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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบ
และวิ ธี ก ารในการบังคับ คดี ผ้ ูป ระกัน ในคดี อ าญาของสานัก งานศาลยุติ ธ รรม และ
2) เพื่อศึกษาแนวทางหรื อวิธีการที่เหมาะสมในการบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของ
สานักงานศาลยุติธรรม โดยอาศัยการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) จาก
กลุ่ม ตัว อย่า ง ประกอบด้ ว ย นิ ติ ก รผู้ป ฏิ บัติ งานบัง คับ คดี โดยตรงของศาลยุติ ธ รรม
จานวน 166 คน และผู้อ านวยการสานัก งานบังคับ คดี จัง หวัด จ านวน 64 คน เพื่ อ
สนับสนุนข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) ผู้บ ริ ห ารสูง สุด ของศาลยุติ ธ รรม และส านัก งานศาลยุติ ธ รรม
หัวหน้ าส่วนราชการศาลยุติ ธรรมที่ ด าเนิ น คดี อ าญา ในกรุ งเทพมหานคร และศาล
ยุติธรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดที่ตงส
ั ้ านักงานอธิบดีผ้ พู ิพากษาภาค 1-9 และผู้บริ หารสูงสุด
ของกรมบังคับ คดี รวมทัง้ สิน้ จ านวน 15 คน เพื่ อ ประกอบการวิเคราะห์ ข้ อ มูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
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ผลการวิจยั พบว่า มีสาเหตุสาคัญ 4 ประการ ที่ทาให้ การบังคับคดีผ้ ปู ระกันใน
คดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรมไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด คือ (1) สาเหตุ
ด้ านบุค ลากรที่ ขาดความเชี่ ย วชาญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (2) สาเหตุด้ าน
งบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ (3) สาเหตุ
ด้ า นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบัง คับ คดี และ
(4) สาเหตุด้านกระบวนการดาเนิ นงานที่เกี่ยวกับการบังคับคดี จากสาเหตุทงั ้ 4 ด้ าน
ผลจากการวิจยั ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า การบังคับคดีควรเป็ นภารกิจหลักของกรมบังคับคดี โดยมี
สานักงานศาลยุติธรรมและสานักงานอัยการสูงสุด เป็ นหน่วยงานสนับสนุน เนื่องด้ วย
ความพร้ อมทางด้ านทรัพยากรทางการบริ หาร โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญของบุคลากร
และกระบวนการที่เป็ นขันตอนส
้
าคัญของการบังคับคดี ซึง่ อยู่ภายใต้ อานาจหน้ าที่ของ
กรมบังคับคดี
คาสาคัญ: การบังคับคดี , ผู้ประกัน , คดีอาญา
Abstract
The purpose of this research was 1) to study the causes affecting
the system and methods of law enforcement in criminal cases of the Office of
the Judiciary, and 2) to study the appropriate methods and methods of law
enforcement. The Office of the Judiciary by the Quantitative storage
(Quantitative Data). The sample consisted of 166 law enforcement officers
from the Courts of Justice and 64 provincial law enforcement officers to
support qualitative data collected from in-depth interviews. Top executives of
the Court of Justice and the Office of the Judiciary The Chief Justice of the
Criminal Court In Bangkok The Judicial Office is located in the province where
the Office of Judges of Region 1-9 and the executives of the Department of
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Justice are located. A total of 15 students were assigned to analyze the data
for the purposes of the
The results of the research show that there are four main reasons
for the failure of the Office of the Judiciary to enforce the criminal case. (1) The
reasons for lack of expertise and motivation in the operation of the Office of the
Judiciary (2) Budgetary reasons (3) Causes of tools to manage information in
law enforcement. And (4) cause the enforcement process. From all 4 causes.
The results of the research indicated that. Legal execution should be the main
task of the Legal execution Department. The Office of the Judiciary and the
Attorney General's Office Is a support agency With the availability of
administrative resources. Especially the expertise of personnel and processes
is an important step in the execution of the case. Under the authority of the
Department of Justice.
