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บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องภาพลักษณกรมสอบสวนคดีพิเศษจากการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) การเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) 

หาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับภาพลักษณของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (4) หาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับ

การเปดรับสื่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหาความสัมพันธของการเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดี

พิเศษของประชาชนกับภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot case study) โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) เพ่ือใหไดกลุม

ตัวอยางท่ีเปนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที 

การทดสอบคาเอฟ และ Pearson’s Correlation เพ่ือทดสอบสมมติฐานวิจัย 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.25 และ เพศหญิง    รอย

ละ 36.75 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 37.50  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 49.75  

อาชีพสวนใหญคือ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน  คิดเปนรอยละ 33.25 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูระหวาง 30,0001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.50 

 กลุมตัวอยางเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยูในระดับนอย  เม่ือพิจารณาในแตละ

ประเภทของสื่อพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับสื่อโทรทัศนมาก รองลงมาสื่อหนังสือพิมพ 

ในขณะท่ีประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับสื่อนอยท่ีสุดเปน วารสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ

รายงานประจําป  โดยตองการใหมีการประชาสัมพันธในประเด็นข้ันตอนการขอรับบริการจากกรมสอบสวนคดี
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พิเศษ รองลงมา ประเด็นความรูเก่ียวกับการระวังภัยตาง ๆ เชน มหันตภัยของยาปลุกเซ็กส ประเด็นผลการ

ดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ประเด็นบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขาวสาร เหตุการณ 

และกิจกรรมตาง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวาภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูในระดับดีมาก เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา ภาพลักษณดานผูบริหาร เปนภาพลักษณท่ีประชาชนรูสึกดีกวาดานอ่ืน ๆ 

รองลงมา ดานองคกร ในขณะท่ีภาพลักษณดานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประชาชนรูสึกดีนอยกวาทุกดาน  

  

คําสําคัญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  การรับรู                            

  การเปดรับสื่อ  

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเกิดข้ึนเนื่องจากสถานการณของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ตลอดถึงการกอ

อาชญากรรม ซ่ึงพัฒนาจากการใชความรุนแรง เปนอาชญากรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีมี

มูลคามหาศาล สงผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก การใชเทคโนโลยีคุณภาพสูงและชองวางของ

กฎหมายปดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครือขายองคกร โยงใยท้ังภายในและภายนอกประเทศ ทําให

ยากตอการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี จึงตองมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึนโดยอยูภายใตสังกัด

กระทรวงยุติธรรม กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.

2545 ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อยอวา “DSI” ซ่ึงมี

บุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในดานตาง ๆ พัฒนารูปแบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เปนองคกรหนึ่งซ่ึง

เปนยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบราชการ ทําใหประชาชนและประเทศชาติไดรับความเปนธรรมและ

ประโยชนสูงสุด (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2555) 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีอํานาจหนาท่ีในการปองกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ

ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือ

ตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ีเปนคดีพิเศษ โดยคดีพิเศษหรือคดีอาชญากรรมพิเศษ หมายถึง 

คดีอาญาตามกฎหมายกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม

พ.ศ. 2551) หรือคดีอาญาท่ีไดกําหนดเปนกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) 
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 ดังนั้นดวยบทบาทความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับของกับประชาชน

โดยตรง คือ (1) ปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความ

ม่ันคง และความสัมพันธระหวางประเทศ (2) พัฒนา กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการใน

การปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง 

และความสัมพันธระหวางประเทศ (3) พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองคกร (4) พัฒนาบุคลากรโดย

เสริมสรางศักยภาพในดาน ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกําลังใจ และ (5) ประสาน

สงเสริมเครือขาย ความรวมมือในการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคสวนท้ังภายใน

และตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีพิเศษท่ีมีลักษณะ เปนคดีอาชญากรรมมีการวางแผนอยางเปนระบบ  

คดีเก่ียวกับเศรษฐกิจการเงินท่ีมีระบบบัญชีสลับซับซอน หรือคดีเก่ียวกับสถาบันการเงิน คดีท่ีใชคอมพิวเตอร

กระทําความผิด คดีท่ีอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงและเศรษฐกิจในระดับชาติ เชน คดีเก่ียวกับการฟอกเงิน 

การฉอโกงประชาชน การปนหุน การหลีกเลี่ยงภาษีอากร การละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน  ดังนั้นกรม

สอบสวนคดีพิเศษจึงเขามาเก่ียวกับนักการเมืองอยางตอเนื่อง เชน คดีเหตุการณชุมนุมทางการเมือง การซุกหุน

