ ดั ในกระบวนการ
ยุติธรรมของหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ และตัวชี้วัด
หลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลก ผู้วิจัยสามารถ
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สังเคราะห์ประเด็นชีน้ �ำ ในการกำ�หนดตัวชีว้ ดั ในการแสดง
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
โดยประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ ด้านการนำ�องค์กร
ด้านผลลัพธ์การดำ�เนินการ ด้านบุคลากร ด้านระบบ
ปฏิบัติการ ด้านการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล และด้ า นการประสานงาน/ร่ ว มงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กใช้
เทคนิ ค เดลฟายสำ � หรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด แสดง
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ผสม (mixed
method research) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลจากการทบทวนวรรณกรรม
และแนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นชี้นำ�ใน
การกำ�หนดตัวชี้วัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
ด้ า นการนำ � องค์ ก ร ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารดำ � เนิ น การ ด้ า น
บุคลากร ด้านระบบปฏิบตั กิ าร ด้านการให้ความสำ�คัญกับ
ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการประสานงาน/ร่วมงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยนำ�ประเด็นข้างต้น
ไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำ�นวน 17 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม จำ�นวน 1 คน
ผูบ้ ริหารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ จำ�นวน 14 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ของสำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม จำ�นวน 1 คน และทีป่ รึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำ�นวน
1 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จำ�นวน 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ครั้งที่ 2 ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
เป็น 5 ระดับ โดยคัดเลือกจากคำ�ตอบทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์จาก
ครั้งที่ 1 เห็นตรงกันร้อยละ 60 ขึ้นไป (Flanders, 1989)
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แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยคำ�นวณหาค่ามัธยฐาน
(median) ค่าฐานนิยม (mode) และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (interquartile range)
ครั้งที่ 3 นำ � แบบสั ม ภาษณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล เหมื อ นกั บ
ครั้ ง ที่ 2 ไปให้ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก กลุ่ ม เดิ ม พิ จ ารณา
ทบทวนคำ�ตอบอีกครั้ง แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ โดย
คำ � นวณหาค่ า มั ธ ยฐาน ค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์
ค่าฐานนิยม และค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน
กับค่าฐานนิยม (Poonpatchewin, 2010)
เกณฑ์การตัดสินค่ามัธยฐาน ต้องมีค่า 3.50 ขึ้นไป
(Best, 1970) ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว ชี้ วั ด นั้ น มี
ความเหมาะสมและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มาก ใช้เป็น
ตัวชี้วัดเกณฑ์การตัดสินค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ต้องมี
ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ซึ่งแสดงถึงความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อตัวชี้วัดว่ามีความสอดคล้องกัน
หรื อ ได้ รั บ ฉั น ทามติ และค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า ง
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.00
จึงจะถือว่าความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อตัวชี้วัด
มีความสอดคล้องกัน (Glass & Hopkins, 1984) จากนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และสรุปผลตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั ฉันทามติ และ
นำ�ไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการสร้างแบบสอบถามในการ
วิจัยเชิงปริมาณต่อไป
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ได้ แ ก่
กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย
กั บ การสื บ สวนสอบสวน และการดำ � เนิ น งานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึง่ ทราบจำ�นวนทีแ่ น่นอน ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 205 คน สื่อมวลชน
สายสังคม การเมือง อาชญากรรม และสังคม จำ�นวน
27 คน เครือข่ายภาคประชาชน จำ�นวน 6,117 คน และ
ข้ า ราชการภายในกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการสอบสวนคดีพิเศษ จำ�นวน 881 คน รวมทั้งสิ้น
7,230 คน กำ � หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต ร
ของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมี
ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 (Yamane, 1973) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสุ่ม คือ 379 ตัวอย่าง เพื่อความ
เหมาะสมผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 400 ตัวอย่าง
ทำ � การสุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง เป็ น ชั้ น ภู มิ ต าม
สั ด ส่ ว นและทำ � การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเป็ น ระบบ ตาม
ประเภทและลักษณะของประชากรแต่ละกลุ่ม จากนั้น
ทำ � การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบอย่ า งง่ า ยและแบบเจาะจง
ได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ 1) หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 11 ตัวอย่าง 2) สื่อมวลชน จำ�นวน
2 ตัวอย่าง 3) เครือข่ายภาคประชาชน จำ�นวน 338 ชุด
และ 4) ข้ า ราชการภายในกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการสอบสวนคดี พิ เ ศษ จำ � นวน 49
ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 นำ � ผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมาสร้ า ง
แบบสอบถาม ใช้มาตรวัดแบบไลเคิรท์ ประกอบด้วยปัจจัย
ส่วนบุคคล และความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพในการนำ�ไปใช้
แสดงผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั งิ านของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เกณฑ์ ค ะแนนความเหมาะสมแบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ คื อ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ ประกอบด้วย
7 ข้อคำ�ถามหลัก ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านระบบปฏิบัติการ
จำ�นวน 1 ตัวชี้วัด 2) ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การดำ�เนินการ
จำ�นวน 4 ตัวชี้วัด 3) ตัวชี้วัดด้านการประสานงาน/
ร่ ว มงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จำ � นวน 2 ตั ว ชี้ วั ด
4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จำ�นวน 2 ตัวชี้วัด 5) ตัวชี้วัดด้านการนำ�
องค์กร จำ�นวน 1 ตัวชี้วัด 6) ตัวชี้วัดด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำ�นวน 10 ตัวชี้วัด และ
7) ตัวชี้วัดด้านด้านบุคลากร จำ�นวน 4 ตัวชี้วัด ผู้วิจัย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน คำ�นวณหาดัชนีความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งแบบสอบถามและวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการวิจัยโดยแบบสอบถามมีค่า IOC (Index of Item
Objective Congruence) สูงกว่า 0.5 ทุกข้อ (Rovinelli
& Hambleton, 1977) และทดสอบความเชื่ อ มั่ น
(try-out) ของแบบสอบถาม โดยใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จำ � นวน 30 ชุ ด แล้ ว นำ � ไปคำ � นวณค่ า
สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งของครอนบาค (cronbach alpha
coefficient) พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงสูงกว่า
0.7 ซึ่งหมายความว่า แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
น่าเชื่อถือ (Vanichbancha, 2014)
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ขั้นตอนที่ 3 นำ � แบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มตัวอย่างได้ตามขั้นตอนที่ 1 เกี่ยวกับ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์ ก าร
ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัดในการนำ�ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความเห็นด้วยกับตัวชี้วัดดังนี้
คือ ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมมากทีส่ ดุ ค่า
เฉลีย่ 3.51-4.50 อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมมาก ค่าเฉลีย่ 2.513.50 อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมปานกลาง ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50
อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมน้อย และค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 อยูใ่ น
เกณฑ์เหมาะสมน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ โ ปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ ร ะดั บ
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ผู้วิจัยแจกแจง
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปของสถิติ
เชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ และวิเคราะห์
ความเห็นด้วยกับตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั งิ าน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เห็นว่าตัวชี้วัดที่มี
ความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบตั งิ านของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และได้รบั ฉันทามติ
เป็นตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จำ�นวน 24 ตัวชีว้ ดั
ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านระบบปฏิบัติการ จำ�นวน 1 ตัว ตัวชี้วัด
ด้านผลลัพธ์การดำ�เนินการ จำ�นวน 4 ตัว ตัวชี้วัดด้านการ
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ประสานงาน/ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน
2 ตัว ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จำ�นวน 2 ตัว ตัวชีว้ ดั ด้านการนำ�องค์กร
จำ�นวน 1 ตัว ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล จำ�นวน 10 ตัว และตัวชี้วัดด้านบุคลากร