Keywords : Legal Execution , Guaranteed , Criminal case
บทนา
ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทงปวง
ั ้ ตลอดจนคดีอาญา ทังนี
้ ้
เว้ น แต่ค ดีที่ รัฐธรรมนูญ หรื อ กฎหมายบั ญ ญั ติให้ อ ยู่ในอานาจของศาลอื่น และให้ มี
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ และการด าเนิ น การอื่ น โดยมี หั ว หน้ าห น่ ว ยงานคนหนึ่ ง เป็ น
ผู้บงั คับบัญชาขึ ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา (ราช-กิจจานุเบกษา, 2560, หน้ า 55) ในการ
ด าเนิ น คดี อ าญา ผู้ต้ องหาหรื อ จ าเลยจะได้ รั บ การคุ้ มครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 (ราชกิ จ จา
นุเบกษา, 2560, หน้ า 8, 9) ซึ่งเมื่อมีผ้ ถู ูกจับกุมเพื่อดาเนินคดีในคดีอาญานัน้ บุคคล
ดังกล่าวมี สิท ธิ ที่ จ ะได้ รับ การปล่อ ยตัวชั่ว คราวไปในระหว่า งการสอบสวนและการ
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พิจารณาคดี การปล่อยตัวชัว่ คราวนี ้ คือ การอนุญาตให้ ผ้ ตู ้ องหาหรื อจาเลยพ้ นจากการ
ควบคุม ของเจ้ า พนักงานหรื อศาล ตามระยะเวลาที่ กาหนด เพื่ อไม่ให้ ผ้ ูต้อ งหาหรื อ
จาเลยถูกควบคุมหรื อขังเป็ นเวลานานเกินกว่าจาเป็ นในระหว่างการสอบสวนหรื อการ
พิจารณาคดี (สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, 2555, หน้ า 3)
ในจานวนคดีอาญาที่ขึ ้นสู่ศาลยุติธรรมดังกล่าว มีคดีส่วนหนึ่งที่ผ้ ตู ้ องหา
หรื อจาเลยได้ รับการปล่อยชั่วคราวไประหว่างการพิจารณาคดีและผู้ประกันไม่ส่งตัว
ผู้ต้องหาหรื อจาเลยตามกาหนดที่ศาลนัด ศาลจึงมีคาสัง่ ปรับผู้ประกัน ซึ่งมีผ้ ปู ระกัน
ส่วนหนึ่งไม่ยอมชาระค่าปรับ จาเป็ นที่จะต้ องใช้ มาตรการทางกฎหมาย คือ การบังคับ
คดี ซึ่งเดิมเป็ น หน้ าที่ ของพนัก งานอัย การ ตามพระราชบัญ ญั ติองค์ ก รอัยการและ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้ า 42-43) ต่อมามีการแก้ ไข
พระราชบัญ ญั ติ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ฉบับ ที่ 22 (ราชกิ จ จา
นุเบกษา, 2547, หน้ า 15-16) มาตรา 119 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ใน
การบังคับคดี ให้ ศาลชันต้
้ นที่พิจารณาชี ้ขาดตัดสินคดีนนั ้ มีอานาจออกหมายบังคับคดี
เอาแก่ทรัพย์สนิ ของบุคคล ซึ่งต้ องรับผิดตามสัญญาประกันได้ เสมือนว่าเป็ นลูกหนี ้ตาม
คาพิพ ากษา และให้ ถือว่าหัวหน้ าสานักงานประจาศาลยุติธรรมเป็ นเจ้ าหนี ้ ตามค า
พิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับหนี ้ตามสัญญาประกันดังกล่าว” โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2547
ตังแต่
้ กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ สานักงานศาลยุติธรรมได้ จดั ทาคูม่ ือ
การบังคับคดี เพื่อให้ ผ้ อู านวยการซึ่งเป็ นหัวหน้ าสานักงานประจาศาลยุติธรรมในฐานะ
เจ้ า หนี ต้ ามค าพิ พ ากษา ใช้ เป็ น แนวทางในการบังคับ คดี น ายประกัน ในคดี อ าญา
เนื่องจากเป็ นภารกิจใหม่ของศาลยุติธรรมที่จะต้ องดาเนินการตามกฎหมาย แต่ผลการ
ดาเนินงานบังคับคดีผ้ ปู ระกันปรากฎว่าได้ น้อยมาก ตามข้ อมูลดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้
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ตางรางที่ 1 การสืบทรัพย์และการบังคับคดีของลูกหนี ้ตามคาพิพากษา (กรณีผ้ ปู ระกัน
ผิดสัญญาประกันต่อศาล) ณ เดือนธันวาคม 2560

ที่มา : รายงานการสืบทรัพย์และการบังคับคดีของลูกหนี ้ตามคาพิพากษา
(กรณีผ้ ปู ระกันผิดสัญญาประกันต่อศาล) ณ เดือนธันวาคม 2560
สานักกิจการคดี สานักงานศาลยุติธรรม
จากตารางที่ 1 แสดงสถิติการสืบทรัพย์และการบังคับคดีของลูกหนี ้ตามคา
พิพากษาตังแต่
้ สานักงานศาลยุติธรรมเป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ คือ ตังแต่
้
กฎหมายมีผลใช้ บงั คับเป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ และในจานวนนี ้มีจานวนหนี ้ที่ศาลสัง่
