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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการ
บังคับคดีให้มีมาตรฐานการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู้ และความเข้าใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง
กระบวนการบังคับคดี ๒) ทราบถึงความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ๓) ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้าน
กระบวนการบังคับคดี ๔) ทราบถึงการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่อง
จากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ สำหรับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือ 
ส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิตและกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
และ ๕) ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) 
กรมบังคับคดี 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
คือ การสำรวจแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิธีการเชิงคุณภาพ คือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสำหรับประชากรเป้าหมาย (Target Population)  
การสำรวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม ได้สำรวจจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จำนวน ๒,๕๘๗ คน การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกได้สัมภาษณ์จากผู้บริหารหน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ กรมบังคับคดี 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวน ๑๐ หน่วยงาน  
รวม ๒๐ คน และการสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ได้ร่วมสนทนากลุ่มกับประชาชน 
กลุ่มเปราะบาง จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน รวม ๑๕ คน จากกลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือ 
ส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิตและกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ท่ีได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Questionnaire) โดยแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) และประเด็นการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus Group) การหา
คุณภาพของเครื่องมือ ใช้วิธีการหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือท้ังหมดด้วย 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index-Objective Congruence: IOC) ของเครื่องมือ และเลือก
ประเด็นหรือข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๕ มาใช้เป็นข้อคำถาม สำหรับการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้วิธีการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน ๒๔๓ คน โดยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient : ∝) 
โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีระดับ ๐.๗ ข้ึนไป ท้ังรายข้อและภาพรวมรายด้าน 
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สรุปผลการวิจัย   
๑. การรับรู้ของผู้ รับบริการเก่ียวกับบทบาทหน้าที่การทำงาน และ เคร่ืองมือของกรมบังคับคดี 
    ที่ได้จัดทำขึ้น 
 ๑) ผู้รับบริการเกินร้อยละ ๗๐ รับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในแต่ละบทบาทหน้าท่ี 
โดยบทบาทหน้ าท่ีของกรมบังคับคดี ท่ี ผู้รับบริการรับรู้ สู งสุด ๓ อันดับแรก คือ การบั งคับคดีแพ่ ง 
ตามคำพิพากษาหรือคำส่ังศาล (ร้อยละ ๙๓.๙๓) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (ร้อยละ ๘๖.๙๓) และ
การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (ร้อยละ ๘๒.๒๒) ตามลำดับ 
 ๒) ผู้รับบริการรับรู้ว่าบทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็น
ประโยชน์ในระดับมากทุกข้อ โดยรับรู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าถึงความยุติธรรมในการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดีอยู่ในระดับมาก (M=๘.๓๗) รองลงมาคือ การท่ีเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้และลูกหนี้ 
ได้ชำระหนี้ (M=๘.๓๑) และการส่งเสริมสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (M=๘.๒๔) ตามลำดับ  
 ๓) ผู้รับบริการรับรู้ถึงเครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้นในระดับมากท้ังหมดโดยเครื่องมือ 
ท่ีผู้รับบริการรับรู้มากท่ีสุด คือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th (M=๔.๐๐) รองลงมาคือ ระบบ
สอบถามสถานะคดี (M=๓ .๘๓) และระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing) (M=๓ .๗๙) 
ตามลำดับ 
  

๒. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกระบวนการบังคับคดี 
 การรับรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีในประเด็นด้านการดำเนินกระบวนการบังคับคดี 
ท่ีเป็นไปตามกฎหมายและมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีการเช่ือมโยงการทำงานของหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลได้เน้นกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี การบังคับคดีในปัจจุบันสามารถ
ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นจากการลดขั้นตอนการการปฏิบัติท่ีไม่จำเป็น และการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
และบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีความเส่ียงและกดดัน จำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและยึดกฎหมาย 
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

๓. ความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดี 
 ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๑๑)  
เมื่อพิจารณากระบวนการแต่ละประเภทท่ีให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์ 
มากท่ีสุด (M=๙.๔๕) รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (M=๙.๒๕) และกระบวนการประมูล
ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (M=๙.๑๙) ตามลำดับ 

 (๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
 ผู้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  

ในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๑๓) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๓๐) และเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๙) และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า 
ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึก  
ในการให้บริการมากท่ีสุด (M=๙.๒๕) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ (M=๙.๒๔) และการให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๑๗) ตามลำดับ 
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 (๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
 ผู้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลายในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๕) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๕๔) 
และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๕๒) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย 
พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อลักษณะทางกายภาพและอาคารสถานท่ีของหน่วยงานกรมบังคับคดี 
มากท่ีสุด (M=๙.๔๓) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๓๖) และการให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัยมีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบการให้บริการ 
(M=๙.๒๕) ตามลำดับ 
 (๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 ผู้รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ในระดับมาก (M=๘.๘๐) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๕๓) และ
เช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๔๕) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า
ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อลักษณะทางกายภาพและอาคารสถานท่ีของกรมบังคับคดีมากท่ีสุด (M=๙.๓๘) 
รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และจิตสำนึกในการให้บริการ (M=๙.๑๕) และการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และ
สร้างความประทับใจ (M=๙.๐๐) ตามลำดับ 
 (๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 ผู้รับบริการในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีในระดับมาก (M=๘.๙๖) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับ 
มากท่ีสุด (M=๙.๒๙) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมาก ท่ีสุด (M=๙.๒๔)  
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ และการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และสร้างความประทับใจ 
มากท่ีสุด (M=๙.๑๐) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
มีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบการให้บริการ (M=๘.๙๖) 
และบุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ 
(M=๘.๙๓) ตามลำดับ 
 (๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
   ผู้รับบริการในกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีความเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในระดับมาก (M=๘.๙๗) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดี 
ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๔๒) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด  
(M=๙.๒๘) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้, เช่ือมั่นต่อบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
จิตสำนึกในการให้บริการ, และเช่ือมั่นต่อการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และ  
สร้างความประทับใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (M=๙.๑๘) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อลักษณะ
ทางกายภาพของโครงสร้างอาคารสถานท่ีของหน่วยงานกรมบังคับคดี (M=๘.๙๓) และบุคลากรของ 
กรมบังคับคดีมีคามรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ (M=๘.๙๑) ตามลำดับ   
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 (๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 ผู้รับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์ /การขายทอดตลาด มีความเช่ือมั่นต่อ

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๑๙) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดี 
ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๗) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
(M=๙.๑๖) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการมากท่ีสุด (M=๙.๓๗) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อ
การให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๓๕) และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ (M=๙.๒๗) ตามลำดับ 
 (๗) กระบวนการวางทรัพย์ 

 ผู้รับบริการในกระบวนการวางทรัพย์ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์ในระดับ
มากท่ีสุด (M=๙.๔๕) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีและกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด  
(M=๙.๕๘) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
มีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบการให้บริการมากท่ีสุด  
(M=๙.๗๘) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นการให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ (M=๙.๗๓) และการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายและเพียงพอ (M=๙.๖๓) 
ตามลำดับ  

 

๔. ความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินต่อกระบวนการบังคับคดี 
    และกรมบังคับคดี 
 ๑) มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในประเด็นด้านการดำเนินการท่ีซื่อสัตย์ เป็นกลาง 
โปร่งใส บุคลากรมีความชำนาญการบังคับคดีรวดเร็วขึ้นจากการลดขั้นตอนการปฏิบัติท่ีไม่จำเป็นและ 
การนำเทคโนโลยีมาใช้   
 ๒) มีความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในประเด็นด้านการทำงานท่ีครบถ้วนเป็นระบบ การทำงาน 
ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผู้รับบริการ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ มีการทำงานเชิงรุกด้านการจัดกระบวนการไกล่เกล่ียและ
การให้ความรู้ประชาชน การให้บริการท่ีดีต่อผู้รับบริการ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ มีการร่วมมือท่ีดีกับ
หน่วยงานอื่น ๆ และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

๕. การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมจำแนกตาม 
    ประเภทบริการ 

 ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม จำแนกตามประเภทบริการ
มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  สูงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการต้ังแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี เพิ่มขึ้น 
ทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีการเพิ่มของความเช่ือมั่นมากท่ีสุด ได้แก่ กระบวนการวางทรัพย์   
โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ 

 

๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
 ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(M=๔.๖๖) เมื่อพิจารณากระบวนการย่อย พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการวางทรัพย์มากท่ีสุด  
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(M=๔.๘๑) รองลงมาคือ การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (M=๔.๗๘) และการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (M=๔.๖๙) ตามลำดับ 
 (๑) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=๔.๒๑) โดยพึงพอใจต่อ 
การได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในระดับมาก (M=๔.๒๖) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (M=๔.๒๕) และความเป็นมืออาชีพ (M=๔.๒๔) ตามลำดับ และพบประเด็นความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีได้รับจริงแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การประสานงาน 
ด้วยความรวดเร็วและการติดตามงาน (MDF=๐.๒๘) จากการวิเคราะห์ Quadrant Analysis พบว่า  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นจริงด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีคาดหวัง  
ในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 (๒) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๓) โดยพึงพอใจต่อ 
การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารการให้บริการมีความเหมาะสม และง่ายต่อการเข้าใจในระดับมาก 
(M=๔.๐๖) รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย  (M=๔.๐๕) และ
กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (M=๓.๙๙) ตามลำดับ 
และพบประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีได้รับจริงแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวังมากท่ีสุด  
คือ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (MDF=๐.๓๔)  
จากการวิเคราะห์ Quadrant Analysis พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นจริงด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีคาดหวังในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับ  
การพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 (๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก (M=๔.๐๐) โดยพึงพอใจต่อสถานท่ี 
ท่ีให้บริการและการให้ความสะดวกต่อผู้รับบริการในระดับมาก (M=๔.๑๐) รองลงมาคือ การเปิดโอกาส 
ให้ ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ  (M=๔.๐๕) และการผลิตส่ือ 
สารสนเทศเผยแพร่ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการท่ีเข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ และสถานท่ี 
ท่ีให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษามีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ  
(M=๓.๙๙) ตามลำดับ และพบประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีได้รับจริงแตกต่างจากความพึงพอใจ 
ท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ (MDF=๐.๓๕) 
จากการวิเคราะห์ Quadrant Analysis พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็นจริงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
และด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจที่คาดหวัง และเป็นประเด็น
ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

๗. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับ 
    กระบวนการบังคับคดีที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
  ๑) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี ในประเด็นด้านการดำเนินการท่ีมีความรวดเร็ว 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสนับสนุนกระบวนการบังคับคดี และบุคลากร  
มีความเช่ียวชาญ  
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 ๒) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในประเด็นด้านการได้รับการบริการและการส่ือสารท่ีดี  
การได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ การได้รับประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวก 
การบริการ การต้อนรับ และการส่ือสาร และการได้รับประโยชน์จากกระบวนการบังคับคดี 
 

๘. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม 

มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นและสูงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและ  
การให้บริการเพิ่มขึ้นทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในระดับสูง ได้แก่ 
กระบวนการวางทรัพย์ และกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖๓.๑๑ และ ๕๔.๑๗ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ ตามลำดับ 

 

๙. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
  ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=๔.๖๔)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ใกล้เคียงกัน ๓ อันดับ คือ  
การยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ (M=๔.๗๗) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของ 
การดำเนินการและการบริการ (M=๔.๗๓) และการดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค (M=๔.๗๓)  
  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ 
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น (MDF=๐.๑๓) 
 (๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบั ติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี
แสดงรายการรับจ่ายเงิน (M=๔.๒๒)  

 สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี
เป็นไปอย่างเหมาะสม (MDF=๐.๒๗) สำหรับเฉพาะการดำเนินงานของสำนักงานส่วนกลาง คือ  
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ One Stop Service (MDF=๐.๓๕) 

 (๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
 ฝ่ายลูกหนี้  
    ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๔)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ได้ช้ีแจงสิทธิ หน้าท่ีของลูกหนี้ ขั้นตอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (M=๔.๐๘)  

  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอก
ประเทศและการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอน และภายในระยะเวลา
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ท่ีเหมาะสม (MDF=๐.๕๒) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงิน  
ค่าเล้ียงชีพ (MDF=๐.๕๑) การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนท่ีศาล  
(MDF=๐.๕๐) และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการได้รับการปลด 
จากล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด (MDF=๐.๔๘) 

  ฝ่ายเจ้าหนี้  
 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบั ติ งานท่ีเป็นจริงอยู่ ในระดับมาก (M=๔.๑๙)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัด 
การทรัพย์สินของลูกหนี้  และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้อง  
ตามกฎหมาย (M=๔.๒๖)  

  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 
และการได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวน
พยานหลักฐาน (MDF=๐.๔๗) 

 (๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
  ฝ่ายลูกหนี้  
  ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  (M=๔.๑๒)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เป็นช่องทางหนึ่ ง ท่ีทำให้ ลูกหนี้ชำระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้ ได้ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้สามารถ  
ช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง (M=๔.๑๙)  

  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ท่ี ได้รับ 
ความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้มีความเป็นธรรม (MDF=๐.๕๖)   

  ฝ่ายเจ้าหนี้  
  ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  (M=๓.๙๙)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน 
ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับ
ชำระหนี้ (M=๔.๐๖)  

 สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับ
ชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย (MDF=๐.๕๒) การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ และการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามข้ันตอนและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย (MDF=๐.๕๑) 
 (๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  (M=๔.๒๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
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ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียฯ
ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ (M=๔.๓๐)  

 สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การยื่นคำร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก (MDF=๐.๐๒) 

 (๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  (M=๔.๔๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด ใกล้เคียงกัน  
๓ อันดับ คือ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ (M=๔.๕๘) การเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม (M=๔.๕๗) และความถูกต้องในการจัด 
ทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (M=๔.๕๕)  

 สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การได้รับคำแนะนำถึงขั้นตอน วิธีการ สิทธิ  
ในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (MDF=๐.๓๖) 

 (๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  (M=๔.๑๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ ในระ ดับมาก  โดย ส่ิ ง ท่ี กรมบั ง คับคดีปฏิบั ติอยู่ ใน ระ ดับมาก ท่ี สุด  คือ  เจ้าหน้ า ท่ี  
ท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (M=๔.๒๐) ท้ังนี้  
การปฏิบัติงานกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดได้บรรลุวัตถุประสงค์  

 (๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=๔.๘๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การเปิดช่องทางให้มี  
การวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ  (M=๔.๘๙) 
ท้ังนี้การปฏิบัติงานกระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๑๐. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินต่อกระบวนการบังคับคดี 
     และกรมบังคับคดี 
 ๑) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการบังคับคดี 