ของอดีตนายกรัฐมนตรี เปนตน  แตท่ีผานมากรมสอบสวนคดีพิเศษถูกมองวาเปนเครื่องมือทางการเมือง โดย

การพูดเรื่องราวจาก "ขาว" ในสมัยรัฐบาลหนึ่ง แตเม่ือเปลี่ยนรัฐบาลในเรื่องเดียวกันกลับบอกวา "ดํา"  การ

กระทําในลักษณะนี้ในชวงท่ีการเมืองแบงข้ัวกันอยางชัดเจน ทําใหสังคมสงสัยในพฤติการณของผูบริหารกรม

สอบสวนคดีพิเศษ            (คมชัดลึก, 2555) ท้ังท่ีในแงของหลักการเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนมีเพียงขอมูลและ

ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว แตการพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยเลือกใชในสถานการณท่ีเปนประโยชนตอตัวเอง

ไมเปนประโยชนตอผูอ่ืน ในขณะท่ีสังคมก็ไมรูวาเรื่องท่ีพูดเปนเรื่องจริงหรือโกหก ซ่ึงสงผลตอความนาเชื่อถือ

ในการดําเนินคดีทางการเมืองของกรมสอบสวนคดีพิเศษในสายตาประชาชนไมนอยทีเดียว 

วัตถุประสงค 

 1.   เ พ่ือ ศึกษาภาพลักษณของกรมสอบสวนคดี พิ เศษจากการรับรู ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับ

ภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับการ

เปดรับสื่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษของประชาชนกับ

ภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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วิธีการศึกษา 

 การ ศึกษา “ภาพลักษณของกรมสอบสวนคดี พิ เศษจากการรับรู ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ศึกษาเฉพาะประชาชนท่ัวไปในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษในดานการประชาสัมพันธเทานั้น 

 ระยะเวลา เริ่มเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2555 เปนเวลา                 

1  เดือน 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาในแตละประเภทของสื่อพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด 

รองลงมาสื่อหนังสือพิมพ โดยตองการใหมีการประชาสัมพันธในประเด็นข้ันตอนการขอรับบริการจากกรม

สอบสวนคดีพิเศษมากท่ีสุด รองลงมา ประเด็นความรูเก่ียวกับการระวังภัยตาง ๆ เชน มหันตภัยของยาปลุก

เซ็กส ประเด็นผลการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ

ขาวสาร เหตุการณ และกิจกรรมตาง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จากผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ

พรทิพย พิมลสินธุ (2539, น. 292) ไดสรุปถึงการเปดรับสื่อของผูรับสารวาธรรมชาติของมนุษยนั้นจะใช ความ

พยายามเพียงระดับหนึ่งเทานั้น อะไรท่ีไดมายากมักจะไมไดรับการเลือก แตถาสามารถไดมาไมยากนักมักจะ

เลือกสิ่งนั้น เชนเดียวกับสื่อ ผูรับสารจะเลือกสื่อท่ีไมตองใชความพยายามมาก ปจจุบันผูรับสารสามารถเลือก

รับสื่อไดท้ังทางวิทยุ โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อบุคคล แตละคนก็จะมี

พฤติกรรมการรับสื่อท่ีแตกตางกันตามท่ีตนสะดวก เชน บางคนมักนิยมรับฟงขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง

ขณะขับรถ บางคนชอบนั่งหรือนอนชมวิทยุโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือในหองสมุด เปนตน โดนลักษณะ

เดนของหนังสือพิมพ คือ สามารถใหขาวสารในรายละเอียดดีกวา ราคาถูก สามารถนําติดตัวไปได ทุกหนแหง 

หรือวิทยุโทรทัศนทําใหเห็นภาพเปนจริงได เราใจ มีความรูสึกเหมือนอยูรวมในเหตุการณมีแสงสีดึงดูดใจ 

ในขณะดูวิทยุโทรทัศนสามารถพักผอนอิริยาบถไดสบาย เปนตน ซ่ึงจากผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รัตนะ  รัตนะวงษ  (2550)  ศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณของศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111 (สาย

ดวนของรัฐบาล) พบวา กลุมตัวอยางรูจักภาพลักษณศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชนโทร. 1111 (สาย
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ดวนของรัฐบาล) ท้ังหมด และชองทางท่ีทําใหประชาชนสวนใหญรูจักศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 

โทร.111 (สายดวนของรัฐบาล) คือ สื่อโทรทัศน นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดสอบถามเพ่ิมเติม