ปรับผู้ประกันที่เกิดขึ ้นก่อนปี 2547 รวมอยูด่ ้ วย พบว่า ศาลสามารถดาเนินการบังคับคดี
ผู้ประกันในภาพรวมได้ เฉลีย่ เพียงร้ อยละ 14.42 เท่านัน้ ซึง่ ถือว่าน้ อยมาก
จากข้ อมู ล ที่ น าเสนอ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พยายามศึ ก ษาแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมในการบังคับ คดี ผ้ ูป ระกัน ในคดี อ าญาของสานัก งานศาลยุติ ธ รรม โดยมี
วัตถุประสงค์ในหัวข้ อถัดไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาสาเหตุที่มผี ลกระทบต่อระบบและวิธีการในการบังคับคดีผ้ ปู ระกัน
ในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
2. เพื่ อ ศึก ษาแนวทางหรื อ วิธี ก ารที่ เหมาะสมในการบังคับ คดี ผ้ ูป ระกัน ใน
คดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
วิธีการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้ ข้อมูลเชิง
ปริ ม าณจากการแจกแบบสอบถามซึ่งผ่านการทดลองใช้ (Try out) โดยได้ ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 ข้ อมูลจากแบบสอบถามถูกใช้ เพื่อบรรยายสภาพปั ญ หาซึ่งเก็ บ
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย นิติกรผู้ป ฏิบัติงานบังคับคดีโดยตรงของศาล
ยุติธรรม จานวน 166 คน และผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัด จานวน 64 คน
ตามสูตรคานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บุญ ศรี พรหม-มาพันธุ์, 2552,
หน้ า 77) โดยจะสุ่มตัวอย่างจากศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาคที่มีสถิติคดีอาญาสูงสุด
เรี ยงตามลาดับลงมาจนครบตามจานวนตัวอย่างที่ต้องการ และใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้ วย ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และใช้ สถิติ
และโปรแกรมสาเร็ จรูปในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหาสรุปปั ญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการบังคับคดี
ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Data) เป็ นการเก็ บ รวบรวมจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi
Structured Interview) ในการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารสูงสุดของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม หัวหน้ าส่วนราชการศาลยุติธรรมที่ดาเนินคดีอาญาในกรุ งเทพมหานคร
และศาลยุ ติ ธ รรมที่ ตั ง้ อยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ ตั ง้ ส านั ก งานอธิ บ ดี ผ้ ู พิ พ ากษาภาค 1-9
และผู้บ ริ ห ารสูง สุด ของกรมบัง คับ คดี รวมทัง้ สิ น้ จ านวน 15 คน เพื่ อ ประกอบการ
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วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ ท ราบสาเหตุที่ มี
ผลกระทบต่ อ ระบบหรื อ วิ ธี ก ารในการบั ง คั บ คดี และแนวทางแก้ ไข วิ ธี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ รูปแบบ แนวทางหรื อวิธีการในการบังคับคดี
ผลการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ขอน าเสนอผลการวิ จั ย เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบและวิ ธี ก ารในการบั ง คั บ คดี ผ้ ู ประกั น
ในคดี อาญาของสานักงานศาลยุติ ธรรม จากแนวคิด ตามหลักการทรั พ ยากรในการ
บริ ห ารจั ด การ (4M) โดยศึ ก ษ าครอบคลุ ม ทั ง้ 4 ด้ าน คื อ 1) Man 2) Money
3) Materials and 4) Management และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทาง
หรื อวิธีการที่เหมาะสมในการบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
โดยศึกษาจาก 4 วิธีการที่เป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ คือ 1) ศาลยุติธรรมเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนิ น การ เหมื อ นในปั จ จุ บัน 2) กรมบัง คับ คดี เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