จำ�นวน 4 ตัว โดยผู้วิจัยนำ�ตัวชี้วัดใหม่ที่ได้จากการวิจัย
เชิงคุณภาพไปจัดทำ�การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการทำ�เป็น
แบบสอบถามเพื่ อ รวบรวมผลความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความเหมาะสมของตัว ชี้วัดจากกลุ่มตัว อย่าง จำ�นวน
400 ตัวอย่าง และพบว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี
ต่อตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั ฉันทามติจากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จำ�นวน
24 ตัวชีว้ ดั อยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน 20 ตัวชีว้ ดั และระดับ
ปานกลาง จำ�นวน 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดในระดับมาก
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการนำ�องค์กร
และด้านการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ ร้อยละของสาธารณชนที่มีความเชื่อมั่น
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (X = 4.20) รองลงมา ได้แก่
ตัวชี้วัดด้านบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้/สมรรถนะด้านสืบสวนสอบสวนตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด (X = 4.14) ร้อยละของการพัฒนา
องค์ ค วามรู้ ข องบุ ค ลากรที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
บุคลากร (X = 4.13) และร้อยละของบุคลากรมีการนำ�
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการฝึ ก อบรมไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (X = 4.12) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ จำ�นวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มมากขึ้น
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (X = 3.06) ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (median, (Q3-Q1), (mode-median)) และผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
SD
ระดับ
ตัวชี้วัด
X
ความเห็น
ด้านระบบปฏิบัติการ
1. ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนามาตรฐานการสอบสวน
(4,1,0)
3.81
0.70
มาก
คดีพิเศษ
สอดคล้อง
ด้านผลลัพธ์การดำ�เนินการ
(4,1,1)
3.84
0.72
มาก
2. ระดับความสำ�เร็จในการทำ�งานร่วมกัน หรือสนับสนุน
สอดคล้อง
ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยภารกิจหลักและ
หน่วยสนับสนุนในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
3. มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง
(4,1,0)
3.28
0.90 ปานกลาง
เรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชาชน/เอกชน
สอดคล้อง
(4,1,0)
3.54
0.83
มาก
4. ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนากลไก/เครื่องมือที่
สอดคล้อง
สนับสนุนการป้องกันการกระทำ�ความผิดที่มีลักษณะ
คดีพิเศษ
5. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมสอบสวน
(4,1,0)
3.97
0.85
มาก
คดีพิเศษ
สอดคล้อง
ด้านการนำ�องค์กร
6. ร้อยละของสาธารณชนที่มีความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวน
(4,1,0)
4.20
0.75
มาก
คดีพิเศษ
สอดคล้อง
ด้านการประสานงาน/ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ความสำ�เร็จในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
(4,1,0)
3.89
0.73
มาก
ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
สอดคล้อง
(4,1,0)
3.90
0.72
มาก
8. ความสำ�เร็จในการประสานงาน/ร่วมงานกับหน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินการได้เสร็จสิ้นตามกำ�หนดเวลา
ที่กำ�หนดไว้
ด้านการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
9. ร้อยละของสาธารณชนที่มีความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวน
(4,1,0)
4.17
0.75
มาก
คดีพิเศษ
สอดคล้อง
10. ระดับความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อกระบวนการ
(4,1,0)
4.12
0.74
มาก
สืบสวนสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
สอดคล้อง
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(4,1,0)
4.09
0.70
มาก
11. ร้อยละของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้อง
เห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีช่องทางที่สะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (median, (Q3-Q1), (mode-median)) และผลการวิจัยเชิงปริมาณ (ต่อ)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
SD
ระดับ
ตัวชี้วัด
X
ความเห็น
12. จำ�นวนเรื่องที่บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(4,1,0)
3.97
0.91
มาก
ถูกร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
สอดคล้อง
(4,1,0)
4.11
0.77
มาก
13. ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการเห็นว่า
สอดคล้อง
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
(4,1,0)
3.91
0.85
มาก
14. ร้อยละของบุคลากรที่เห็นว่าผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา
สอดคล้อง
พิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักความสามารถ
และเป็นธรรม
(4,1,0)
3.29
0.90 ปานกลาง
15. ร้อยละของบุคลากรที่เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ
สอดคล้อง
มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพสูง
16. ร้อยละของประชาชนที่เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ
(4,1,0)
3.96
0.83
มาก
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การทำ�งาน สอดคล้อง
(4,1,0)
3.98
0.79
มาก
17. ร้อยละของประชาชนที่รับรู้ถึงการกำ�หนดรายละเอียด
สอดคล้อง
เรื่องที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ
18. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรลุผล
(4,1,0)
4.09
0.75
มาก
ตามเป้าหมายที่กำ�หนด
สอดคล้อง
(4,1,0)
3.23
0.94 ปานกลาง
19. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ
สอดคล้อง
มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
20. จำ�นวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(4,1,0)
3.06
0.94 ปานกลาง
และซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มมากขึ้นในกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดคล้อง
ด้านบุคลากร
21. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวมของ
(4,1,0)
4.04
0.81
มาก
การบริหารงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สอดคล้อง
22. ร้อยละของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ตรงกับ
(4,1,0)
4.13
0.74
มาก
ความต้องการของบุคลากร
สอดคล้อง
23. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้/
(4,1,0)
4.14
0.73
มาก
สมรรถนะด้านสืบสวนสอบสวนตามเป้าหมายที่กำ�หนด สอดคล้อง
(4,1,0)
4.12
0.74
มาก
24. ร้อยละของบุคลากรมีการนำ�ความรู้ที่ได้จากการ
สอดคล้อง
ฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ได้ ตั ว ชี้ วั ด แสดงผลสั ม ฤทธิ์ ก าร
ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีความเหมาะสม
และได้รับฉันทามติ โดยมีตัวชี้วัดด้านระบบปฏิบัติการ
จำ�นวน 1 ตัว ได้แก่ ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนา
มาตรฐานการสอบสวนคดี พิ เ ศษ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการให้
ความสำ�คัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จำ�นวน
2 ตัว ได้แก่ ร้อยละของสาธารณชนที่มีความเชื่อมั่นต่อ
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ และระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ผู้ เ สี ย หายที่ มี ต่ อ กระบวนการสื บ สวนสอบสวนและ
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และตัวชี้วัดด้านการนำ�
องค์กร จำ�นวน 1 ตัว ได้แก่ ร้อยละของสาธารณชน
ที่มีความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Srimuangwattana and Sawanyathipat
(2016) เรื่องการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการ
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในทางบริหาร
กล่ า วคื อ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษควรจั ด ทำ � มาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสอบสวนคดี พิ เ ศษเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสนธิสัญญาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางอาญา ซึ่ ง จะทำ� ให้ ส าธารณชนเกิ ด ความ
เชื่อมั่น พัฒนาศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำ�งาน
รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dandurand,
Kittayarak, and Macphail (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมของนิวซีแลนด์ โดยระบุว่า
หนึ่งในห้าเป้าหมายการประเมิน คือ ความเชื่อมั่นและ
ความเคารพ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม และตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของบริ ติ ซ โคลั ม เบี ย ที่ ร ะบุ ว่ า
หนึ่ ง ในสามเป้ า หมายการประเมิ น คื อ ตรวจสอบ
ความเชื่ อ มั่ น ของสั ง คมต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมและ
ประสิ ท ธิ ภ าพในระยะยาว และสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด
ของตำ�รวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal
Police: AFP) ที่มีการประเมินผลภายในองค์กรผ่าน
ตัวชี้วัด เช่น ระดับของการได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
ในผลงานการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง

ผลการวิ จั ย ยั ง นำ � มาสู่ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นผลลั พ ธ์ ก าร
ดำ�เนินการ จำ�นวน 2 ตัว ได้แก่ ระดับความสำ�เร็จในการ
พั ฒ นากลไก/เครื่ อ งมื อ ที่ ส นั บ สนุ น การป้ อ งกั น การ
กระทำ�ความผิดที่มีลักษณะคดีพิเศษ ระดับความสำ�เร็จ
ในการทำ � งานร่ ว มกั น หรื อ สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น
ระหว่างหน่วยภารกิจหลักและหน่วยสนับสนุนในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตัวชี้วัดด้านการประสานงาน/
ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 2 ตัว ได้แก่
ความสำ � เร็ จ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสื บ สวนสอบสวนคดี พิ เ ศษ และ
ความสำ�เร็จในการประสานงาน/ร่วมงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินการได้เสร็จสิ้นตามกำ�หนดเวลา
ที่กำ�หนดไว้ และตัวชี้วัดด้านบุคลากร จำ�นวน 4 ตัว
ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม
ของการบริหารงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละของ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากรทีต่ รงกับความต้องการ
ของบุ ค ลากร ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
องค์ความรู/้ สมรรถนะด้านสืบสวนสอบสวนตามเป้าหมาย
ที่กำ�หนด และร้อยละของบุคลากรมีการนำ�ความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ โดยสอดคล้องกับ Calam (2017) ที่ระบุถึง
ความรู้ ข องบุ ค ลากรที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ผสมผสานเทคโนโลยี โดยนำ�เทคโนโลยีมาให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และทำ�งานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanlee (2013) ที่ศึกษา
เรื่องสมรรถนะตามตำ�แหน่งงานกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษควรนำ�เครือ่ งมือพิเศษ และอำ�นาจ
พิเศษตามกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยยังระบุถึงตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล จำ�นวน 4 ตัว ได้แก่ ร้อยละของ
ประชาชน/ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เห็ น ว่ า
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษมี ช่ อ งทางที่ ส ะดวกในการเข้ า
ถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ร้อยละของประชาชน
ที่ รั บ รู้ ถึ ง การกำ � หนดรายละเอี ย ดเรื่ อ งที่ ต้ อ งเปิ ด เผย
ข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละของ
ประชาชนที่มาใช้บริการเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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มี ก ารนำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ ลดขั้ น ตอน
ในการปฏิบัติงาน และร้อยละของผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีบ่ รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Calam (2017) ที่ระบุถึงการนำ�เทคโนโลยี
มาให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้ ตั ด สิ น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การทำ �
ตามกฎหมาย เลือกใช้วธิ กี ารทำ�งานทีใ่ ช้ทรัพยากรน้อยลง
มี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน มี ธ รรมาภิ บ าลในการ
บังคับบัญชา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dandurand,
Kittayarak, and Macphail (2015) ที่ศึกษาตัวชี้วัด
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของนิ ว ซี แ ลนด์ ตั ว ชี้ วั ด ใน
กระบวนการยุติธรรมขององค์การสหประชาชาติ ตัวชี้วัด
หลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ และตัวชี้วัดของ
ตำ�รวจสก็อตแลนด์ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของตำ�รวจ
สหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police:
AFP) โดยแผนการดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2558-2562 มี
การประเมินผลภายในองค์กรผ่านตัวชี้วัด เช่น ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การดำ�เนินการ
จำ�นวน 1 ตัว ได้แก่ ระดับความสำ�เร็จในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประเมินผลจากตัวชี้วัดย่อย คือ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น และผลประโยชน์ ที่ ส ามารถปกป้ อ ง
เรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชาชน/เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวชีว้ ดั ของหน่วยสอบสวนพิเศษ (Special Investigating
Unit, 2014) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่ได้กำ�หนดตัวชี้
วัดด้วย เช่น ขีดความสามารถในการติดตามทรัพย์สิน
กลับคืนมา และจำ�นวนทรัพย์สินที่ติดตามได้กลับคืนมา
แล้ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับตัวชี้วัดของตำ�รวจสหพันธ์
ออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) แผนการ
ดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2558-2562 ที่มีการประเมินผล
ภายในองค์กรผ่านตัวชี้วัด เช่น การยึด อายัดทรัพย์สิน
เป้าหมาย เพิ่มมากขึ้น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและมี ส่ ว นได้
ส่วนเสียกับการสืบสวนสอบสวนและการดำ�เนินงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำ�นวน 400 ตัวอย่าง เห็นว่า
ตัวชี้วัดที่ได้จากการวิจัยมีความเหมาะสมในระดับมาก
และระดับปานกลาง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์
การดำ � เนิ น การที่ มุ่ ง ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ โดยตัวชีว้ ดั ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเห็นด้วย
ในระดับปานกลางมีจ�ำ นวน 4 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั มูลค่า
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ทรั พ ย์ สิ น และผลประโยชน์ ท่ี ส ามารถปกป้ อ งเรี ย กคื น
ให้แก่รัฐ/ประชาชน/เอกชน ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากร
ที่เห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง ตัวชีว้ ดั จำ�นวนครัง้
ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริตเพิ่มมากขึ้นในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตัวชี้วัด
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นว่า