 (๑) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านมุมมองข้อกฎหมายท่ีแตกต่างกัน และ
การมุ่งรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย 

 (๒) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านความไม่เข้าใจในกฎหมาย การเพิกเฉย
ละเลยต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง 

 (๓) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันมีความรวดเร็วมากขึ้น แต่ยังมีขั้นตอนหรือประเด็น 
ทางกฎหมายท่ีทำให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า และส่งผลกระทบต่อยอดหนี้ท่ีต้องชำระหนี้ 

 (๔) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านการสืบทรัพย์ สินซึ่งส่งผลกระทบ 
เรื่องการมีภาระของผู้ฟ้องร้อง และความล่าช้าในกระบวนการบังคับคดี 
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 (๕) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถ 
ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลต่อการทำงานท่ีล่าช้า  

 (๖) บุคลากรมีความเส่ียงและความกดดันในการทำงาน เนื่องจากการทำงานท่ามกลาง  
ความขัดแย้งและการรักษาผลประโยชน์  

 (๗) มีระยะเวลาดำเนินการบังคับคดีท่ีใช้เวลานาน และมีการอาศัยกฎระเบียบเป็นช่องทาง 
ในการประวิงเวลาให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า  

 (๘) กระบวนการบังคับคดีมีอุปสรรคในด้านการเปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขของกฎหมาย  
ทำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดี และส่งผลให้บางฝ่ายเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการบังคับคดี  

 ข้อเสนอแนะ   
 (๑) พัฒนาการให้บริการท่ีผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนท่ีไม่จำเป็น  
 (๒) ผลักดันให้การบังคับคดีบรรลุผลตามคำส่ังศาลด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 (๓) เร่งกระบวนการบังคับคดีให้รวดเร็ว ด้วยการลดขั้นตอนท่ีไม่จำเป็น ปรับเปล่ียนวิธีการ

ทำงาน ทำการปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาระบบการส่ือสาร นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการ  

 (๔) พัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียให้มีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง 
ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีขาดโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม มุ่งอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย 
และใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับหลักกฎหมาย   

 (๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกัน  
 (๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนกระบวนการไกล่เกล่ียคดี  
 (๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน และสร้างเครือข่ายการทำงานจากทุกฝ่าย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานกรมบังคับคดี 

 (๑) บุคลากรของกรมบังคับคดีต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความกังวลต่อบทบาทการใช้อำนาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี บุคลากรมีจำกัด และการมีภารกิจท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ผู้รับบริการท่ีเป็นลูกหนี้อาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติ ทำให้ส่งผลต่อ
การติดต่อประสานงาน   

 (๓) กรมบังคับคดีม ีขอบเขตของภารกิจที ่กว้างขวาง การดำเน ินงานแต่ละส่วนงาน  
มีความแตกต่างกันในขั้นตอนการปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือสับสนสำหรับผู้รับบริการ และมีอุปสรรค
ในด้านความไม่เช่ือมั่นต่อบทบาทการรักษาผลประโยชน์ของลูกหนี้  

 (๔) พบปัญหาการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อเสนอแนะ 

 (๑) พัฒนาการทำงานให้เช่ือมโยงกับศาลยุติธรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ และ
ภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายประชาชนในพื้นท่ี  
 (๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กร สร้างวัฒนธรรมท่ีเน้นความโปร่งใส การสร้างแรงจูงใจ 
ในการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการมุ่งทำงานเชิงรุกด้วยการให้ความรู้
ประชาชน  
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 (๓) พัฒนาช่องทางการส่ือสารให้รวดเร็ว พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการทำงาน 
เพิ่มช่องทางพิเศษกับคดีท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ และเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารด้วยระบบเทคโนโลย ี

 (๔) ขยายโครงสร้ างองค์กรให้ เหมาะสมกับภารกิ จ เพิ่ มบทบาทการทำงานเชิ งรุก 
เพื่อลดภาระการทำงาน  

 (๔) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบยืนยันและอ้างอิงได้ เพื่ อใช้  
ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๕) พัฒนาความรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง  
 (๖) พัฒนาการส่ือสารกับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน  
 (๗) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ สามารถให้บริการประชาชนตามข้ันตอนและ

กระบวนการท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๘) สร้างความชัดเจนโปร่งใสในการให้บริการ และบริหารจัดการภารกิจให้สามารถบรรลุผล

การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 
 

๑๑. ความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
 ผู้รับบริการระบุว่าภาพรวมของปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี มีอยู่ในระดับน้อย 

(M=๒.๔๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกับภาพรวม คือ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
ท้ังการให้บริการกระบวนการบังคับคดี และการตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร (M=๒.๕๐)  
ช่องทางการติดต่อ (M=๒.๔๗) และการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร (M=๒.๔๖) 
สำหรับการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน พบว่า ผู้รับบริการ  
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันดีขึ้นกว่าการดำเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ ๗๙.๔๔) 
 

๑๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
 ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบั ติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีการปฏิบัติเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ได้แก่ 
การมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคช่ัน โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓๔.๓๕ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ 

 

๑๓. ผลการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหา 
     ทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
 ๑) ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน  

 (๑) ประเด็นที่ได้รับการช่วยเหลือ 
   ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล 
กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) เห็นบทบาทของกรมบังคับคดีในลักษณะของผู้อำนวยความสะดวก ทำหน้าท่ี
ประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  และคอยให้คำปรึกษาจนเกิด 
ผลลัพธ ์หรือผลกระทบที่ด ีใน แง่ของการเห็นภาพท่ีต้องดำเนินการต่อไปในอนาคตช่วยให้หลุดพ้น 
จากความรู้สึกสับสนและวิตกกังวล และการลดภาระหนี้สินท่ีต้องชำระลงไปได้บางส่วนอันเกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้  
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 (๒) ข้อเสนอแนะ 
  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล 
กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) เสนอแนะให้จัดกิจกรรมการไกล่เกล่ียให้ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ 
มีโอกาสได้พบปะพูดคุย เพื่อช่วยประคับประคองสถานการณ์การชำระหนี้ เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม 
ไกล่เกล่ียให้มากขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดของลูกหนี้ และต้องการให้กรมบังคับคดีช่วยเป็นตัวกลางเจรจา
และช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายจากการค้ำประกันเป็นกรณีเศษ  

 ๒) ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
 (๑) ประเด็นที่ได้รับการช่วยเหลือ 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต เห็นบทบาทของกรมบังคับคดี 
ในลักษณะการเป็นผู้อำนวยความสะดวก การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การกำหนดสถานท่ีไกล่เกล่ีย การเป็น 
คนกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อหาทางออกในการชำระหนี้ เกิดผลลัพธ์ในแง่ของประโยชน์  
จากการเป็นตัวเช่ือมทำให้เกิดกระบวนการชำระหนี้ การกระตุ้นลูกหนี้ให้หันมาเจรจากับเจ้าหนี้แทนท่ี  
จะเพิกเฉย เกิดการประนีประนอมลดหย่อนหนี้ และการช่วยลดความวิตกกังวลและลดผลกระทบของลูกหนี้
และครอบครัว  

 (๒) ข้อเสนอแนะ 
  ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต เสนอแนะให้มีกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหนี้และการบังคับคดี การเพิ่มบทบาทการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อช่วยยืดระยะเวลาการชำระหนี้หรือ 
ลดหนี้ และการช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้ด้วยการทำสัญญาใหม่เป็นกรณีพิเศษ  

 ๓) ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
 (๑) ประเด็นที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 ประชาชนกลุ่มเปราะบางที ่เป ็นกลุ ่มหนี ้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เห็นบทบาทของกรมบังคับคดีในลักษณะของท่ีปรึกษา ช่วยทำให้ทราบข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ 
ช่วยให้ทราบช่องทางการติดต่อประสานงาน และข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการ เพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้
หรือแก้ไขปัญหาหนี้ท่ีเกิดจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา จนเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบในด้านการมีข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในขั้นตอนของการชำระหนี้ และการช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๒) ข้อเสนอแนะ 
 ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี ้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เสนอแนะให้กรมบังคับคดีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยเหลือเจรจาผ่อนปรนยืดระยะเวลาการชำระหนี้  
ให้การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป และเพิ่มเติมการติดต่อส่ือสารให้ทราบ 
ในหลายช่องทาง  
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ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนเจ้าหน้าท่ี/
บุคลากร………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

๖๓ 

๘ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ……………………………………………………………………………………… 

 
 

๖๓ 
๙ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนส่ิงอำนวย 
ความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร………………….…….. 

 
 

๖๔ 
๑๐ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนความพึงพอใจ 
ต่อผลการให้บริการ……………………………………………………………………….………………. 

 
 

๖๔ 
๑๑ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ 
บังคับคดีในภาพรวม……………………………………………………………………..……………….. 

 
 

๖๔ 
๑๒ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในส่วนกระบวนการ 
บังคับคดีแพ่ง………………………………………………………………………………..………………. 

 
 

๖๕ 
๑๓ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ 
บังคับคดีล้มละลาย………………………………………………………………………….…………….. 

 
 

๖๖ 
๑๔ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ 
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้…………………………………………………………….…………………….. 

 
 

๖๗ 
 
 

ฑ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                                                                        

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

๑๕ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น
ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ 
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี…………………………….…………………………………………. 

 
 

๖๘ 
๑๖ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ
ติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย…………………………………………………………. 

 
 

๖๙ 
๑๗ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ 
ประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด…………………………………………………………………. 

 
 

๖๙ 
๑๘ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการ 
วางทรัพย์……………………………………………………………………….……………………………… 

 
 

๗๐ 
๑๙ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับ 

เครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น…………………………………………………………… 
 

๗๐ 

๒๐ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านปัญหาหรือ
อุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี…………………………………………………………………… 

 
๗๑ 

๒๑ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก…. ๗๑ 
๒๒ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของประเด็นการสนทนากลุ่ม…..……….. ๗๓ 
๒๓ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศและอายุ                 

(n=๒๔๓)…………………………………………………………………………….…………………….…..  
 

๗๔ 
๒๔ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ และ      

สถานการณ์มารับบริการ (n=๒๔๓)………………………………………………………………… 
 

๗๔ 
๒๕ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือความเท่ียงในประเด็นของการรับรู้ 

บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  
(n=๒๔๓)…………………………………………………………………..………………………………….. 

 
 

๗๕ 
๒๖ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของความเช่ือมั่น

ท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี (n=๒๔๓)…………………………………………………………….. 
 

๗๖ 
๒๗ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ (n=๒๔๓)………….….. 
 

๗๗ 
๒๘ แสดงผลก แสดงการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็น

ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี (n=๒๔๓)…………………  
 

๗๘ 
๒๙ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของการรับรู้

เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น (n=๒๔๓)………………………………… 
 

๗๘ 
๓๐ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของปัญหาหรือ    

อุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี (n=๒๔๓)…………………………….……………………..  
 

๗๙ 
 

ฒ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                                                                        

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

๓๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และอายุ 
(n=๒๔๓)…………………………………………………………………………………………………….... 

 
๘๑ 

๓๒ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 
(n=๒๔๓)…………………………………………………………………………………………………….... 

 
๘๑ 

๓๓ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ และ 
สถานการณ์มารับบริการ (n=๒๔๓)…………………………………………………………………. 

 
๘๑ 

๓๔ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามหน่วยงาน                   
ท่ีเข้ารับบริการ (n=๒๔๓)……………………………………………………………………………….. 

 
๘๒ 

๓๕ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามกระบวนการท่ีเคยรับ/
รับบริการ (n=๒๔๓)…………………………………………………………………..…………….………  

 
๘๒ 

๓๖ แสดงร้อยละผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในแต่ละประเภทบริการ (n=๒๔๓)…….. ๘๓ 
๓๗ แสดงการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี (n=๒๔๓)……………………………………. ๘๓ 
๓๘ แสดงการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือท่ีเป็น

ประโยชน์ (n=๒๔๓)……………………………………………………………………………………….  
 

๘๔ 
๓๙ แสดงการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (n=๒๔๓)………………. ๘๔ 
๔๐ แสดงความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม  

(n=๒๔๓)……………………………………………………………………………………………………….   
 

๘๕ 
๔๑ แสดงความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีจำแนกตามประเภท 

การรับบริการ (n=๒๔๓)………………………………………………………………………….……… 
 

๘๖ 

๔๒ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
ในภาพรวม (n=๒๔๓)……………………………………………………………………………………. 

 
๘๘ 

๔๓ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
(n=๒๔๓)……………………………………………………………………………………………………… 

 
๙๐ 

๔๔ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
ในภาพรวม (n=๒๔๓)…………………………………………………………………………………….. 

 
๙๓ 

๔๕ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
(n=๒๔๓)……………………………………………………………………………………………..……….. 

 
๙๕ 

๔๖ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
ล้มละลาย (n=๒๔๓)………………………………………………………..…………………………….. 

 
๙๖ 

๔๗ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
ของลูกหนี้ (n=๒๔๓)………………………………………………..…………………………………….. 

 
๙๘ 

๔๘ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (n=๒๔๓)…………………………………………..………………………….. 

 
๑๐๐ 

๔๙ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและ 
เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (n=๒๔๓)….…………………..…………..……………………… 

 
๑๐๒ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

๕๐ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
ประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (n=๒๔๓)………………………………………….……… 

 
๑๐๓ 

๕๑ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรพัย์ 
(n=๒๔๓)………………………………………………………………………………………………….….. 

 
๑๐๔ 

๕๒ แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี (n=๒๔๓)…………………………… ๑๐๖ 
๕๓ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน 

(n=๒๔๓)…………………………………………………………………………………………………..…. 
 

๑๐๖ 
๕๔ แสดงมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ในปัจจุบันและการดำเนินงานของกรมบังคับคดี………………………………………………… 
 

๑๗๒ 
๕๕ แสดงผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และอายุ……………………………. ๑๗๘ 
๕๖ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา.. ๑๗๘ 
๕๗ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ และ    

สถานการณ์มารับบริการ………………………………………………………………………………….. 
 

๑๗๙ 
๕๘ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามหน่วยงาน 

ท่ีเข้ารับบริการ……………………………………………………………………………………………….. 
 