ดาเนินการ 3) พนักงานอัยการ โจทก์ (สานักงานอัยการสูงสุด) เป็ นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการ 4) โดยการใช้ วิธีการ Outsource และศึกษาสาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดี
ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในมุมมองของผู้บริ หาร ซึง่ ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนี ้
ผลการวิจัยเชิงปริ มาณ พบว่าสาเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบหรื อวิธีการใน
การบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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ตารางที่ 2 สาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด (ต่อ)
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ตารางที่ 2 สาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด (ต่อ)
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ตารางที่ 2 สาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด (ต่อ)

จากตารางที่ 2 พบว่ า สาเหตุ ส าคัญ 4 ประการ ที่ ท าให้ การบั ง คับ คดี
ผู้ประกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรมไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด คือ
(1) สาเหตุ ด้ านบุ ค ลากรที่ ข าดความเชี่ ย วชาญและแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งาน
(2) สาเหตุด้านงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ (3) สาเหตุด้านเครื่ องมือช่วยในการบริ หารจัดการข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบังคับ
คดี และ (4) สาเหตุด้านกระบวนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
1.สาเหตุท่ ีมีผลกระทบต่ อระบบหรือวิธีการในการบังคับคดีผ้ ปู ระกัน
ในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรมในมุมมองของผู้บริหาร ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดีไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในมุมมองของผู้บริ หาร
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จากตารางที่ 3 พบว่าสาเหตุที่ทาให้ การบังคับคดีไม่เป็ นไปตามที่สานักงาน
ศาลยุติธรรมกาหนดในมุมมองของผู้บริ หาร กลุม่ ศาลยุติธรรม มี 6 สาเหตุ และ กลุม่
กรมบังคับคดีมี 3 สาเหตุ
2.แนวทางหรื อวิธีการที่มีความเหมาะสมในการบังคับคดี ตามตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 แนวทางหรื อวิธีการที่เหมาะสมในการบังคับคดี

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ให้ ข้ อมูลสาคัญ ทัง้ 2 กลุ่ม ได้ มี ค วามเห็ นตรงกัน ให้
สานักงานศาลยุติธรรมเป็ น หน่วยงานหลักในการด าเนินการบังคับคดี ต่อไป ส่วนการ
Outsource ศาลยุติธรรมเห็นด้ วยร้ อยละ 100 แต่กรมบังคับคดีไม่เห็นด้ วย
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ข้ อเสนอแนะอื่นๆ ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้ อเสนอแนะของผู้ให้ ข้อมูลทังสองกลุ
้
ม่ ที่เป็ นข้ อค้ นพบใหม่ในการวิจยั ครัง้ นี ้

จากตารางที่ 5 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ทัง้ 2 กลุ่ม ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
อื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตรงกัน ในส่วนของการปรับโครงสร้ างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติ ธ รรม โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ลัก ษณะการปฏิ บัติ งานกึ่ งบริ ห ารกึ่ งตุล าการ ที่ ก าร
ปฏิบตั ิงานต้ องอาศัยคาสัง่ ของศาลยุติธรรมในการดาเนินการ เช่น กรมบังคับคดี กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ให้ กลับมาอยู่ในสังกัดของศาล