ความสำ�เร็จในการสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษ ควรประเมิน
ผลจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหรือคุณภาพชีวิต
ทีด่ ขี องประชาชนทีจ่ ะไม่ตกไปเป็นเหยือ่ ของอาชญากรรม
คดีพิเศษ ควรประเมินผลความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
ในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และมีมาตรการลงโทษ
บุ ค ลากรที่ รั บ รู้ ถึ ง ความไม่ โ ปร่ ง ใสแล้ ว ไม่ ร ายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งการมีมาตรการให้รางวัล
สำ�หรับผู้ที่รายงานความไม่โปร่งใสและมาตรการปกป้อง
คนดี ด้ ว ยจะส่ ง ผลให้ ร ะบบการตรวจสอบภายในเป็ น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการเกิดปัญหา
ความขัดแย้งภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ตัวชีว้ ดั ด้านการให้ความสำ�คัญกับผูร้ บั บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการนำ�องค์กร เป็นตัวชี้วัด
เดียวกัน คือ ร้อยละของสาธารณชนที่มีความเชื่อมั่น
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น รวบรวมและรับฟัง
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของสาธารณชน ผูร้ บั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำ�มาปรับปรุงนโยบายการ
บริหารงานและพัฒนาบุคลากรและระบบการปฏิบัติงาน
ให้ มี ค วามชั ด เจนและได้ ม าตรฐานมากยิ่ ง ขึ้ น เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพราะผลการปฏิบตั งิ านทีป่ รากฏออกมาสูส่ าธารณชนจะ
สะท้อนถึงผลการดำ�เนินการว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง
ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษหรือไม่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทำ�ให้
สามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ และอำ�นวย
ความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลใน
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ภาพรวมทำ�ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ
2. จากการทบทวนวรรณกรรมและศึ ก ษาข้ อ มู ล
ตั ว ชี้ วั ด ของหน่ ว ยงานในต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสื บ สวนสอบสวนและกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช่ น
สำ�นักสอบสวนกลาง (FBI) ใช้ตัวชี้วัดจำ�นวนขององค์กร
อาชญากรรม/อาชญากรที่ถูกปราบปราม ตำ�รวจสหพันธ์
ออสเตรเลี ย (AFP) ใช้ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ของการได้ รั บ
ความเชื่อมั่นจากสังคมในผลงานการบังคับใช้กฎหมาย
และความมัน่ คง การยึด อายัดทรัพย์สนิ และเป้าหมายเพิม่
มากขึน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า กรมสอบสวนคดีพเิ ศษควรพิจารณา
นำ�ตัวชี้วัดตามตัวอย่างที่ยกมานี้ไปใช้ในการประเมินผล
การดำ�เนินงานด้วย เพราะผลการประเมินจะแสดงให้
เห็นผลสัมฤทธิ์ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรม/
อาชญากรในแต่ละช่วงของการประเมินผล รวมทั้งยัง
แสดงสมรรถนะในการดำ�เนินการปราบปราม ที่สามารถ
นำ�ผลการประเมินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ สรุปผลและ
นำ�ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของอาชญากรรม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับสมรรถนะในการ
ดำ � เนิ น การปราบปราม และเครื่ อ งมื อ เทคนิ ค และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการทำ�การวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิ บั ติ ง านของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ เป็ น ข้ อ มู ล ที่
เก็ บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จำ�นวน 11 คน กลุม่ สือ่ มวลชน จำ�นวน 2 คน กลุม่ เครือข่าย
ภาคประชาชน จำ�นวน 338 คน และกลุ่มข้าราชการ
ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำ�นวน 49 คน ในการ
ทำ�การวิจัยครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นสื่อมวลชนให้มีจำ�นวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสะท้อน
หรือทำ�ให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะตั ว ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งหรื อ ตรงกั บ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งขึ้น

2. จากผลการวิจยั มีตวั ชีว้ ดั บางด้าน เช่น ตัวชีว้ ดั ด้าน
ระบบปฏิบัติการ มีเพียง 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำ�เร็จ
ในการพัฒนามาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ อาจทำ�ให้
การประเมินผลด้านระบบปฏิบัติการได้ผลไม่ครอบคลุม
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น
3. การวิจัยนี้ใช้ประเด็นชี้นำ�ตัวชี้วัดในการพัฒนา
ตัวชี้วัด จำ�นวน 7 ประเด็น ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งอาจจะทำ�ให้ได้ประเด็นชี้นำ�
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานจริง ในการ
ทำ�การวิจัยครั้งต่อไป อาจทำ�การสังเคราะห์ประเด็ น
ชี้นำ�ตัวชี้วัดในการพัฒนาตัวชี้วัด โดยใช้วิธีการอื่นๆ เช่น
การศึกษาภาคสนาม การสนทนากลุม่ การวิพากษ์วจิ ารณ์
และการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
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