๑๗๙ 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้นำ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
มาประยุกต์ใช้กับระบบราชการไทย ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังปรากฏในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไป 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่ า 
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นและประชาชนได้รับการอำนวย  
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) เรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การและยกระดับ 
ธรรมาภิบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์การที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาคและ
ทันสมัย และเพื่อให้องค์การมีระบบการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
เป็นหลักสำคัญ 
 กรมบังคับคดีมีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ตามคำส่ังศาล การชำระบัญชีตามคำส่ังศาล การวางทรัพย์และการประเมินราคาทรัพย์สินโดยดำเนินการยึด 
อายัด และจำหน่ายทรัพย์สินรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย กำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
เพื ่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม ซึ่งประชาชนผู้รับบริการ  
มีความต้องการส่วนใหญ่ท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการด้วยการให้บริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ อันจะ
นำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงความต้องการ 
ความคาดหวังความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ
กรมบังคับคดี และเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการให้บริการท่ีองค์การส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน หรือตรงตามความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับการให้บริการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การอยา่ง
ต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้จัดทำ “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ
บังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕” พร้อมทั้งศึกษาวิจัยเพิ่มเติมประชาชนกลุ่มเปราะบาง  (Vulnerable 
Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้
บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือแกไ้ขหนี้
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั้งนี ้เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความเป็น
มาตรฐาน เที่ยงตรงเป็นกลาง น่าเชื ่อถือ และปราศจากอคติในการศึกษาผลการวิจัยจึงจ ำเป็นต้องมี 
ผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ 

ดังนั้น การสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อเพิ ่มคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี มีมาตรฐาน  
การบริการ น่าเชื ่อถือ และเป็นที ่ยอมรับ ซึ ่งบริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ ร ีเซิร ์ช จำกัด 
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มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการสำรวจความเชื่อมั่นต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และยังมีบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลในเรื ่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  
บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด จึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานให้โครงการฯ ครั้งนี้ 
ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกรมบังคับคดีได้กำหนดเอาไว้ทุกประการ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.๑ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีให้มีมาตรฐานการบริการ 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู้ และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ท่ีเกี่ยวข้องกระบวนการบังคับคดี  

1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน  

1.2.๓ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนางานด้านกระบวนการ
บังคับคดี  

1.2.๔ เพื่อให้ทราบถึงการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั ้นบังคับคดี สืบเนื่อง  
จากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ สำหรับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล 
กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

1.2.๕ เพ ื ่อข ับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร ์กรมบ ังค ับคดี  ตามแผนปฏิบ ัต ิราชการระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) กรมบังคับคดี 
 
๑.๓ ขอบเขตการดำเนินการ 
 การสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ มีขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ มีขอบเขตทางด้านเนื้อหา ดังนี้ 
 ๑) การจัดทำรายละเอียดของแผนการดำเน ินงาน กรอบระยะเวลาของการสำรวจ  
ความเชื่อมั ่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ 
เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ 
 ๒) ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อขัดข้อง ลักษณะการปฏิบัติงานเพื่อนำมากำหนด
แนวคำถามการสำรวจความเชื ่อม ั ่นและความพึงพอใจของประชาชนผู ้ร ับบริการ ผู ้ม ีส ่วนได้เสีย  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินที ่เกี ่ยวข้อง โดยครอบคลุมทั้ง ๗ กระบวนการ ได้แก่  
(๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง (๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ (๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน  
ในคดีล้มละลาย (๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ (๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
ทั ้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อการศึกษาวิจัยประเมินคุณภาพการให้บริการ  แนวคำถาม 
การสำรวจความเชื ่อมั ่นของประชาชนผู ้ร ับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีทั ้ง ๗ กระบวนการ  
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แนวคำถามการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ เช่น ด้านเจ้าหน้าท่ี/
บุคลากร ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกและด้านห้องสมุด แนวคำถามการรับรู ้เกี่ยวกับเครื่องมือที่กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น เช่น 
เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th, การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์ 
กรมบังคับคดี เช่น ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบสอบถามสถานะคดี การตรวจสอบเจ้าของ
สำนวนคดีล้มละลาย ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า 
ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line ระบบยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟื้นฟูกิจการ) ระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้และคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(คดีล้มละลาย) ยื ่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคำถามที่มีต่อปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการติดต่อกรมบังคับคดี เช่น ช่องทางการติดต่อการให้บริการ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี  
และการให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ แนวคำถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
จากประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือ
ส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิตและกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
เกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี เช่น  ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ 
กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเง ิน ประชาชนผู ้ร ับบริการที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี 
 ๓) การกำหนดระเบียบวิจัย เพื่อเป็นการศึกษารูปแบบการศึกษาวิจัยประเมินผล การกำหนด
กลุ่มประชากรเป้าหมายและพื้นที่ครอบคุลมตามที่กำหนด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบสำรวจในการทดสอบความเที่ยง (Reliability) การทดสอบความตรง (Validity) และได้มี 
การทดสอบ Cognitive Test รวมถึงการกำหนดกรอบฐานข้อมูลประชากรผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ทำการสุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ กำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และกำหนดการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคแบบ Quadrant Analysis และสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) และกำหนดการทำตารางจำลองผลการประเมิน (Dummy Table) เบื ้องต้น 
เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรมบังคับคดีจะได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ 
 ๔) พัฒนาเครื ่องมือเพื ่อเป็นการศึกษาวิจัยและประเมินผลคุณภาพการให้บริการด้วย 
การเก็บข้อมูลตามแผนท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 
  (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจเพื่อพัฒนาเครื่องมือโดยการสัมภาษณ์  
แบบเผชิญหน้า และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
จากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ท่ีเกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง 
  (๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้บร ิหารหน่วยงานหรือบุคคลที ่ม ีความน่าเช่ื อถือ เช่น  
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ประชาชน
ผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๒ คน  
  (๓) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable  Groups) 
ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต

http://www.led.go.th/
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และกลุ ่มหนี้กองทุนเง ินให้ก ู ้ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) เก ี ่ยวก ับการได้ร ับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้ 
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน 
  (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแบบ Quadrant Analysis และสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และผลการทดสอบความเท่ียง ความตรง การทดสอบแบบ Cognitive Test หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ  
 ๕) สร ุปผลการเก ็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที ่กำหนดไว้ในการศึกษาวิจ ัยประเมินผล 
เพื่อสำรวจความเป็นมาตรฐานเดียวกันของคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่น โดยดำเนินการจัดเก็บ
ข ้อม ูลจากการส ัมภาษณ์แบบเผช ิญหน ้า และการส ัมภาษณ์ทางโทรศ ัพท์ หร ือการส ัมภาษณ์  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) จากประชาชนผู ้ร ับบริการผู ้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเง ินที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ ราย  
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 ๖) การประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
หรือเครื ่องมืออื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจกับปีที ่ผ่านมา และจัดทำข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการด้านกระบวนการบังคับคดี  
ให้ครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ เพื่อจัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 
   (๑) ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลท่ีจัดเก็บ 
  (๒) บันทึกข้อมูลและอ่านค่าข้อมูล 
  (๓) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 
  (๔) ประมวลผลและสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะจากการวิจัย
และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้การบริการด้านกระบวนการบังคับคดี 
โดยครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการ  
 ๗) เผยแพร่ผลโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมบังคับคดี โดยมีการครอบคลุมขอบเขต
ดังนี้ 
  (๑) จัดแถลงข่าวและเผยแพร่ในส่ือประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท 
  (๒) เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social network) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น Twitter 
YouTube เป็นต้น  
  (๓) จัดทำ Infographics ขนาดเอส่ี จำนวน ๕ แผ่น และโปสเตอร์ จำนวน ๕ แผ่น  
 ๘) ส่งมอบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ 
(Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 
 

 ๒. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 การสำรวจความเชื่อมั ่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 ๑) การสำรวจเชิงปริมาณจากประชากรผู ้ร ับบริการ ผู ้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรมบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย 
(ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
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 (๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้แก ่
- สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ – ๗  
- กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ – ๖  
- กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
- ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
- กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 (๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่ 
(๑) กลุ่มจังหวัด ๑ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี   

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท  
(๒) กลุ่มจังหวัด ๒ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 
(๓) กลุ่มจังหวัด ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 
(๔) กลุ่มจังหวัด ๔ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร  

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 
(๕) กลุ่มจังหวัด ๕ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่  

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย  
(๖) กลุ่มจังหวัด ๖ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 
(๗) กลุ่มจังหวัด ๗ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร  

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  (๘) กลุ่มจังหวัด ๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร  
      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๙) กลุ่มจังหวัด ๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง  
      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  

 ๒) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหาร
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื ่อถือที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ผู ้พิพากษา พนักงานอัยการ กรมบังคับคดี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ประชาชนผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี 
ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒ คน  
 ๓) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธ ีการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) จากประชาชนที ่เป็น 
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ ่งและสินเชื ่อส่วนบุคคล 
กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับ
การได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
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1.๔ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.๔.๑ ผู้บริหารกรมบังคับคดีได้ข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพ 

กระบวนการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.๔.๒ ประชาชนได้รับการบริการในกระบวนการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเช่ือมั่น
ในระบบการทำงานของกรมบังคับคดีและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ 
 1.๔.๓ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง พัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี 
 1.๔.๔ ได้ข้อมูลการได้ร ับการช่วยเหลือแก้ไขหนี ้โดยการไกล่เกลี ่ยชั ้นบังคับคดี สืบเนื ่อง  
จากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ สำหรับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ ่งและสินเช่ือ 
ส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

1.๔.๕ ได้ข้อมูลไปใช้ในการนำไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) กรมบังคับคดี 
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บทท่ี 2  
แผนการดำเนินงาน 

 

2.1 แผนการส่งมอบงานตามงวดงาน 
 การดำเนินงานโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน และแบ่งงวดงานเป็น 3 งวดงาน ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงการส่งมอบงานตามงวดงาน 
งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบงาน ระยะเวลา 

1 ส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report) ในรูปแบบเอกสารรายงาน 
จำนวน ๑๐ เล่ม  พร้อมแฟลชไดรฟ์  (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 
โดยประกอบด้วยเนื้อหาตามขอบเขตของงาน (Term of Reference : 
TOR) ดังนี้  
   ๑) แผนการดำเนินงาน (Action Plan)  
   ๒) แนวคำถามเพื่อการสำรวจความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี  
   ๓) แนวคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
   ๔) แนวคำถามการสนทนากลุ่ม  
   ๕) ระเบียบงานวิจัย 

30 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

2 จัดส่งรายงานความก้าวหน้า ( Interim Report) ในรูปแบบเอกสาร 
รายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 
โดยประกอบด้วยเนื้อหาตามขอบเขตของงาน  (Term of Reference: 
TOR) ดังนี้  
   1) การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัด จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า  
๒๐๐ ตัวอย่าง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
   2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และผลการทดสอบความเท่ียง  ความตรง     
การทดสอบแบบ Cognitive Test หรือเครื่องมืออื่นๆ 
   3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการบังคับคดี (ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 
๒ คน)  
   4) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
(Vulnerable Groups) ได้แก่  ก ลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ ลิสซิ่ งและ
สินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และ 
กลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับการได้รับ 
การช่วยเหลือแก้ไขหนี้ โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจาก 
การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจาก

90 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 
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งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบงาน ระยะเวลา 
สถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๕ คน 

3 จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในรูปแบบเอกสารรายงาน 
จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์  (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน 
โดยประกอบด้วยเนื้อหาตามขอบเขตของงาน (Term of Reference : 
TOR) ดังนี้  
   ๑) สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย ประมวลผล 
การสำรวจ และเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการ  และ
ความเช่ือมั่นของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 กับปี ท่ี ผ่านมาเพื่อให้  
การดำเนินงานของกรมบังคับคดีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
(พ .ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๕) กรมบังคับคดีตามประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การและยกระดับธรรมาภิบาลรวมท้ังตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืนต่อไป โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ ราย  
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   ๒) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของกรมบังคับคดีในการให้บริการด้านกระบวนการบังคับคดี ครอบคลุม
ท้ัง ๗ กระบวนการ  
   ๓) ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)  
จากการประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรและความสามารถ 
ในองค์กรเพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือระบุโอกาสและ
อุปสรรค 
   ๔) การเผยแพร่ผลการสำรวจความเช่ือมั่นฯ โดยการจัดแถลงข่าวในส่ือ
ประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท จัดทำข้อมูล
เผยแพร่ทางโซเชียลมี เดีย (Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น 
Twitter,YouTube ฯลฯ เป็นต้น และจัดทำ Infographics ขนาดกระดาษ
เอส่ี จำนวน ๕ แผ่น และขนาดโปสเตอร์ จำนวน ๕ แผ่น 

1 2 0  วั น นั บ ถั ด
จากวันลงนามใน
สัญญา 

 
2.2 แผนการดำเนินงานโครงการ 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) ของโครงการได้กำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินโครงการ ๑๒๐ วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานท่ีระบุในสัญญาจ้างท่ีปรึกษา ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงได้
วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีกำหนด โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง 
และคุณภาพของงานแต่ละงาน ท่ี ได้ มาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ท้ั งนี้ รายละเอี ยดของ 
แผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ได้สรุปไว้ในตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงแผนการดำเนินงานโครงการ 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2565 

๑-๑๕ ๑๖-๓๐ ๓๑-๔๕ ๔๖-๖๐ ๖๑-๗๕ ๗๖-๙๐ ๙๑-๑๐๕ ๑๐๖-๑๒๐ 
งวดงานท่ี ๑  (ระยะเวลา ๓๐ วัน) มิ.ย. ก.ค. ก.ค. ส.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ย. ต.ค. 
๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล     
   -  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙)  
   -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    - กระบวนการบังคับคดี  สภาพปัญหาและข้อขัดข้อง ลักษณะการปฏิบัติงาน   
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การและยกระดับธรรมาภิบาล      
    - ความเชื่อมั่น 
    - ความพึงพอใจ 
    - การให้บริการ 
    - การรับรู้ 
    - ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
    - รายงานผลการสำรวจของปีที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) 

        

๒. ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือวัดเพื่อศึกษาวิจัยประเมินคุณภาพการให้บริการ แนวคำถามเพื่อการสำรวจ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี แบบคำถามสัมภาษณ์เชงิลึกผู้บริหารหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 
ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับคดี และแบบคำถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
โดยครอบคลุมทั้ง ๗ กระบวนการ  

        

๓. ดำเนินการจัดทำรูปแบบตามระเบียบวิธีวิจัย         
๔. ดำเนินตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัด         
๕. จัดทำเป็นเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน         

 
 
 
 
 
 
 

๑๕ มิ.ย.– ๓๐ มิ.ย.๖๕ 

๑๕ มิ.ย.– ๑๕ ก.ค.๖๕ 

๑๕ มิ.ย.– ๑๕ ก.ค.๖๕ 
๑๕ มิ.ย.– ๑๕ ก.ค.๖๕ 
๑ ก.ค.– ๑๕ ก.ค.๖๕ 
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ตารางที่ ๒ (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
วันท่ี 