ยุ ติ ธ รรมเหมื อ นเช่ น ในอดี ต เพื่ อ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วจะได้ ปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สรุ ปและอภิปรายผล
1.การศึกษาหาสาเหตุท่ มี ีผลกระทบต่ อระบบหรือวิธีการในการบังคับ
คดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
นับตังแต่
้ สานักงานศาลยุติธรรมเป็ นหน่วยงานหลักในการบังคับคดี ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 และมีผลใช้ บงั คับใน
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วันที่ 24 ธันวาคม 2547 สานักงานศาลยุติธรรมต้ องดาเนินการบังคับคดีกบั คดีที่ศาลมี
คาสัง่ ปรับผู้ประกันตังแต่
้ ปี 2547 ย้ อนหลังลงไป 10 ปี และคดีที่เกิดขึ ้นใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่
24 ธั น วาคม 2547 เป็ นต้ นมา โดยผู้ อ านวยการส านั ก /ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ประจาศาล ทาหน้ าที่ เป็ น เจ้ าหนีต้ ามค าพิพ ากษา ซึ่งมี ค ดีบังคับคดีค้ างด าเนิ นการ
เป็ นจานวนมาก และจากการวิจยั พบว่า
1.1 สาเหตุด้านคน อันดับที่ 1 คือ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทางาน
อันดับที่ 2 คือ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการบังคับคดี เนื่องจากเป็ นภารกิจใหม่ที่
เพิ่มขึ ้น ขันตอน
้
แนวทางปฏิบตั ิไม่ชัดเจนทาให้ ผ้ อู านวยการต้ องรับภาระหนักมากใน
การดาเนินการบังคับคดีในฐานะเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษา ซึ่งผู้อานวยการขาดความรู้
และความเชี่ยวชาญในด้ านนี ้ หากเกิดผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ต้ องถูกสอบสวน
ดาเนินการทางวินยั ต้ องชดใช้ เงินค่าปรับแทนผู้ประกัน ทาให้ ผ้ อู านวยการและเจ้ าหน้ าที่
ที่ปฏิบตั ิงานบังคับคดีขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
1.2 สาเหตุ ด้ านเงิ น อั น ดั บ ที่ 1 คื อ การจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ
แก่หน่วยงานราชการมีความยุ่งยากในการปฏิบตั ิ และขาดงบประมาณในการติดตาม
และสื บ ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากกฎหมายมิ ได้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเรี ย กเก็ บ เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ไปติ ด ต่ อ ก็ ต้ อ งช าระเงิ น ค่า ธรรมเนี ย มต่า งๆ ซึ่ง มี
ขันตอนด
้
าเนินการที่ย่งุ ยาก ทาให้ งานล่าช้ า นอกจากนันงบประมาณในการติ
้
ดตาม
และสืบทรัพย์ มีไม่เพี ยงพอ อันดับ ที่ 2 ไม่มีเงินเบีย้ เลี ้ยงให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานในกรณี ต้ อง
ออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่นอกสานักงาน เช่น ออกไปติดตามและสืบทรัพย์ หรื อนาเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องไปปฏิบตั ิงานนอกสานักงาน บางครัง้ ต้ องเสีย่ งอันตราย ซึง่ อาจจะเกิดความ
เสีย หายแก่ ทรั พย์ สิน และชี วิตได้ แต่ไม่มี เงิน เบี ย้ เลี ้ยงหรื อเงิ นตอบแทนการเสี่ยงภัย
ดังกล่าว ทาให้ เกิดการขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
1.3 สาเหตุ ด้ านอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ อั น ดั บ ที่ 1 คื อ
ฐานข้ อ มูล ผู้ป ระกัน ที่ เชื่ อ มโยงกัน ทั ง้ ประเทศไม่ เป็ น ปั จ จุบัน เนื่ อ งจากฐานข้ อ มูล
ผู้ประกันมีความสาคัญในการดาเนินการในชันปล่
้ อยชัว่ คราว ซึ่งเป็ นต้ นน ้าของระบบ
การบังคับคดี หากฐานข้ อมูลผู้ประกันครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั การพิจารณาในการปล่อย
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ชัว่ คราวของศาลยุติธรรมก็จะรัดกุมมากยิ่งขึ ้น ทาให้ การผิดนัดของผู้ ประกันและศาลมี
คาสัง่ ปรับผู้ประกันน้ อยลง ทังจะได้
้
เห็นภาพและประวัติของผู้ประกันได้ อย่างชัดเจน