เก่ียวกับประเด็นท่ีประชาชนสนใจเปนพิเศษ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหมีการประชาสัมพันธใน

ประเด็นข้ันตอนการขอรับบริการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองลงมา ประเด็นความรูเก่ียวกับการระวังภัยตาง 

ๆ เชน มหันตภัยของยาปลุกเซ็กส ประเด็นผลการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นบริการของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และขาวสาร เหตุการณ และกิจกรรมตาง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวาภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูในระดับดีมาก 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา ภาพลักษณดานผูบริหาร เปนภาพลักษณท่ีประชาชนรูสึกดีกวาดานอ่ืน 

ๆ รองลงมา ดานองคกร ในขณะท่ีภาพลักษณดานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประชาชนรูสึกดีนอยกวาทุก

ดาน สําหรับภาพลักษณดานผูบริหารประชาชนเห็นวาผูบริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนผูมีความรู

ความสามารถในการทําคดีพิเศษ เปนภาพลักษณท่ีดีท่ีสุดซ่ึงในประเด็นทางดานผูบริหารองคกรเขาใจไดวา 

ประชาชนโดยสวนใหญไดเปดรับขาวสารท่ีมีความเก่ียวของกับผูบริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษบอยกวา

ขาวสารดานอ่ืนๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยท่ีการถูกนําเสนองานของผูบริหารบอยก็ทําใหเกิดการรับรู

มากเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเสรี วงษมณฑา (2541, น. 19-20) องคกรจะดีหรือไมข้ึนอยูกับผูบริหาร 

ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ถาองคกรใดมีผูบริหารท่ีมีความสามารถ มีวิสัยทัศน มีนโยบายการ

บริหารธุรกิจท่ีดี ซ่ือสัตย ไมเอาเปรียบลูกคา บริษัทนั้นจะมีภาพลักษณท่ีดี   ใน ขณะ ท่ีภ าพลั กษณ ด า น

องคกร ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวาภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยูในระดับดีมาก โดยท่ี

เห็นวากรมสอบสวนคดีพิเศษเปนท่ียอมรับดานความยุติธรรมในระดับประเทศ เปนภาพลักษณท่ีดีท่ีสุด 

รองลงมา กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําคดีพิเศษ ซ่ึงจากผลการศึกษาอธิบาย

ไดวากรมสอบสวนคดีพิเศษมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานคือ ตองการเปนองคกรชั้นนําดานการสืบสวนสอบสวน

ท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลและมีความเชื่อม่ันในการบังคับใชกฏหมายดวยความเปนธรรม (กรมสอบสวนคดี

พิเศษ, 2555) ดังนั้นการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะใหความสําคัญ

กับประเด็นขาวเก่ียวผลการดําเนินงานในคดีตาง ๆ เชน คดีแกงคอลเซ็นเตอร  แกงแอบอางราชสกุล หรือการ

ลักลอบตัด ขน และคาไมพะยูงในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ รวมท้ังคดีทุจริตทางการเมือง เปนตน นอกจากนี้การ

สรางภาพลักษณนั้นจริงๆ แลวเกิดจากการกระทําของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืองานท่ีบุคลากรปฏิบัติกันอยู

เปนประจํา แตไมควรปลอยใหภาพลักษณเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตองมีการปรุงแตง การเตรียมสรางใหเปน

ระบบ เพราะหากปลอยใหเกิดข้ึนเองอาจทําใหภาพลักษณท่ีปรากฏแกสายตาของสังคมไมตรงกับงานหรือ

บิดเบือนไปได ผูบริหารและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเอง และทําการ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และคงเสนคงวา เพ่ือใหประชาชนเกิดความ

ไววางใจในหนวยงาน ผูบริหาร และบุคลากร 
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 ภาพลักษณดานบุคลากร ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวาภาพลักษณของกรมสอบสวน

คดีพิเศษดานบุคลากรอยูในระดับดีมาก โดยเห็นวาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูท่ีมีความรู 

ความสามารถเปนภาพลักษณท่ีดี  บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษคํานึงถึงประโยชนของประชาชนมากกวา

ตนเอง ซ่ึงผลการศึกษาในประเด็นนี้สอดคลองกับผลการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณดานผูบริหาร โดยประชาชน

เห็นวาผูบริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนผูมีความรูความสามารถในการทําคดีพิเศษเปนภาพลักษณท่ีดี

ท่ีสุด ซ่ึงเปนการตอกย้ําวาผูบริหารและบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในวิชาชีพเปนอยางดี จึงตอกย้ําภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษวา เปนหนวยงานท่ี