๑-๑๕ ๑๖-๓๐ ๓๑-๔๕ ๔๖-๖๐ ๖๑-๗๕ ๗๖-๙๐ ๙๑-๑๐๕ ๑๐๖-๑๒๐ 
งวดงานท่ี ๒  (ระยะเวลา ๙๐ วัน) มิ.ย. ก.ค. ก.ค. ส.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ย. ต.ค. 
๖. ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น  
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒ คน 

        

๗. ดำเนินการสำรวจและการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น  
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง 

        

๘. ดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่     
กลุ่มหน้ีครัวเรือน (กลุ่มหน้ีลิสซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มหน้ีสถาบันการเงิน) กลุ่มหน้ีบัตรเครดิต และ 
กลุ่มหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เก่ียวกับการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหน้ีโดยการไกล่เกลี่ย         
ชั้นบังคับคดี สืบเน่ืองจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
โควดิ-๑๙ จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๕ คน 

        

๙. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Quadrant Analysis สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และผลการทดสอบความเที่ยง ความตรง การทดสอบแบบ Cognitive Test หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 

        

๑๐. จัดทำเป็นเอกสารรายงาน จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน         
งวดงานท่ี ๓  (ระยะเวลา ๑๒๐ วัน)         
๑๑.ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจข้อมูลจัดเก็บทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓,๑๘๕ ตัวอย่าง         
๑๒. ดำเนินการตามแผนและการเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีที่ผ่านมา         
๑๓. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการ 
ด้านกระบวนการบังคับคดี ครอบคลุมทั้ง 7 กระบวนการ  

        

๑๔. ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) จากการประเมินสภาพแวดล้อมเก่ียวกับ
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร เพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือระบุโอกาสและอุปสรรค 

        

๑๕. จัดแถลงขา่วในสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท         
๑๖. เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางอ่ืน ๆ          
๑๗. จัดทำ Infographics          
๑๘. ส่งมอบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑๐ อัน         

๑๖ ก.ค.– ๑๔ ก.ย.๖๕ 

๑๖ ก.ค.– ๑๔ ก.ย.๖๕ 

๑๖ ก.ค – ๑๔ ก.ย.๖๕ 

๑๖ ส.ค.– ๑๔ ก.ย.๖๕ 
๑ ก.ย.– ๑๔ ก.ย.๖๕ 

๗ ก.ค.– ๓๑ ส.ค.๖๕ ๑ ก.ย.– ๑๕ ก.ย.๖๕ 
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๑ ต.ค.– ๑๔ ต.ค.๖๕ 

๑ ก.ย.– ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑ ก.ย.– ๓๐ ก.ย.๖๕ 
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บทท่ี 3  
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และ
งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการสำรวจความเช่ือมั่น
ของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการเงิน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด เพื่อศึกษาวิจัยประเมินคุณภาพ
การให้บริการ แนวคำถามเพื่อการสำรวจความเช่ือมั่น ท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี แนวคำถาม  
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และแนวคำถามการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) จากประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้
ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจาก 
การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิ ด-๑๙ ซึ่งจาก 
การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 

3.1 ประวัติของกรมบังคับคดี 
     เดิมงานของกรมบังคับคดีมีท่ีมาจากหน่วยงานราชการระดับกองในสำนักปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลาย จนกระท่ังปี พ.ศ.2517 สมัยรัฐบาล  
ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านกิตติ สีหนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมได้เห็นความสำคัญของท้ังสองกองดังกล่าว ประกอบกับงานบังคับคดีแพ่งและงานบังคับคดี
ล้มละลายเพิ่มขึ้นมาก หน่วยงานท่ีจัดไว้แต่เดิม ไม่เหมาะสมกับงานท่ีนับวันแต่จะทวีปริมาณมากขึ้น  
ทุก ๆ ปี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย งานเกี่ยวกับการวางทรัพย์ 
ได้ขยายอำนาจหน้าท่ีท่ัวราชอาณาจักร รวมท้ังงานชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือนิติบุคคลตามคำส่ังศาล
ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ความสามารถชำนาญงานในหน้าท่ีได้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี  
29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2517 ให้ยกฐานะกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลาย 
รวมจัดต้ังขึ้นเป็นกรมบังคับคดีอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แล้วได้ตราพระราชบัญญัติ โอนกิจการ
บริหารงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2517 โดยให้โอนบรรดาอำนาจหน้าท่ี 
ในส่วนเกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลาย รวมท้ังให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  
หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
กองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลายไปเป็นของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ยังได้จัดต้ัง  
หน่วยงานใหม่ ได้แก่ สำนักงานวางทรัพย์กลางและงานอนุญาโตตุลาการ เพื่อช้ีขาดถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับ  
การวางทรัพย์ภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดีจึงมีอำนาจหน้าท่ีบังคับคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย 
ตลอดจนวางทรัพย์ท่ัวประเทศ แล้วเริ่มดำเนินการในฐานะเป็นกรมบังคับคดีนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

โดยกรมบังคับคดีนั้นมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังยังมีกระบวนงานการบังคับคดี และการบริหาร
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จัดการท่ีได้มาตรฐานสากลท่ีได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและในระดับสากลอีกด้วย ตลอดจนมีการพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบ
การให้บริการ และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการอีกด้วย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของ
ประชาชน และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 

3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรมบังคับคดี (พ.ศ.2560-2579) 
1) วิสัยทัศน์ 

"บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์การช้ันนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่าง 
มีคุณภาพ" กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน  มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานสากล  
สร้างการยอมรับท้ังในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ท้ังในส่วนของกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน 

2) พันธกิจ 
   (2.๑) ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี
การวางทรัพย์ และการไกล่เกล่ียภายหลังคำพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาคเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ 
    (2.๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกล่ียภายหลังคำพิพากษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้ง
พัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  (2.๓) พัฒนากฎหมาย ระเบียบและคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและ เป็น
มาตรฐานสากล 
   (2.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อนำแนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 
    (2.๕) พัฒนาองค์การและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ 
   (2.๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
    (2.๗) พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    (2.๘) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์  การไกล่เกล่ียภายหลัง 
คำพิพากษา และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างท่ัวถึง 

3) ค่านิยมร่วม : "I AM LED" 
I    คือ  Integrity    หมายถึง  มีความซื่อสัตย์ 
A   คือ  Accountability  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ 
M  คือ  Management    หมายถึง  การบริหารจัดการ 
L   คือ  Learning    หมายถึง  การเรียนรู้ตลอดเวลา 
E   คือ  Excellence    หมายถึง  มีความเป็นเลิศ 
D   คือ  Digital    หมายถึง  การใช้เทคโนโลยี 
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4) วัฒนธรรมองค์การ 
“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 

5) เป้าหมายการให้บริการ 
"ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกล่ียและการวางทรัพย์

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม" 
6) ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กรมบังคับคดี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ระบบการบริหารงาน  
มีประสิทธิภาพทันสมัยรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีสมรรถนะสูง 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
 

อำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำ 
 

การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี 

กรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ  ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรม  

ลดคามเหลื่อมล้ำในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และแข่งขัน  

ได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ        

การป้องกันการทุจริตประพฤติ       
มิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ 
ด้านการต่างประเทศ  
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม 

นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม 

๕ + ๔ + ๓ 

อำนวยความยุติธรรม 
 

ลดความเหลื่อมล้ำ 
 

ขจัดความทุกข์ยาก 
 

สร้างประชา
สามัคคี 

 

ส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
  

เร่งรัดด้านภัยยาเสพติด 
 

เร่งรัดปราบทุจรติ
คอร์รัปชั่น 

 

คุ้มครองสิทธิ  
เสรีภาพ คู่คุณธรรม 

 

สร้างกระบวนการยุติธรรม 
ให้ยั่งยืน 

 สร้างการรับรู้กฏ – กติกา 
 

ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา 
 

มุ่งเดินหน้าสามัคคี – ปรองดอง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  ๒๐ ป ี

กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๕ ปี 

กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดบัธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง TH ๔.๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนร่วม” และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ซึ่งพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ซึ่งการดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐเพื่อให้
ประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยมาประยุกต์ใช้กับ
ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) กรมบังคับคดี เรื่อง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การและยกระดับธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้  
มีภาพลักษณ์องค์การท่ีน่าเช่ือถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ทันสมัย และเพื่อให้องค์การมีระบบ 
การบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การและยกระดับธรรมาภิบาล 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3 ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดีมีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
ตามคำส่ังศาล รวมถึงการชำระบัญชีตามคำส่ังศาล การวางทรัพย์  การประเมินราคาทรัพย์สิน และ 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีตามคำส่ังศาล และดำเนินการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สิน รวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีอำนาจและหน้าท่ีดังนี้  

๑) ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำส่ังศาล  
๒) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำส่ังศาล  
๓) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำส่ังศาล  
๔) ดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. เพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรท่ีน่าเช่ือถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และทันสมัย 
๒. เพื่อให้องค์กรมีระบบการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงบูรณาการกับภาคีเครือข่าย 

 

กลยุทธ์ 
๑. เพิ่มระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนการทำงาน 
๒. เพิ่มคุณค่าการทำงานเพื่อพัฒนาสู่สังคมท่ีเป็นธรรม 
๓. พัฒนากระบวนการส่ือสารและเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 
๔. ยกระดับธรรมาภิบาล 
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๕) ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล  
๖) รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์  
๗) ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน  
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงาน

ภายในกรม  
๙) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมท้ังดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
๑๐) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี และด้านอื่น ๆ  

ในความรับผิดชอบของกรม  
๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าท่ี และอำนาจของกรมตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำส่ังศาล นอกจากนี้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ.๒๕๔๓ กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมบังคับคดีออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๑)  
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีอำนาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไปของกรม 

และราชการอื่นท่ีไม่ได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหมายรวมถึง  
- การปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  
- การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือจากกรมในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม  
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม  
- ประสานราชการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน  

ของกรม  
- เสนอแนะการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน และประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรม

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภายในกรม  

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรม  

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสภาพทรัพย์ท่ีถูกยึด คำคู่ความ หนังสือ หรือ
ประกาศ และการเก็บสำนวนในคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คดีชำระบัญชีตามคำส่ังศาล 
และเอกสารดำเนินงานท่ัวไปรวมทั้งการรักษาทรัพย์  

- รับคำขอรับชำระหนี้ หมายศาล คำพิพากษา และเอกสารอื่น ๆ ในคดีล้มละลายรวมท้ัง
รับหมายบังคับคดีแทนสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครตามท่ีร้องขอ  

- ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคคลล้มละลาย  
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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(๒) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน รวมท้ังตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานทางการเงิน
ต่าง ๆ ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
 - คำนวณเงินตามคำส่ังและคำร้องในสำนวนคดี  
 - จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย  
 - จัดทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชีตามคำส่ังศาล  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

(๓) กองบริหารการคลัง มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะของกรม  
 - จัดทำบัญชีเพื่อควบคุมเงินท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดีและเงินอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับคดี  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

(๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

(๕) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
 - ดำเนินการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

(6) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ศึกษา พัฒนา และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย  
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ การติดตามและเฉล่ียทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และ  
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินและปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์  
 - ประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับองค์การหรือพนักงาน
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดี  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา 
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอำนาจของกรม  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับคดีและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของกรมแก่เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  
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(7) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

(8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม  
 - พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเช่ือมโยงข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  
 - เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของกรม 
 - วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศและให้บริการแก่ประชาชน  
 - กำกับ ดูแล และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรม 
รวมท้ังกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  
 - ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
หน่วยงานภายในกรม  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

(9) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๒) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๑) สำนักงานบังคับคดี
จังหวัด มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้  

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในจังหวัด  
 - ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย ท้ังนี้ยังกำหนดให้มีหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบงานโดยขึ้นตรงต่ออธิบดี จำนวน ๒ หน่วยงาน  
ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม โดยมีอำนาจและหน้าท่ี ๒ ประการ ได้แก่  

(๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และการบัญชีของกรม  
(๑.๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย  
(๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีอำนาจและหน้าท่ี ๔ ประการ ได้แก่  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                 ๑๘ 
 
 

(๒.๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 

(๒.๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  
(๒.๓) การประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง

ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม  
(๒.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย 
 

3.4 โครงสร้างของกรมบังคับคดี 
 กรมบังคับคดีนั้นมีสมรรถนะหลักสำคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 

การบังคับคดี และกระบวนการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีโครงสร้างขององค์การดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ โครงสร้างของกรมบงัคับคดี 
ที่มา : กรมบังคับคดี, ๒๕๖๕ 

 

3.๕ สภาพปัญหาข้อขัดข้องของกระบวนการบังคับคดี 
การสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชน ผู้รับบริการท่ีมี ต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะเห็นว่าขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีนำไปสู่ปัญหาด้านการให้บริการ ดังนั้น 
จึงได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา 
ซึ่งมีสภาพปัญหาและข้อขัดข้องดังนี้ 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ๔ 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ๕ 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ๖ 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ๗ 

 

สำนักงานบังคับทางปกครอง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มงานจริยธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคบัคดีแพ่ง 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคบัคดีล้มละลาย 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบญัชีเงินในคด ี

- อธิบดีกรมบังคบัคด ี
- รองอธิบดีกรมบังคบัคด ี
- ผู้ตรวจราชการกรม 

 

สำนักงานเลขานุการกรม กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สิน  
ในคดีล้มละลาย 

 

กองบริหารการคลัง 
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองพัฒนาระบบการบังคับคดี

และประเมินราคาทรัพย์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

 

กองนโยบายและแผน 

 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ 
 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ 
 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ 

 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ 
 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ 
 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ 
 

สถาบันพัฒนาการบังคับคด ี
 

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร 1 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ๒ 

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ๓ 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 
ท่ัวประเทศ 111 แห่ง 
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 ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
 ด้านเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 (๑) การยื่นเรื่องผ่านอีเมล์ ไม่มีการตอบกลับ ตอบกลับช้าหรือไม่มีความคืบหน้า  
 (๒) ภาษาท่ีใช้ในระบบ e-Filing ยากต่อการทำความเข้าใจ  
 (๓) ระบบ e-Filing มีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน เช่น ไม่สามารถส่งเอกสารการยึดทรัพย์ 

และอายัดทรัพย์ซ้ำได้ เป็นต้น  
 (๔) เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบได้ทำให้ ผู้ใช้บริการขาดความรู้ 

ความเข้าใจ และต้องมาดำเนินการและใช้บริการ ณ สำนักงานเช่นเดิม  
 (๕) ไม่สามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ทันทีจึงไม่สามารถวางแผนขั้นตอนการยึดทรัพย์ต่อไปได้  
 (๖) การดำเนินการของระบบท่ีล่าช้าส่งผลต่ออายุความของคดี  

 ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี  
 (๑) พนักงานเดินหมายทำงานล่าช้าหรือมีความผิดพลาด  
 (๒) การแจ้งยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ของลูกหนี้รวดเร็วมากและไม่มีหมายแจ้งให้ลูกหนี้  

ตามคำพิพากษาได้ทราบก่อน  
 (๓) การต้ังเรื่อง e-Filing และการจัดทำกฎหมายสำหรับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีช่องว่าง

ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดความยากลำบากในการติดตามข้ันตอนต่าง ๆ  
 (๔) ความล่าช้าในการรับโอนและการส่งจำนวนภาระหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีทำการรับรองบัญชี  
 (๕) การเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีในสำนักงานบ่อยครั้งทำให้เกิดความล่าช้าและความไม่เช่ียวชาญ  

ในการดำเนินการท้ังในระบบออนไลน์และออฟไลน์  
 (๖) การใช้งานระบบ e-Filing มีปัญหาด้านการแก้ไขรายละเอียดคำร้องและการดึงข้อมูลกลับมาแก้ไข  

 ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
 ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี (เฉพาะลูกหนี้)  
 (๑) ในกรณีท่ีมีการลาออกของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นผู้ดูแลสำนวน ซึ่งเป็นผลให้สำนวนและคดีขาด 

ความต่อเนื่อง  
 (๒) การเบิกเงินค่าเล้ียงชีพมีความล่าช้า  
 ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี (เฉพาะเจ้าหนี้)  
 (๑) กระบวนการบังคับคดีล้มละลายมีความซับซ้อนและมีข้ันตอนท่ีมากจนเกินความจำเป็น  
 (๒) เมื่ออยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี  

มีการทำงานท่ีบ้านหรือ Work From Home ซึ่งทำให้การประสานงานหรือการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเป็นไป
อย่างลำบาก  

  (๓) การสืบสวนและการสอบสวนมีกรอบระยะเวลาท่ีน้อยจนเกินไปรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี
ค่อนข้างมีความเคร่งครัดด้านเอกสารซึ่งจะทำให้การดำเนินการด้านบังคับคดีเป็นไปอย่างล่าช้า  
 (๔) เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปรับปรุงความคืบหน้าของคดีให้เป็นปัจจุบัน  

 (๕) ไม่มีกำหนดกรอบระยะเวลาของคดีท่ีชัดเจนซึ่งอาจส่งผลให้การนัดหมายคลาดเคล่ือนได้  
 ๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

    การดำเนินการบังคับคดีของบุคลากรของกรมบังคับคดีค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้าและอาจต้อง
ดำเนินเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ให้บริการหรือไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
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 ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 (๑) ฝ่ายจำเลยส่วนใหญ่มองว่ากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีนั้นเอื้อผลประโยชน์  

ให้ฝ่ายโจทก์มากกว่า  
 (๒) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารสำหรับกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  

ยังมีไม่เพียงพอ  
 (๓) สถานท่ีท่ีใช้สำหรับการไกล่เกล่ียค่อนข้างคับแคบและบางพื้นท่ีไม่มีความเป็นส่วนตัว  

 

 ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 (๑) คู่กรณีท่ีเป็นลูกหนี้ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ 
 (๒) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่ายไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ 
 (๓) การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท่ีส่งให้กองติดตามและเฉล่ีย

ทรัพย์สินในคดีล้มละลายดำเนินการคิดหนี้ประกอบคำขอรับชำระหนี้ ควรมีการทำงานแบบ Check and 
Balance กล่าวคือ มีการกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีกกองหนึ่งท่ีมีความรู้ และความสามารถ 
ในการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้เป็นผู้ดำเนินการวินิจฉัยยอมรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เพื่อให้มีการตรวจสอบและกล่ันกรองจากผู้มีความรู้ความสามารถในระดับท่ีเจ้าหนี้  และลูกหนี้  
ให้ความเช่ือถือ 

 (๔) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาตามกฎหมายจำเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการติดตามและ  
เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
 ๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

 ด้านเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 (๑) การอัพเดตประกาศขายทอดตลาดค่อนข้างล่าช้าและการแสดงสถานะทรัพย์สินบนเว็บไซต์  

บางอันไม่ถูกต้องและไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 (๒) การเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ 

การใช้บริการ  

 ด้านการดำเนินงานของบุคลากรของกรมบังคับคดี 
 (๑) บางพื้นท่ีมีการประเมินราคาสูงเกินไป หรือบางพื้นท่ีประเมินราคาต่ำเกินกว่าจะเป็น  
 (๒) การปักหมุดท่ีต้ังของทรัพย์สินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการแสดงผลผิดพลาด  
 (๓) มีการยกเลิกหรืองดการขายทอดตลาดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และมีการเปล่ียนแปลงกำหนดการ

อยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งการออกเอกสารในการซื้อ-ขายยังเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า  
 (๔) การประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขาย

ทอดตลาดยังมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้การเข้าถึงการประมูลซื้อทรัพย์ยังเป็นไปอย่างไม่ท่ัวถึง  เนื่องจาก
ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและต้องการคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
จากเจ้าหน้าท่ีอยู่  

 (๕) การติดต่อกับทางสำนักงานค่อนข้างยาก  
 ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
  เจ้าหน้าท่ีในบางสำนักงานไม่มีความเช่ียวชาญในด้านการวางทรัพย์โดยตรง 
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3.๖ ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี 
 ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี คือ การดำเนินการเพื่อให้โจทก์ได้รับ

สิทธิตามคำพิพากษาหรือคำส่ังศาล โดยการต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดี สังกัดกรมบังคับคดีให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
  คดีแพ่ง คือ คดีคู่ความฝ่ายหนึ่งฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายเป็น

ตัวเงิน หรือให้กระทำ หรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคดีดังกล่าวอาจมาจากคดีกู้ยืมเงิน คดีผิดสัญญา 
คดีเช่าทรัพย์ คดีต๋ัวเงิน คดีจำนอง คดีซื้อขาย คดีมรดก เป็นต้น เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำส่ังศาลแล้ว 
ถ้าผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง เช่น ชำระหนี้ตามคำพิพากษา 
ออกไปจากท่ีพิพาทในกรณีมีการฟ้องขับไล่ งดเว้นการกระทำตามคำพิพากษาก็ไม่จำเป็นต้องมีการบังคับคดี 
แต่ถ้าผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำส่ังศาล ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
จึงต้องมีการบังคับคดี 

 ดังนั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง จึงเป็นวิธีการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษา 
หรือคำส่ังของศาลในกรณีท่ีผู้แพ้คดีตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง ท้ังนี้เพื่อให้  
คำพิพากษาได้รับสิทธิตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง ซึ่งการบังคับคดีจะกระทำเองนอกเหนือจากนี้ไม่ได้  
แต่จะต้องกระทำโดยให้เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดอำนาจและหน้าท่ีไว้ซึ่งก็คือ“เจ้าพนักงานบังคับคดี” 
โดยปัจจุบันก็คือเจ้าพนักงานท่ีสังกัดกรมบังคับคดีนั้นเอง หากฝ่าฝืนศาลอาจมีคำส่ังให้เพิกถอนการบังคับคดี
ท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว 

   หมายบังคับคดี คือ คำส่ังของศาลท่ีต้ังเจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นเป็น
เจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำส่ังศาล หมายบังคับคดี  
จะแตกต่างจากคำบังคับคดี ซึ่งเป็นคำส่ังศาลถึงตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้ปฏิบัติตาม ส่วนหมายบังคับคดี
เป็นคำส่ังของศาลท่ีมีไปถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ดำเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คำบังคับคดี
และหมายบังคับคดีเป็นขั้นตอนการบังคับคดีท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้เป็นลำดับ กล่าวคือ เมื่อศาลพิพากษา
แล้วก็ต้องออกคำบังคับคดีกำหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลจึงจะออกหมายบังคับคดี 
เพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีท่ีศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  
เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถขอศาลออกหมายบังคับคดีได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องขอออกคำบังคับคดีก่อน 

   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑ (๑๔) “เจ้าพนักงานบังคับคดี” หมายถึง 
เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้อยู่ในอันท่ีจะ
ปฏิบัติตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่าง
พิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง ให้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก  
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน 

    ในการบังคับคดีท่ีต้องมีการดำเนินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ศาลซึ่งออกหมายบังคับคดีต้องต้ัง
เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีหรือสาขา แล้วแต่เขต
อำนาจของศาลท่ีออกหมายบังคับคดี เพื่อจัดการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือ  
ทำการอื่นใดโดยอำนาจและหน้าท่ีตามกฎหมาย 
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 ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
    การบังคับคดีล้มละลาย เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของกรมบังคับคดี โดยเป็นการดำเนินการ

กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในช้ันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายหลังศาลมีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายช้ันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นกระบวนการท่ีจะดำเนินการรวบรวมและ
จำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วนำมาจัดสรรแบ่งส่วนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ท้ังหลาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติไว้ดังนี้ “กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายหมายความว่า กระบวนการ
พิจารณาซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้ังแต่ 
เริ่มคดีจนถึงคดีส้ินสุด” 

 เจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ทรัพย์  คือ เจ้าพนักงานตามกฎหมายล้มละลายท่ีมีอำนาจหน้าท่ี  
ในการจัดการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลาย และดำเนินการแบ่งทรัพย์สินท่ีรวบรวมได้
ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ท้ังหลายของลูกหนี้ หรือผู้ล้มละลายและหมายความตลอดจนถึงบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้องดำเนินการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไป ดังนี้ 
 - พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 - ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
 - คำส่ังกรมบังคับคดี 
 การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในช้ันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
     - การประกาศแจ้งคำส่ัง และคำพิพากษาของศาล 
     - การสอบสวนลูกหนี้ (มาตรา ๓๐, มาตรา ๑๑๗) 
     - การตรวจคำขอรับชำระหนี้ (มาตรา ๑๐๔) 

 

 ๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
   ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี) 

 - วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการ 
     - หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (มาตรา ๙๐/๓ และมาตรา ๙๐/๕) 
     - บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (มาตรา ๙๐/๔) 
     - การยื่นขอฟื้นฟูกิจการต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง 
    - เมื่อศาลมีคำส่ังรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลดำเนินการไต่สวนเป็นการด่วน โดยแจ้ง

กำหนดวันนัดไต่สวนให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ทราบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และคัดค้าน
ผู้ทำแผนตามท่ีผู้ร้องเสนอได้ 

   - เมื่อศาลส่ังรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วให้ดำเนินการไต่สวนเป็นการด่วน และหากศาล 
ไต่สวนแล้วไม่ได้ความจริง ตามมาตรา ๙๐/๓ ศาลจะส่ังยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ 
 - เมื่อศาลไต่สวนได้ความจริงตามมาตรา ๙๐/๓ คือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีหนี้ไม่น้อยกว่า  
๑๐ ล้านบาท มีเหตุอันสมควร มีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการท้ังผู้ร้องขอยื่นคำร้องขอโดยสุจริต ศาลจะมีคำส่ัง
ได้ดังนี้ 
 - ส่ังให้ฟื้นฟูกิจการและต้ังผู้ทำแผน 
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 - ส่ังให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ต้ังผู้ทำแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแทน (กรณีมีการเสนอผู้ทำแผนแข่งหรือคัดค้านผู้ทำแผนท่ีผู้ร้องขอเสนอ) 
 - กรณีท่ีศาลส่ังให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ต้ังผู้ทำแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไป
ดำเนินการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการประกาศนัด
ประชุมเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนพร้อมท้ังจัดส่งประกาศ แบบพิมพ์ (ฟ.๑๙) ไปยังลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ท้ังหลายตามบัญชีรายช่ือท่ีเสนอต่อศาล 
 - ในวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธาน 
ในท่ีประชุมให้เจ้าหนี้ลงมติโดยใช้มติของเจ้าหนี้ฝ่ายท่ีมีจำนวนหนี้ข้างมาก ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 
 - เมื่อประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาล
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันประชุม ศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณา 
 - เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องประกาศโฆษณาคำส่ังให้ฟื้นฟูกิจการ และต้ังผู้ทำแผนลง
ในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันท่ีแพร่หลายไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ และแจ้งคำส่ังดังกล่าวไปยัง
นายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทฯ และเจ้าหนี้ท้ังหลายทราบเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 - เจ้าหนี้ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ของเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ทรัพย์  
(แบบ ฟ.๒๐) พร้อมสำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันโฆษณาคำส่ัง  
ต้ังผู้ทำแผน (นับแต่โฆษณาราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันหลังสุด) ตามมาตรา ๙๐/๒๖ ๙๐/๒๗ เจ้าหนี้ 
ลูกหนี้หรือผู้ทำแผนอาจขอตรวจและโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ได้ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันพ้นกำหนด  
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ (มาตรา ๙๐/๒๙)  
 - ภายในกำหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันโฆษณาคำส่ังต้ังผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ผู้ทำแผนส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมด้วยสำเนาจำนวนเพียงพอเพื่อส่งให้แก่
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ (ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ศาลอาจขยายให้อีกได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน) 
(มาตรา ๙๐/๔๓) 
 - เมื่อเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ทรัพย์ ได้รับแผนพร้อม ด้วยสำเนาแผนจากผู้ทำแผนแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนทางหนังสือพิมพ์รายวันท่ีแพร่หลาย
อย่างน้อย ๑ ฉบับล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งกำหนดวันเวลา สถานท่ี หัวข้อ
ประชุมพร้อมสำเนาแผนให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน 
 - ในวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในท่ีประชุม 
 - เมื่อประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนเสร็จเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรายงานผล 
การประชุมให้ศาลทราบ  
 - เมื่อศาลมีคำส่ังเห็นชอบด้วยแผนและ ต้ังผู้บริหารแผนตามท่ีกำหนดไว้ในแผนแล้ว 
บรรดาสิทธิ และอำนาจหน้าท่ีของผู้ทำแผนตกแก่ผู้บริหารแผน (มาตรา ๙๐/๕๙) 
 - การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผน 
 - เหตุท่ีจะร้องขอให้ศาลส่ังให้ผู้บริหารแผนพ้นจากตำแหน่ง 
 - วิธีปฏิบัติเมื่อศาลมีคำส่ังให้ผู้บริหารแผนพ้นจากตำแหน่ง 
  - หากการฟื้นฟูกิจการได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ลูกหนี้  ผู้บริหารแผน รายงานขอให้ศาลมีคำส่ังยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หากศาลเห็นว่าการฟื้นฟู  
ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว ศาลก็จะมีคำส่ังให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๐/๗๐  
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วรรคแรก เป็นผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินท้ังปวง ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดกิจการและ
ทรัพย์สินต่อไป (มาตรา ๙๐/๗๕) 
  - หากครบระยะเวลาดำเนินการตามแผน ๕ ปี หรือ ๖ ปี หรือ ๗ ปี ตามท่ีมีการขอแก้ไข
แผนขยายระยะเวลาออกไปแล้ว แต่การฟื้นฟูกิจการไม่เป็นผลสำเร็จตามแผน ศาลจะมีคำส่ังยกเลิก  
การฟื้นฟูกิจการ กรณีไม่สำเร็จตามแผนมาตรา ๙๐/๗๐ วรรคสอง หรือถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลายก็ให้มีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด (มาตรา ๙๐/๗๐ วรรคสอง) 
 

 ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี คือ วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาท โดยมีบุคคลท่ีสาม เรียกว่า 

“ผู้ไกล่เกล่ีย” ซึ่งคือคนกลาง ท่ีคู่กรณีตกลงให้ช่วยเหลือในการเสนอแนะหาทางออกให้คู่กรณีสามารถตกลง
กันได้ทุกฝ่าย โดยอาจเป็นบุคคลภายนอก หรือเจ้าพนักงาน หากตกลงกันได้จะเป็นผลให้มีการถอน  
การยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ หรือถอนการบังคับคดี โดยการทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีผลผูกพัน 
ให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตามการไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะช่วยให้คู่กรณีทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน  
โดยผู้ไกล่เกล่ียจะคอยเป็น ผู้กระตุ้น แนะนำ โน้มน้าว แปลความ  หรือ ช้ีแนะหนทางท่ีเป็นไปได้  
ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทให้กับคู่กรณี โดยผู้ไกล่เกล่ียไม่มีอำนาจในการกำหนดข้อตกลงให้แก่คู่กรณี
เหมือนกับอนุญาโตตุลาการ หรือผู้พิพากษาแต่อย่างใด การจะตกลงหรือไม่จึงเป็นการตัดสินใจของคู่กรณี 

 (1) ประเภทของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
 การไกล่เกล่ียก่อนการบังคับคดี คือ การไกล่เกล่ียก่อนท่ีจะมีการบังคับคดียึดทรัพย์  

อายัดทรัพย์ลูกหนี้ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา คู่กรณีสามารถขอให้มีการไกล่เกล่ียได้โดยไม่ให้ดำเนินการ 
บังคับคดี 

 การไกล่เกล่ียภายหลังการบังคับคดีแล้ว คือ การไกล่เกล่ียภายหลังจากท่ีมีการบังคับคดี  
ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ หรือขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ซึ่งหากคู่ความสามารถตกลงกันได้จะมีผล
ให้มีการถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์หรือถอนการบังคับคดีต่อไป แล้วทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 
เพื่อใช้บังคับคดีตามท่ีตกลงกัน หรือหากตกลงกันได้บางส่วน ประเด็นท่ีตกลงกันไม่ได้ก็สามารถดำเนินการ
บังคับคดีต่อไปได้ 

 (2) กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
 (2.๑) การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียก่อนการบังคับคดี ภายหลังจากท่ีศาลมีคำพิพากษา 

คู่กรณีสามารถตกลงให้คนกลางช่วยเหลือในการระงับ หรือยุติการบังคับคดีได้โดยการยื่นคำร้องแสดง 
ความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของกรมบังคับคดี หรือท่ีสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ 

 (๒.2) การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียภายหลังการบังคับคดีแล้ว คู่กรณีสามารถตกลงให้มี  
การไกล่เกล่ียก่อนมีการขายทอดตลาดหรือหลังการอายัดทรัพย์แล้วก็ได้ โดยยื่นคำร้องต่อศูนย์ไกล่เกล่ีย  
ข้อพิพาท กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศเพื่อดำเนินการให้ หากไกล่เกล่ียสำเร็จจะนำไปสู่
การถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ หรือถอนการบังคับคดีต่อไป 

 (3) ผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
 (3.1) กรณีไกล่เกล่ียสำเร็จ 

 เมื่อคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ก็จะมีผลให้การบังคับคดีเสร็จส้ินลง อันจะทำให้คู่กรณี
ท้ังสองฝ่ายได้รับการเยียวยาและเป็นท่ีพึงพอใจท้ังสองฝ่าย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และ 
ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีนั้น คู่กรณียังสามารถดำเนินการทำเป็นบันทึกข้อตกลงให้มีผลบังคับ
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ระหว่างกันได้โดยถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงท่ีเกิดขึ้น โดยผลของการปฏิบัติตามคำพิพากษาฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งไม่อาจบอกเลิกหรือปฏิบัติให้เป็นอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายได้ (คำพิพากษาฎีกา 
ท่ี ๑๙๕๐/๒๕๕๑)  

 (3.2) กรณีไกล่เกล่ียไม่สำเร็จหรือสำเร็จเพียงบางส่วน 
 ในกรณีท่ีคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ ผลของคำพิพากษาท่ีมีอยู่ท้ังหมดก็ยังไม่ได้หมดไป  

ผู้ไกล่เกล่ียจะเป็นผู้ทำรายงานการดำเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และส่งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี 
เพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป สำหรับกรณีท่ีตกลงกันได้บางส่วนผู้ไกล่เกล่ียจะเป็นผู้ทำรายงานการดำเนิน
กระบวนการไกล่เกล่ีย และส่งสำนวนคืนเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปในส่วนท่ี  
ตกลงกันไม่ได้  
 

 ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์ รวบรวมและขายทรัพย์สินของลูกหนี้   

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งสำนวนคดีของลูกหนี้ และสำนวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ท่ีมีคำส่ัง  
ถึงท่ีสุดแล้วไปยังกองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เพื่อจัดทำบัญชีรับจ่ายและแบ่งเงินให้กับ
เจ้าหนี้ท้ังหลายท่ียื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น (พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๕๕๘) 

 กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายและบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
 (๑) เมื่อมีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตามรวบรวมทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ รวมท้ังตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
จะออกหมายเรียกลูกหนี้ หรือบุคคลใดท่ีสงสัยว่าจะมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในความครอบครองหรือเช่ือว่า
เป็นของลูกหนี้ หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาไต่สวนหรือ
สอบสวนและมีอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานท่ีอยู่ในความยึดถือ ตลอดจนถึงอำนาจ 
ในการจัดการเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ 
 (๒) เจ้าหนี้ท่ีจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จะเป็นเจ้าหนี้ ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่น  
คำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันโฆษณาคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พร้อมท้ังส่ง
บันทึกคำช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานประกอบมูลหนี้และเสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์พิจารณาตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ 
 (๓) หลังจากส้ินกำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะออก
หมายนัดลูกหนี้และเจ้าหนี้มาพร้อมกัน เพื่อตรวจคำขอรับชำระหนี้และกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ยื่นคำโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้และสอบสวนว่า มูลหนี้ดังกล่าวเป็นมูลหนี้ท่ีต้องห้ามมิให้ยื่นคำขอ 
รับชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งมูลหนี้ท่ีต้องห้ามได้แก่ 
 (๓.๑) หนี้สินท่ีเกิดโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ ท่ีจะฟ้องร้อง 
ให้บังคับคดีไม่ได้ 
 (๓.๒) หนี้สินท่ีเจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้น โดยเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการท่ีลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
แต่ไม่รวมถึงหนี้ท่ีเจ้าหนี้ยอมให้กระทำขึ้น เพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดำเนินการต่อไปได้ 
 (๔) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่ังจ่ายสำนวน  
คำขอรับชำระหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการส่งสำนวนให้นักบัญชีกองติดตามและเฉล่ียทรัพยสิ์น
ในคดีล้มละลาย คำนวณยอดหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้
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ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจากขั้นตอนนี้จนไปถึงทำความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
และผู้บังคับบัญชาเห็นชอบเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบใช้ระยะเวลาตามกรณี  

 ท้ังนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ขยายขอบเขตอำนาจของ  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาส่ังอนุญาตเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ 
โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาลทำให้ข้ันตอนรวบรัดมากขึ้น 
 

 ๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 (1) การขายทอดตลาด 

 เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์ แจ้งนายทะเบียน (ถ้ามี) และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบแล้วจะรายงานผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีเพื่อมีคำส่ังอนุญาตขาย แล้วจัดทำประกาศ  
ขายทอดตลาด และแจ้งคู่ความ ผู้มีส่วนได้เสียในคดีปิดประกาศโฆษณาตามท่ีกำหนดไว้ และจะทำ  
การขายทอดตลาดตามกำหนดวันท่ีได้ลงไว้ในประกาศขายทอดตลาด 

 (2) วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
 - ก่อนการเริ่มต้นประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอธิบายวิธีการขาย เงื่อนไขและข้อกำหนด

ของการขายทอดตลาดโดยสังเขป และจะทำการขายเรียงตามลำดับท่ีกำหนดไว้ในประกาศขาย 
 - ในแต่ละคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศขายทอดตลาด 
 - การกำหนดราคาเริ่มต้น   
 - การเพิ่มราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประกาศให้ทราบว่าทรัพย์และรายการจะกำหนดให้มี

การเพิ่มราคาครั้งละเท่าใด และต้องใช้จนจบการขายในรายการนั้น ๆ แต่หากผู้เข้าประมูลสู้ราคาประสงค์
จะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ก็สามารถทำได้ 

 - เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอ่านประกาศขายทอดตลาดในทรัพย์รายการใดแล้วเสร็จ  
หากผู้เข้าประมูลสู้ราคาต้องการซื้อทรัพย์รายการนั้น สามารถยกป้ายเพื่อเสนอซื้อในราคาเริ่มต้น  
หากมีผู้สนใจประมูลซื้อหลายราย ในรายการนั้นก็สามารถยกป้ายแข่งขันเพิ่มราคาตามอัตราของการเพิ่มราคา
ตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดหรือจะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ก็สามารถทำได้ 

 - เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดจนได้ราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดี 
จะขานราคาและนับหนึ่ง ๒-๓ ครั้ง นับสองอีก ๒-๓ ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้นเจ้าพนักงานบังคับคดี
จะขานราคาสูงสุดนับสาม พร้อมเคาะไม้ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว 

 - ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี 
 

 ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
 การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้ท่ีกฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจาก  

ตัวเจ้าหนี้โดยผู้วางทรัพย์ได้นำเงินหรือทรัพย์ท่ีเป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวาง ณ สำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ  
ซึ่งผลของการวางทรัพย์ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเบ้ียปรับ และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้บังคับชำระหนี้ไม่ได้ การไถ่ถอน
การขายฝาก โดยการวางทรัพย์ทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมาสู่ผู้วางทรัพย์เหตุท่ีจะมาขอวางทรัพย์มีดังนี้ 

 (๑) เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างตามกฎหมายได้ 
เช่น ผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่ามีกำหนด ๓๐ ปี โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายท่ีสำนักงานท่ีดิน ซึ่งมี
ผลผูกพันคู่สัญญาตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญา แต่ต่อมาผู้ให้เช่าอยากจะเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
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ท่ีระบุไว้ในสัญญา จึงปฏิเสธไม่ยอมรับค่าเช่าหรือจะขอขึ้นเงินค่าเช่าโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
เพื่อผู้ให้เช่าจะถือเอาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเช่า  

 (๒) เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ เช่น เจ้าหนี้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หรือหาตัวเจ้าหนี้ 
ไม่พบหรือต้องขังอยู่ในเรือนจำ 

 (๓) ลูกหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้สิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน เช่น ลูกหนี้ไปทำสัญญาเช่า
กับ นาง ก. ต่อมา นาง ก. ตาย ทายาท นาง ก. ต่างเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระค่าเช่าให้แก่ตน โดยอ้างว่าตนมี
สิทธิในการรับเงินค่าเช่า ลูกหนี้จึงไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าจะต้องชำระหนี้กับใครระหว่างทายาท 
 

3.๗ การกำหนดแนวคำถามการสำรวจ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะดำเนินการ
ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  
และบุคลากรของกรมบังคับคดี เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม โดยกำหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 
เพื่อการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ประกอบด้วยข้อคำถาม 7 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

 ส่วนท่ี ๒ การรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
 ส่วนท่ี ๓ การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

 ส่วนท่ี ๔ ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 
 ส่วนท่ี ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี

ของกรมบังคับคดี 
 ส่วนท่ี ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
 ส่วนท่ี ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนท่ี ๖ การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีจัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะท่ีรับรู้/การใช้/
ความพึงพอใจ) 

 ส่วนท่ี ๗ การศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
 

 3.๗.1 การกำหนดแนวคำถามการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่ มีต่อ
กระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 

 ในส่วนของการกำหนดแนวคำถามเพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมิน
ระดับความพึงพอใจท่ีผู้มารับบริการได้รับจริง และระดับความพึงพอใจท่ีผู้มารับบริการคาดหวังจะได้รับจาก
การรับบริการของกรมบังคับคดีประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
- ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
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- ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
 ส่วนท่ี ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 

- กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
- กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
- กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
- กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
- กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
- กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
- กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
- กระบวนการวางทรัพย์ 

 3.๗.2 การกำหนดแนวคำถามการรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือที่กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
   ในส่วนของการกำหนดแนวคำถามเพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อการสำรวจ

การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินระดับการรับรู้/ระดับการใช้/ระดับ
ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือของกรมบังคับคดีนั้น ๆ ประกอบด้วย คำถาม 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เว็บไซต์กรมบังคับคดี 
 ส่วนท่ี ๒ การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 

 ๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) 
  ๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี 
  ๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย 
  ๒.๔ ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
  ๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า 

  ๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์โควิด -๑๙ 
ผ่านทาง Line 

  ๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟื้นฟูกิจการ) 
 ๒.๘ ระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้และคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีล้มละลาย) 
  ๒.๙ ยื่นคำร้องไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.๗.3 การกำหนดแนวคำถามที่มีต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
   ในส่วนของการกำหนดแนวคำถามเพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อการสำรวจ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นการประเมินระดับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีผู้มาใช้บริการ
ประสบปัญหาในการติดต่อรับบริการจากกรมบังคับคดี ประกอบด้วย ข้อคำถาม 4 ข้อ ดังนี้ 

 1) ช่องทางการติดต่อ 
 2) การให้บริการกระบวนการบังคับคดี 
 3) การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
 4) การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 

 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มแนวคำถามปลายเปิดท่ีเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
เพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีต่อไป ดังนี้ 
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 ๑. จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหา
ใดบ้างหรือไม่ และหากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ส่ิงเหล่านั้นคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 

 ๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพิ่มเติมหรือไม่ และอย่างไร 
 ๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี ในอดีตท่ีผ่านมากับ 