อันดับที่ 2 ขาดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพในการบังคับคดี โปรแกรม
ที่มีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการใช้ ทงหมด
ั้
1.4 สาเหตุด้านบริหารจัดการ อันดับที่ 1 คือ หลักทรัพย์ที่วางประกัน
ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ ท าให้ ยากแก่ ก ารบั ง คับ คดี เช่ น หลัก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นที่ ดิ น ไม่ มี
ทางเข้ าออกหรื อที่เรี ยกว่า ที่ดินตาบอด และการใช้ ตัวบุคคลหรื อใช้ ตาแหน่งมาเป็ น
ประกัน โดยไม่มี การวางหลักประกัน ทาให้ ไม่สามารถบังคับคดี ได้ อย่ างรวดเร็ วและ
ครบถ้ วน ทาให้ ยงุ่ ยากในการดาเนินการติดตามและสืบทรัพย์ อันดับที่ 2 ขาดหน่วยงาน
กลางในการให้ คาปรึกษาแนะนาที่ชดั เจน โดยเมื่อเริ่ มดาเนินการหน่วยงานกลางจานวน
3 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม รับผิดชอบในเรื่ อง
การจัดทาคู่มือและแนวทางปฏิบตั ิงาน สานักบริ หารทรัพย์สิน รับผิดชอบในเรื่ อง การ
รายงานต่ า ง ๆ การติ ด ต่ อ ขอจ าหน่ า ยหนี ส้ ูญ กับ กระทรวงการคลัง ส านัก พัฒ นา
ระบบงาน รับผิดชอบในเรื่ องการพัฒนาระบบงานบังคับคดี อันดับที่ 3 ระบบการปล่อย
ชั่วคราว เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้ ความสาคัญกับการคุ้มครองสิทธิ เสรี ภาพของ
ผู้ต้ องหาหรื อจาเลยเป็ น ลาดับ ต้ น ศาลยุติธรรมต้ องปฏิบัติงานในขันตอนการปล่
้
อย
ชัว่ คราวด้ วยความรวดเร็ ว ทาให้ ขาดระบบการตรวจสอบหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไป
จากการวิจยั ยังพบว่าสานักงานศาลยุติธรรมให้ ความสาคัญกับปั จจัยการ
บริ หารงานทัง้ 4 ด้ าน และหลักการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในระดับต่า โดยจะ
เห็ น ได้ จากข้ อ มูลปั ญ หาและอุป สรรคจากการปฏิ บัติ งานหลัก ๆ เกิ ด จากปั จ จัยการ
บริ ห ารงานทัง้ 4 ด้ า น และการบริ ห ารงานจะแตกต่ า งจากการบริ ห ารงานแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ที่จะต้ องมีการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดเป้าหมาย และ
การกาหนดกลยุทธ์ โดยพบว่าข้ อมูลการขาดยุทธศาสตร์ ในการบังคับคดีภาพรวม ใน
ระดับ มาก (  = 3.70) แยกรายข้ อ ขาดนโยบาย ในระดับ มาก (  = 3.78) ขาดการ
ก าหนดกลยุท ธ์ แ ละวางแผน ในระดับ มาก (  = 3.79) ขาดการก าหนดเป้ า หมาย
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ในระดับมาก(  = 3.67) และขาดการติดตามและประเมินผล ในระดับมาก (  = 3.57)
จึงเป็ นเหตุให้ ผลการบังคับคดีไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กาหนด
ดัง นัน้ ส านัก งานศาลยุติ ธ รรมจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงาน โดยให้
ความสาคัญกับปั จจัยการบริ หารงานทัง้ 4 ด้ าน หลักการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระบบบริ หารผลงานประสบความสาเร็ จ และการกาหนดให้ งานบังคับคดีเป็ นนโยบาย
สาคัญของสานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจะสอดคล้ องกับหลักการบริ หารปั จจัยพื ้นฐาน
4 อย่าง คือ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ ที่จะต้ องบูรณาการปั จ จัยดังกล่าวเข้ าด้ วยกัน
อย่ า งเหมาะสม นอกจากนี ส้ านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจะต้ องให้ ความส าคั ญ กั บ
กระบวนการท างานโดยใช้ ท ฤษฎี ว งจรพัฒ นาคุณ ภาพของ Deming คื อ P-D-C-A
1) P= Plan การวางแผน โดยจัดลาดับความสาคัญ เป้าหมาย กาหนดการดาเนินงาน
กาหนดงบประมาณที่จะใช้ 2) D= Do การปฏิบตั ิ คือ การลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3) C= Check คือ การประเมินการทางานว่าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่ เป็ นการ
ประเมินโครงสร้ างที่รองรับ ประเมินขันตอนการด
้
าเนินงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4) A= Action คือ เมื่อตรวจสอบประเมินแล้ วพบว่ามีปัญหาหรื อความบกพร่องส่วนไหน
ก็ลงมือแก้ ไข เพื่อให้ การบังคับคดีผ้ ปู ระกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
สอดคล้ องกับหลักการบริ หารงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ที่จะต้ องมีการวางแผน
การกาหนด วัตถุประสงค์ การกาหนดเป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ และการติดตาม
และประเมิ น ผล และสอดคล้ อ งกับ องค์ ป ระกอบสาคัญ ที่ ท าให้ ระบบบริ ห ารผลงาน
ประสบค วาม ส าเร็ จ ของป ระคั ล ภ์ ปั ณ ฑ พ ลั ง กู ร (2553)คื อ 1) Agreement
2) Measurement 3) Feedback 4) Positive Reinforcement 5) Dialog 6) Reward
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Harold Koontz (1964, p.4) ที่ ก ล่า วว่า “การ
จัดการ คือ การดาเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยอาศัยปั จจัยทังหลาย
้
ได้ แก่
คน เงิน วัสดุ สิง่ ของ เป็ นอุปกรณ์การจัดการนัน”
้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2540, หน้ า 61) ที่กล่าวว่า “การ
จัดการ คือ ศิลปในการใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ขององค์ การและนอกองค์การ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ”
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2.การศึกษาหาแนวทางหรื อวิธีการที่มีความเหมาะสมในการบังคับ
คดีผ้ ปู ระกันในคดีอาญาของสานักงานศาลยุติธรรม
จากการวิจัยพบว่า ศาลยุติธรรมยังคงเป็ นหน่วยงานหลักในการบังคับคดี
โดยมีกรมบังคับคดีและสานักงานอัยการสูงสุดเป็ นหน่วยงานสนับสนุน แต่เมื่อพิจารณา
จุดอ่อนจุดแข็งของแนวทางหรื อวิธีการทัง้ 4 แบบ โดยการศึกษาข้ อมูลจากกฎหมาย
อานาจหน้ าที่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน แนวคิด ทฤษฎีบริ หาร แล้ ว เห็นว่ากรม
บังคับคดีมีจุดแข็งมากและไม่มีจุดอ่อนในการบังคับคดี เพราะกรมบังคับคดีมีหน้ าที่
โดยตรงในการบัง คับคดีแ ละมี จุดแข็งที่ สาคัญ คื อ 1) ปั จจัย การบริ หาร คื อ คน เงิ น
อุปกรณ์ การจัดการ มีความพร้ อมทุกอย่าง 2) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ รองรับใน
การดาเนินการครบถ้ วน 3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้ านการบังคับคดีครอบคลุมทุก
ด้ าน และ 4) มีอ านาจหน้ าที่โดยตรงในการบังคับ คดี ซึ่งถื อว่ามี ค วามพร้ อมในการ
ดาเนินการมากที่สดุ ใน 4 รู ปแบบดังกล่าวข้ างต้ น ดังนันเห็
้ นว่าการบังคับคดีควรเป็ น
ภารกิจหลักของ “กรมบังคับคดี” โดยมีสานักงานศาลยุติธรรมและสานักงานอัยการ
สูงสุดเป็ นหน่วยงานสนับสนุน และหากจะให้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดควรมีการ
ปรับโครงสร้ างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยให้ กรมบังคับคดี
ขึ ้นอยูก่ บั ศาลยุติธรรมเหมือนในอดีต ตามข้ อมูลที่ค้นพบใหม่จากการวิจยั นี ้
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด การจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ (Christopher Hood,
1991, p. 3) โดยการให้ ความสาคัญกับ 1) การบริ หารอย่างมืออาชีพ 2) การกาหนด
วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน การกาหนดตัวชีว้ ัดผลสาเร็ จอย่างเป็ น
รู ป ธรรม 3) การเชื่ อ มโยงผลสาเร็ จ ของการปฏิ บัติงานกับการจัด สรรทรัพ ยากรของ
ภาครัฐและจัดให้ มีระบบการให้ รางวัลตอบแทน 4) การปรับปรุงโครงสร้ างขององค์การ
และระบบการทางานให้ มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน 5) ส่งเสริ มให้ มีระบบแข่งขัน
ในการจัด บริ ก ารสาธารณะ 6) การปรั บ เปลี่ยนวิธีการบริ ห ารให้ ทัน สมัย โดยการใช้
เทคโนโลยี่ และเทคนิค การบริ ห ารงานของภาคเอกชน 7) ส่งเสริ มวินัย ทางการเงิ น
การคลัง
สอดคล้ องกั บ การบริ หารงานแบบ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Results Based