นาเชื่อถือในการปฏิบัติงานดานยุติธรรม เนื่องจากประชาชนมีความม่ันใจในผูบริหารและบุคลากร 

 ภาพลักษณในดานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวา

ภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษดานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอยูในระดับดี โดยขอมูลมีความเปน

กลางไมเอนเอียงตามกระแสสังคม เปนภาพลักษณท่ีดี  มี ขอมูลถูกตองตามความเปนจริง ท้ังนี้อาจเกิดจาก

ผูบริหารและบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในวิชาชีพ

เปนอยางดี ในขณะท่ีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจไดถูกนําเสนอผานสื่อตางๆ  อยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนการ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงและเศรษฐกิจในระดับชาติ เชนคดีฉอโกงตาง ๆ  

 ภาพลักษณดานการประชาสัมพันธ พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเห็นวาภาพลักษณ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษดานการประชาสัมพันธอยูในระดับดีมาก โดยท่ีประชาชนไดรับขอมูลท่ีเผยแพร

ประชาสัมพันธมีความถูกตองเปนภาพลักษณท่ีดี  รองลงมา ขอมูลท่ีเผยแพรประชาสัมพันธมีความนาเชื่อถือ 

ในขณะท่ีสื่อประชาสัมพันธท่ีใชมีความหลากหลาย และเขาถึงงาย เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการ

ประชาสัมพันธผานสื่อหลากหลายชองทาง เชน สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต โดยจาก

การศึกษาพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาสื่อหนังสือพิมพ ซ่ึง

การประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่องจะมีบทบาทในการสรางชื่อเสียงและความนาเชื่อถือใหแกประชาชน

ท่ัวไป โดยใชสื่อประชาสัมพันธท่ีองคกรผลิตข้ึนเอง ควบคูไปกับสื่อมวลชน ทําใหเกิดการรับรูแกประชาชนใน          

วงกวางไดอยางรวดเร็ว  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาการเปดรับสื่อเก่ียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

ไดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือสื่อหนังสือพิมพ ดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษควรพิจารณา

การวางแผนการประชาสัมพันธในปงบประมาณถัดไป โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธ โดยเฉพาะในสวนของการเลือกใชสื่อเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ โดยอาจจะจัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในสื่อโทรทัศนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสื่อหนังสือพิมพนั้น 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรจะสงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ไปยังสื่อ
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หนังสือพิมพบอยข้ึน โดยเฉพาะหนังสือพิมพปริมาณ เพราะหนังสือพิมพประเภทนี้จะสามารถเขาถึงกลุม

ประชากรไดหลากหลายกวาหนังสือพิมพคุณภาพ 

 2. จากการศึกษาประเด็นเนื้อท่ีตองการใหนําเสนอ พบวา กลุมตัวอยางตองการใหนําเสนอ

ประเด็นข้ันตอนการขอรับบริการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษมากท่ีสุด ดังนั้นเรื่องข้ันตอนการขอรับบริการฝาย

ประชาสัมพันธของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรนําเสนอเนนย้ําบอยๆ โดยอาจจะคิดสรางสรรคกระบวนการ

นําเสนอใหมีความนาสนใจ และเขาใจงาย เหมาะสําหรับกลุมประชาชนท่ัวไป อาจจะเลือกใชชองทางการ

สื่อสารท่ีหลากหลาย ผสมผสานกัน เชน สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน การตูนในหนังสือพิมพ หรือเปนสิ่งพิมพ

เฉพาะกิจ  นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งท่ีกลุมประชากรสนใจไมตางกันกับข้ันตอนการขอรับบริการ คือ ความรู

เก่ียวกับการระวังภัยตาง ๆ ซ่ึงในปจจุบันพบวา กรมสอบสวนคดีพิเศษนําเสนอประเด็นนี้อยูแลวแตนําเสนออยู

ในเว็บไซดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษควรนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนเหลานี้ให

แพรยิ่งข้ึนโดยเลือกใชชองทางท่ีหลากหลายผสมผสานกัน 

 3. จากการศึกษาประเด็นภาพลักษณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบวา กลุมตัวอยางมี

ภาพลักษณเก่ียวกับดานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจเปนประเด็นสุดทาย ดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษควร

ตองนําเสนอเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากการเปนการรายงานขาว อาจจะ

นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน โดยการเชิญผูสื่อขาว นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปเขารับ

ฟงผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จแลว รวมท้ังจัดทําเปนเอกสารเผยแพรแกประชาชนตอไป 
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