ในปัจจุบันท่านมีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  
๑) ดีขึ้น    
๒) เหมือนเดิม  
๓) แย่ลง    
๔) ไม่มีความเห็นเนื่องจากเพิ่งเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

 

 3.๗.4 การกำหนดแนวคำถามสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) 
  ในส่วนของการกำหนดแนวคำถามเพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจ

กลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบด้วย ข้อคำถาม 
การสนทนากลุ่ม จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ก่อนท่ีจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท่านมีสภาพการชำระหนี้เป็นอย่างไร 
 2) หลังจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท่านมีสภาพการชำระหนี้เป็นอย่างไร 

 3) จากสถานการณ์ในข้อ ๒ กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี หรือไม่ อย่างไร 

 4) ผลลัพธ์และผลกระทบท่ี เกิดขึ้นกับ ท่านจากการ ท่ีกรมบัง คับคดีได้ เข้ ามามี ส่วน 
ให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี มีอะไรบ้าง 

 5) ท่านพึงพอใจต่อการท่ีกรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี หรือไม่ อย่างไร 

 6) ท่านมีความประสงค์ให้กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือ ท่านเพิ่มเติม 
ในประเด็นใดบ้าง โปรดอธิบาย 
 3.๗.5 การกำหนดแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือในหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับคดี 

 ในส่วนของการกำหนดแนวคำถามเพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึกกลุ่มผู้บริหาร หรือบุคคลผู้น่าเช่ือถือในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี เพื่อให้
ครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างครอบคลุม โดยจะกำหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างและแนวทาง  
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกได้อย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อคำถาม 4 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี”  
 ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 
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 ส่วนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 
 จากข้อคำถามท้ัง 4 ส่วนนี้ ได้กำหนดแนวคำถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร (In-depth 

Interview) (สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดี) ดังนี้ 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 - ช่ือ-นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 - Email/เบอร์โทร 
 - ช่ือหน่วยงาน 
 - ท่ีอยู่ 
 - วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 
 - สถานท่ีสัมภาษณ์/จังหวัด 

 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 
 ๑. ในปัจจุบันกระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ความรวดเร็ว ขั้นตอน 

การดำเนินการ ฯลฯ) 
 ๒. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มี/เป็นอย่างไรบ้างและมีสาเหตุ 

มาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ อย่างไร 
 ๓. แนวทาง/นโยบาย“ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหา/ขจัดอุปสรรค”ในด้านกระบวนการบังคับคดี 
 ๔. แนวทาง/นโยบายใดท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 
 ๕. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านใดบ้าง เพื่อท่ีจะทำให้การบังคับคดีท่ีมี  

“อำนวยความยุติธรรม”อยู่แล้วได้อำนวยความยุติธรรมให้ดียิ่งขึ้น 
 ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 

 ๑. “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็น 
อย่างไรบ้าง 

 ๒. “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๓. การทำงานระหว่างกรมบังคับคดีกับหน่วยงานอื่น เช่น ศาล/อัยการ/สถาบันการเงิน 

และหน่วยงานอื่นฯ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใด 
ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

 ๔. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อท่ีจะ
อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ๕. “กรมบังคับคดีจะมีการพัฒนา” แนวทางหรือนโยบายในด้านใด และอย่างไร เพื่อให้
กรมบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น 

 ส่วนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 

 และนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวข้อคำถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในส่วน
ของ (ผู้พิพากษา/พนักงานอัยการ/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ) ดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 - ช่ือ-นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 - Email/เบอร์โทร 
 - ช่ือหน่วยงาน 
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 - ท่ีอยู่ 
 - วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 
 - สถานท่ีสัมภาษณ์/จังหวัด 

 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 
๑. ในปัจจุบันกระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู่” เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ความรวดเร็ว ขั้นตอน 

การดำเนินการ ฯลฯ) 
๒. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” เป็นอย่างไรบ้าง 
๓. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มี/เป็นอย่างไรบ้างและมีสาเหตุ 

มาจากเรื่องใด และส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบอย่างไร 
๔. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านใดบ้าง เพื่อท่ีจะทำให้การบังคับคดี 

“อำนวยความยุติธรรม” ได้มากยิ่งขึ้น 
๕. แนวทาง/นโยบายใดท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

 ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 
๑. “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็น

อย่างไรบ้าง 
๒. "บทบาทของกรมบังคับคดี" (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบ

กฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น
มากน้อยเพียงใด/กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือก และยุติการบังคับคดี
ได้หรือไม่ 

๓. การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใด
ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

๔. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของท่านในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อท่ีจะ
อำนวยให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๕. กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านใด เพื่อให้การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม 
และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

ส่วนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 
 

3.๘ แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือมั่น 
 1) ความหมายของความเชื่อม่ัน 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือมั่นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร มีผู้วิจัยหลายท่านได้ให้
ความหมายแนวคิดและทฤษฎีไว้ ดังนี้ 

 ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) ลักษณะของความเช่ือมั่นของพนักงาน 
มีความสำคัญอย่างสูงท่ีจะนำมาซึ่งความสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และ
ความสามารถในการทำงาน  

 มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความหมายของความเช่ือมั่นไว้ว่า ความเช่ือมั่นสามารถส่งผลดีต่อ
บุคลากรและองค์กรท้ังในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะทำให้บุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจในการทำงาน  

 บูน และโฮลเมส (Boon & Holmes, 1991) กล่าวถึงความเช่ือมั่นว่าเป็นสถานการณ์ท่ีรวมถึง
ความมั่นใจ และส่ิงท่ีคาดหวังในทางบวกเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  
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 มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) กล่าวว่า 
ความเช่ือมั่น คือ ความเต็มใจท่ีจะคอยรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคด้วยความสนใจ และเต็มใจ 
โดยมีทางเลือก 2 ประการ คือ ความเช่ือมั่นด้านความซื่อสัตย์ และความเช่ือมั่นด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า  

สรุปได้ว่า ความเช่ือมั่น หมายถึง ความสามารถในการทำให้เกิดความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า 
ผู้ให้บริการหรือพนักงานขององค์การ ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของ
องค์การ ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ และมีความผูกพัน  
อย่างแท้จริงต่อค่านิยม และเป้าหมายขององค์การ พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์การ ซึ่งเป็นเป้าหมายของ 
ตนด้วย มีความเช่ือว่าองค์การนี้เป็นองค์การท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทำงานด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ 

 ๒) ความสำคัญของความเชื่อม่ัน 
 ความเช่ือมั่นหรืออาจเรียกว่า ความเช่ือถือ ไว้วางใจ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อการทำงาน

โดยเฉพาะความเช่ือถือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือประชาชนต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากหากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนขาดความเช่ือมั่น
ในหน่วยงานภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐนั้นก็จะไม่มีความสำคัญและขาดการสนับสนุน นอกจากนี้  
จะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั้นการสร้างความเช่ือมั่น  
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญ  อันจะส่งผลต่อการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Cooperation and Development : OECD) ให้ความสำคัญกับความเช่ือมั่นไว้วางใจท่ีมีต่อ
รัฐบาลโดยรายงานในหนังสือ Trust in Government (๒๐๐๐ ; pp. ๒๘–๓๗) เห็นว่าโครงการพื้นฐาน 
ทางจริยธรรม (Ethics Infrastructure) เป็นส่วนสำคัญท่ีสร้างความน่าเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนท่ีมีต่อ
รัฐบาลนอกจากนั้นการมีจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้เป็นอย่างดี ระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ อาจแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึง
ลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐนั้น ๆ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน
เกิดความเช่ือมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐนั้นจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีพื้นฐานการทำงานอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 3) การวัดความเชื่อม่ันของประชาชน 
 (1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

 อำนวยพร มณีงาม (๒๕๔๒ : ๒๑) ระบบการให้บริการ คือ การทำให้คนอื่นพอใจ การทำให้
คนอื่นชอบ การทำให้คนอื่นได้รับในส่ิงท่ีต้องการ การทำให้ผู้มารับบริการประทับใจ สรุปความได้ว่า 
การบริการนั้นเป็นกระบวนการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น ดังนั้นผู ้ท่ีจะทำหน้าท่ีให้บริการจึงควรมีระบบและ
คุณสมบัติท่ีสามารถจะอำนวยความสะดวกและทำตนเพื่อผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ และมีความสุข 
 สมชาย กิจยรรยง (๒๕๔๓ : ๑๑) ระบบการให้บริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตน 
เพื่อผู้อื่น สรุปได้ว่า การบริการมีความหมายโดยรวม คือ การช่วยเหลือหรืออนุเคราะห์หรือให้ความสะดวก 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีทำเพื่อผู้อื่นตามหน้าท่ีการงาน 
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 คุณลักษณะของการให้บริการที่ดี 
  ศรัทธาวุฒิ วุฒิพงศ์ (๒๕๔๒ อ้างถึงใน เพ็ญวิภา กสันเทียะ, ๒๕๕๒ : ๓๐) ได้กล่าวไว้ว่า
คุณลักษณะของการให้บริการท่ีดี ประกอบด้วย 
 ๑. รวดเร็ว เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการรอนาน 
 ๒. รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดการสูญเสีย 
 ๓. รอบรู้ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเช่ือมั่นและสามารถตัดสินใจได้ 
 ๔. เรียบร้อย เพื่อมาตรฐานและคุณภาพของงานบริการ 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (๒๕๔๓ : ๒๔) กล่าวว่า คุณลักษณะของการให้บริการท่ีดี ควรมีดังต่อไปนี้ 
 ๑. สะดวกและรวดเร็ว การติดต่อของประชาชนจะต้องสะดวกไม่สลับซับซ้อน ท้ังในด้าน 
การจัดสำนักงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจะต้องกรอกเมื่อมีปัญหาประชาชนสามารถพบปะ หรือสอบถาม
ได้เสมอ และเมื่อรับเรื่องราวของประชาชนแล้วจะต้องรีบดำเนินการโดยเร็ว 
 ๒. การทำงานใด ๆ อย่างเร่งด่วนรวดเร็ว ดังท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๑. มักจะก่อให้เกิดความผิดพลาด
ได้ง่ายในกรณีเช่นนี้ จะแก้ไขได้ด้วยการศึกษาระเบียบแบบแผนตลอดจนข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ในเรื่องนั้น ๆ ให้ชัดเจน เมื่อมีเรื่องราวมาถึงก็สามารถตัดสินใจดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องลังเลเปิดดูระเบียบ
กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้า งานท่ีต้องทำสมบูรณ์และถูกต้อง 
 ๓. การบริการจะต้องให้ท่ัวถึงแก่ผู้มาติดต่อทุกระดับมิใช่เลือกปฏิบัติให้บริการเฉพาะบุคคลท่ีมี
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีเท่านั้น แต่จะต้องให้ความสำคัญอย่างท่ัวถึงโดยปราศจากความลำเอียง 
 ๔. ความเป็นธรรมต้องให้บริการอย่างเป็นธรรม เช่น การให้บริการตามลำดับของผู้ท่ีมาถึง
ก่อนหลัง (ตามคิว) มิให้มีการใช้อภิสิทธิ์ลัดขั้นตอนหรือลัดคิวให้แก่บุคคลบางคน ปล่อยปละละเลยบุคคล
บางคนหรือบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ท่ีด้อยการศึกษาควรจะให้ความสนใจช่วยบริการให้พิเศษ 
 ๕. ความเสมอภาคในการบริการ การให้บริการท่ีไม่คำนึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการ 
ท่ีปราศจากอารมณ์ และอคติ ไม่มีความชอบพอใจเป็นพิเศษ ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ทุกคนได้รับการปฏิบัติ  
ท่ีเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ 
 (2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (๒๕๔๓ : ๑๔) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การบริการท้ังหมดหมายความรวมถึงลูกค้าและบุคคลท่ีคอยให้บริการลูกค้า 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (๒๕๔๗ : ๗๔-๗๖) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการประกอบด้วยบุคคลท้ังหมด
ในองค์การท่ีให้บริการ ซึ่งจะรวมต้ังแต่เจ้าของผู้บริหารในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของ
การให้บริการ 

ความสำคัญของผู้ให้บริการ 
 กําพล เกียรติปฐมชัย (๒๕๔๓ : ๑๗) ความสำคัญของผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นเป้าหมายท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการบริการ  
เชิงรุก ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่า การติดต่อขอรับบริการจากทางราชการเป็นเรื่อง 
ท่ียุ่งยากและเจ้าหน้าท่ีไม่ค่อยจะเต็มใจให้บริการ นอกจากนี้ความกระตือรือร้นในการให้บริการยังเป็นปัจจัย
สำคัญท่ีทำให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชนในท่ีสุด หลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการเชิงรุกจะต้องเป็นไปตาม
หลักการ 
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 วรเดช จันทรศร (๒๕๔๔ : ๒๘-๒๙) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ
จริงใจ และมีทักษะ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีความสามารถควรมีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี  
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มใจ จริงใจท่ีจะให้บริการ ดังนั้นการฝึกอบรม 
จึงเป็นส่ิงจำเป็น สำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ทำหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความประทับใจ จนทำให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจจนอยากกลับมาขอรับบริการอีกครั้ง 

คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ชูวงศ์ ฉายยะบุตร (๒๕๔๓ : ๒๔) คุณลักษณะของเจ้าหน้าท่ีบริการท่ีดีท่ีจะทำให้ประทับใจ
ประชาชน นอกจากเจ้าหน้าท่ีจะมีคุณสมบัติท่ีดีแล้ว การบริการให้กับประชาชนจะต้องเป็นการบริการท่ีดี
ด้วย ซึ่งคุณลักษณะบริการท่ีดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ีบริการ โดยได้แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ คือ
รูปร่าง หน้าตา สีหน้า และการแสดงออกนั้นเป็นลักษณะท่ีเจ้าหน้าท่ีบริการแสดงให้ปรากฏต่อผู้พบเห็นจาก
รูปร่าง หน้าตา 
 ๒. เส้ือผ้าและเครื่องประดับเจ้าหน้าท่ี ควรแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าปกติเรียบร้อยไม่ดูหรูหรา 
ตามแฟช่ัน หากเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรให้ดูโป๊ โดยท่ัวไปควรแต่งตัวให้ดูเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ คือ 
ควรมีความเรียบร้อยดูแล้วสบายตา 
 ๓. การแต่งเนื้อแต่งตัว การแต่งหน้า แต่งเล็บ ทำผมและการประเทืองร่างกายควรแต่งหน้า
เพียงเบา ๆ ใช้สีสันไม่ฉูดฉาด ผมไม่รุงรังไม่เป็นทรงท่ีดูแล้วสะดุดตาทรมานใจคนดู นอกจากนี้ไม่ควรชโลม
น้ำหอมเสียจนฟุ้ง 