Management: RBM) (ทศพร ศิ ริสัมพันธ์ , 2543, หน้ า 146) โดยมี การเน้ นการวางแผน
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การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ การดาเนินงานแบบมีสว่ นร่ วม ผู้บริ หารใน
แต่ละระดับขององค์ การต้ องยอมรับและคานึงถึงผลงาน การจัดวางระบบการตรวจสอบ
ผลงานและการให้ รางวัลตอบแทน
สอดคล้ องกับแนวคิ ด โพสคอร์ บ (POSDCoRB) ของ Luther Gulick และ
Lyndall Urwick (วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ, 2549) ประกอบด้ วยขัน้ ตอนการบริ ห าร 7
ประการ ได้ แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด องค์ การ (Organizing) 3) การ
บริ ห ารงานบุ ค คล (Staffing) 4) การอ านวยการ (Directing) 5) การประสานงาน
(Coordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7) การงบประมาณ (Budgeting)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.สานักงานศาลยุติธรรมควรกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการ
บังคับคดีให้ ชดั เจน
2.สานักงานศาลยุติ ธรรมควรกาหนดนโยบายในการประสานงานความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานบังคับคดีให้ เป็ นรูปธรรม
3.สานักงานศาลยุติธรรมควรดาเนินการตังคณะท
้
างานพิจารณาการจัดทา
ระบบการปล่อยชัว่ คราว โดยการศึกษาระบบการปล่อยชัว่ คราวของประเทศต่าง ๆ ทัง้
เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา เพื่ อสรุ ปนาข้ อดีของประเทศต่าง ๆ มาจัดทาระบบการ
ปล่อยชัว่ คราวของประเทศไทยให้ มีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะด้ านโครงสร้ างองค์กร
สานักงานศาลยุติธรรมควรเสนอกฎหมายปรับปรุงโครงสร้ างของหน่วยงาน
ในสังกัดศาลยุติธรรม เพื่อนาหน่วยงานที่มีลกั ษณะกึ่งบริ หารกึ่งตุลาการ คือ กรมบังคับ
คดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ให้ กลับมาอยู่ในสังกัด
ศาลยุติธรรมเหมือนในอดีต เพื่อที่จะทาให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานดังกล่าวเป็ นไป
ด้ วยความรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมากกว่าในปั จจุบนั
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ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1.สานักงานศาลยุติ ธ รรม ควรจัด สรรอัต ราก าลังเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ งาน
บังคับคดีให้ เพียงพอกับปริ มาณงาน และกาชับผู้บริ หารศาลยุติธรรมที่มีการดาเนินคดี
อาญาให้ ความสาคัญกับงานบังคับคดีอย่างจริ งจัง
2.สานักงานศาลยุติธรรม ควรตังคณะท
้
างานประชุมร่ วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการบังคับคดี เช่น กรมบังคับคดี ธนาคารต่าง ๆ เพื่อความกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ วิธีการและขันตอนที
้
่ชดั เจน และร่วมกันหาทางออกเมื่อมีปัญหาในการบังคับคดี
เกิดขึ ้น
3.สานักงานศาลยุติธรรม ควรจัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ ความรู้ และสร้ าง
ความเชี่ยวชาญให้ แก่บคุ ลากรผู้ปฏิบตั ิงานบังคับคดี อย่างสม่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1.การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาในเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการบังคับคดี
ตลอดจนรูปแบบการบังคับคดีที่เหมาะสมของประเทศไทย เท่านัน้ ซึง่ ทาให้ ทราบข้ อมูล
เฉพาะในเรื่ องปั ญหาและอุปสรรค และรูปแบบในการบังคับคดีเท่านัน้
2.ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป เห็นควรมีการวิจยั ในเรื่ อง ระบบการปล่อยชัว่ คราว
ของประเทศไทย เพื่อให้ ทราบข้ อดีข้อเสียของระบบการปล่อยชัว่ คราว ซึง่ เป็ นต้ นน ้าของ
การบังคับคดี
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