 ๔. ความสุภาพอ่อนน้อมของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติท่ีดี อันจะส่งผลให้การส่ือสารทำความเข้าใจระหว่างกันเป็นไปได้
ง่ายข้ึน 
 (3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 นภดล ธนธรรมสถิต (๒๕๔๗ : ๓) ส่ิงอำนวยความสะดวก หมายถึง การจัดส่ิงอำนวย 
ความสะดวกในสถานท่ีท่ีให้บริการไว้รองรับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น เครื่องทำน้ำเย็นไว้ให้บริการ
สำหรับผู้รับบริการ มี ตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ การจัดทำแผน ผังแสดงบริเวณท่ีท่ีให้บริการ 
การประชาสัมพันธ์ สถานท่ีจอดรถ ทางเดิน เป็นต้น 

ธนวัฒน์ ประกอบศรีกุล (๒๕๔๘ : ๑๗) ส่ิงอำนวยความสะดวกในการให้บริการท่ีดีก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีไม่ควรละเลย การจัดสถานท่ีควรให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย สวยงาม 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีทันสมัย สำหรับให้บริการแก่ ผู้มาใช้บริการจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของ 
การบริการท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี และความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนทุกระดับ 

ความสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวก 
ส่ิงอำนวยความสะดวกในการบริการท่ีดี  เป็นอีกปัจจัยหนึ่ งท่ีมีการละเลย การจัด

สภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้บริการควรให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย สวยงาม 
และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีทันสมัยสำหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของ  
การบริการท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี และความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนทุกระดับ 
     บุณฑวรรณ วิงวอน (๒๕๔๙ : ๓๕๓) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกของสถานท่ีให้บริการและ
จัดเตรียมสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จนทำให้เกิดการตอบสนองทางด้านกายภาพ 
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(Physiological needs) แก่ผู้มารับบริการซึ่งความต้องการด้านกายภาพถือว่าเป็นความต้องการขั้นท่ี  ๑ 
ของผู้มาใช้บริการ 
 คุณลักษณะของสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ประชา พรหมนอก (๒๕๔๐ อ้างถึงในเพ็ญวิภา กอสันเทียะ, ๒๕๕๒ : ๔๐) กล่าวว่า คุณลักษณะ
ของส่ิงอำนวยความสะดวกมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ ๔ ประการ คือ 
 ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของการบริการให้สูงขึ้น และให้บริการ 
แก่ประชาชนท่ีสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและมีมาตรฐานเทียบระดับสากล 
 ๒. เพื่อสรรหา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเพียงพอต่อ  
การปฏิบัติงาน 
 ๓. เพื่อแสวงหาและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีเพียงพอ ทันสมัย ใช้การได้และ  
มีสถานท่ีทำงานสมบูรณ์ สะอาด สะดวกและสวยงาม 
 ๔. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูง  
 กําพล เกียรติปฐมชัย (๒๕๔๓ : ๑๘) ส่ิงอำนวยความสะดวกควรปรับปรุงสถานท่ีทำงานและ
สภาพแวดล้อมให้อยู่ ในระดับความพึงพอใจต่อการจัดพื้น ท่ีใช้สอยของพื้น ท่ีให้บริการประชาชน  
การดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีนั่งพักรอ นํ้าด่ืม 
หนังสือพิมพ์ ห้องนํ้า ห้องอาหาร เป็นต้น 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (๒๕๔๓ : ๒๕) ส่ิงอำนวยความสะดวกจำเป็นจะต้องออกแบบลักษณะโครงสร้าง
ของการวางผังท่ีทำงานให้กว้างขวางไม่แออัด ให้มีอุณหภูมิเย็นสบาย การระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

3.๙ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 1) ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของ Maslow 
 สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (๒๕๕๘ : ๑๖๘) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของ
Maslow ซึ่ง Maslow ได้อธิบายว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในอย่างเป็นธรรมชาติ 
๕ ระดับ คือ  
 ๑. ความต้องการทางกาย (Physiological) เนื่องจากมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิต ซึ่งมีความต้องการ 
เกิดมาพร้อมกับชีวิต ต้องการอาหารเพื่อตอบสนองความหิว ต้องการเครื่องด่ืมเพื่อตอบสนองต่อความกระหาย 
ต้องการหลับพักผ่อน ต้องการสัมผัสส่ิงแวดล้อม ชิมรส ดมกล่ิน เพื่อความเหมาะสมในการดำรงชีวิต  
 ๒. ความต้องการความปลอดภัย (Safety and Security) มนุษย์ทุกคนต้องการความปลอดภัย
ในชีวิตท้ังอันตรายจากภัยธรรมชาติ โจรผู้ร้าย การเดินทาง หรือโรคภัยไข้เจ็บ และเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน 
ก็จะต้องการความมั่นคงในอาชีพเพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้ และเศรษฐกิจของตนเอง  
 ๓. ความต้องการทางสังคม (Love and Social) มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มเพื่อความอยู่รอด ส่วนลึกภายในจิตใจของมนุษย์ต้องการความรักจากคนอื่น หากอยู่ในกลุ่มหรือสังคม 
ก็ต้องการให้คนอื่นยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคมนั้น  ความต้องการส่วนหนึ่งท่ีตามมา 
ก็คือ การให้ความรักและยอมรับคนอื่น ๆ ผลของความต้องการเหล่านี้ จึงทำให้มนุษย์ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่นตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว และไม่สามารถเก็บตัวอยู่คนเดียวได้นาน ๆ  
 ๔. ความต้องการมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี (Esteem) มนุษย์มีความต้องการเป็นผู้นำตามธรรมชาติ
ของสัตว์โลกประกอบกับวัฒนธรรมสังคมท่ียกย่องคนท่ีมีความโดดเด่นตามค่านิยมของสังคมนั้น  ๆ หรือ 
ในสังคมปัจจุบัน เรียกว่า “มีเกียรต”ิ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องการท่ีจะสร้างตนเองเพื่อให้เกิดส่ิงนี้ขึ้น  
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 ๕. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-fulfillment) ด้วยวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันทำให้มนุษย์กำหนดกระบวนการดำเนินชีวิตหรืออุดมการณ์ของตนเอง ท้ังทางด้านพฤติกรรม 
การดำเนินการดำรงชีวิต และจุดสุดท้ายของชีวิต จากนั้นมนุษย์ก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถบรรลุ
ส่ิงท่ีตนเองกำหนดไว้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของ มาสโลว์ 
 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความต้องการท้ัง ๕ ขั้นของมนุษย์มีความสำคัญไม่เท่ากัน และการจูงใจ
ตามทฤษฎีนี้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไปและ 
ความต้องการในแต่ละขั้นจะมีความสำคัญแก่บุคคลมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจท่ีได้รับ
การตอบสนองความต้องการในลำดับนั้นๆ 
 2) ความสำคัญของความพึงพอใจ 
  ปาริชาติ สังข์ขาว (๒๕๕๑ : ๑๐) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการต่างมี
ความสำคัญต่อความสำเร็จของการบริการ ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการบริการจำเป็นท่ีจะต้อง
ดำเนินการควบคู่กันไปท้ังต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ผู้บริหารการบริการจะต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีการสำรวจความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวังของ
ผู้ใช้ท่ีมีต่อการบริการขององค์การ ซึ่งสามารถจัดทำได้โดยใช้บัตรแสดงความคิดเห็นของผู้บริหาร  และ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนจากภายในและภายนอกองค์การในการสะท้อนภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานบริการ ซึ่งเป็นตัวช้ีข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์การ 
เพื่อจะปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังอันจะนำมาซึ่ง 
ความพึงพอใจต่อการบริการ  
 ๒. การกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์การให้ชัดเจน ผู้บริหารการบริการจำเป็นท่ีจะต้อง
นำข้อมูลท่ีระบุถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้ ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์การ ต้นทุน 
การดำเนินการ แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และข้อมูลอื่นท่ีเป็นประโยชน์มา
ประกอบกำหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางองค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะของการให้บริการและ
คุณภาพของบริการต่อผู้รับบริการ  
 ๓. การกำหนดกลยุทธ์การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องปรับเปล่ียนการบริการท่ีมีอยู่ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางขององค์การโดยใช้กลยุทธ์สมัยใหม่ อีกท้ังในด้านการบริหารการตลาด
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และการควบคุมคุณภาพการบริการ รวมท้ังการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวก 
ในการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ด้วยระบบฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการต่อสายเช่ือมโยงการติดต่อกับหน่วยงานภายในองค์การบริการ เป็นต้น 
ปัจจุบันผู้บริการนิยมนำแนวความคิดด้าน“การบริหารเชิงกลยุทธ์”ท่ีคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับ
บรรยากาศการทำงานระหว่างพนักงานบริการภายในองค์การ เช่นเดียวกันกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ใช้
ภายนอกให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

 คำนาย  อภิปรัชญาสกุล  (๒๕๕๗  : ๕๓ -๕๕ ) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จ 
ในการดำเนินงานบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกท่ีดี 
และประทับใจในบริการท่ีได้รับจนติดใจและกลับมาใช้บริการเป็นประจำ จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจ 
มีความสำคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังต่อไปนี้ 
 ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการ ดังนี้  
 ๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหารการบริการและ
ผู้ปฏิบัติงานบริการจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และลักษณะของ
การนำเสนอบริการท่ีลูกค้าช่ืนชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็น
ของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการบริการท่ีลูกค้าต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่าง 
ในลักษณะท่ีลูกค้าปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันท่ีจะตระหนักถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และสามารถตอบสนองการบริการท่ีตรงกับลักษณะ และรูปแบบท่ีผู้รับบริการคาดหวังไว้ได้จริง  
 ๒. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ และหาก
กิจการใดนำเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของลูกค้า  ก็ย่อมส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ำอีกต่อ ๆ ไป คุณภาพของการบริการ 
ท่ีจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการบริการท่ีปรากฎให้ เห็น  (สถานท่ี อุปกรณ์เครื่องใช้ 
และบุคลิกภาพของพนักงานบริการ) ความน่าเช่ือถือไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 
ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการด้วย ความเช่ือมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น 
 ๓. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพ และความสำเร็จของงานบริการ 
การให้ความสำคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นเรื่องท่ีจำเป็นไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการให้ความสำคัญกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมทำให้พนักงาน
มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะนำมาซึ่งคุณภาพ
ของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งผลให้กิจการบริการประสบความสำเร็จในท่ีสุด 
 ความสำคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 ๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดี เมื่อองค์การบริการตระหนักถึง
ความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยท่ีกำหนดความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับ
นำเสนอบริการท่ีเหมาะสม เพื่อการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ ผู้รับบริการย่อมได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการท่ีตนคาดหวังไว้ได้ การดำเนินชีวิตท่ีต้องพึ่งพาการบริการ
ในหลาย ๆ สถานการณ์ทุกวันนี้ย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปด้วย  เพราะการบริการ 
หลายด้านช่วยอำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 
 ๒. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ และอาชีพบริการ
ซึ่งงานเป็นส่ิงท่ีสำคัญต่อชีวิตของคนเรา เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการดำรงชีวิตและการแสดงออกถึง
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ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นท่ียอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การในอาชีพบริการก็เช่นเดียวกัน  เมื่อองค์การบริการ 
ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ  ท้ังในด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในชีวิตการงาน  พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเท 
ความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ใช้บริการต่อ ๆ ไปทำให้อาชีพบริการเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  
 จาก ท่ีกล่าวมาสรุป ได้ว่า  ความพึ งพอใจของผู้รับบริการเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ การกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์การ รวมถึง 
การกำหนดกลยุทธ์การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการ 
และการดำเนินงานบริการให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริการ 
 (3) องค์ประกอบของความพึงพอใจ 

 วรรณวิมล จงจรวยสกุล (๒๕๕๑ : ๙) กล่าวว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
เป็นความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริการ และผู้รับบริการเป็นผลของการรับรู้ และ
ประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และส่ิงท่ีผู้รับบริการได้รับจริง
จากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจผันแปรไปตามช่วงเวลา
ท่ีแตกต่างกันได้ ท้ังนี้ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบด้วย  
 ๑. ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการท่ีได้รับ 
มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด  
 ๒. ด้านการรับรู้คุณภาพของการนำเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการนำเสนอบริการ 
ในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก 
ในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการให้บริการตามบทบาทหน้าท่ี และปฏิกิริยาการตอบสนอง
การบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาส่ือความหมาย และ 
การปฏิบัติตนในการให้บริการ ส่ิงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของ
การบริการท่ีแท้จริง 

 เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (๒๕๕๗ : ๑๕-๑๘) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการบริการ อันเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ี
ผู้รับบริการได้รับในการบริการกับส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวังว่า จะได้รับจากการบริการในแต่ละสถานการณ์
ของการบริการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกนี้สามารถแปรเปล่ียนได้หลายระดับตามปัจจัยแวดล้อม และเงื่อนไข
ของการบริการในแต่ละครั้งได้ ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีปัจจัยสำคัญดังนี้ 
 ๑. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับบริการท่ีมีลักษณะ
คุณภาพ และระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์การบริการในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการใช้หรือสถานการณ์ 
ท่ีลูกค้าใช้สินค้า หรือบริการแต่ละอย่างและคำนึงถึงคุณภาพของการนำเสนอบริการเป็นส่วนสำคัญยิ่ง  
ในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
 ๒. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการท่ีผู้รับบริการยอมรับ
หรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผู้รับบริการ  ท้ังนี้เจตคติ
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ของผู้รับบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพของการบริการของแต่ละบุคคล อาจแตกต่างกันออกไป 
เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาสูงเป็นสินค้า หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงในขณะท่ี
ลูกค้าบางคนจะพิจารณาราคาค่าบริการตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ เป็นต้น 
 ๓. สถานท่ีบริการ ซึ่งเป็นการเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิด 
ความพึงพอใจต่อการบริการ ทำเลท่ีต้ังและการกระจายสถานท่ีบริการให้ท่ัวถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ  
 ๔. การส่งเสริมแนะนำบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเช่ือท่ีมีอยู่ก็จะรู้สึกดี
กับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้  
 ๕. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการล้วนเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังส้ิน  ผู้บริหารการบริการท่ีวางนโยบาย
การบริการ โดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการ หรือพนักงานบริการท่ีตระหนักถึงลูกค้าเป็น
สำคัญจะแสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการท่ีลูกค้าต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มท่ี
ด้วยจิตสำนึกของการบริการ  
 ๖. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร
สถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสัน การจัดแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน 
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ  
 ๗. กระบวนการบริการ วิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้า
มีความคล่องตัว และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูลของการสำรองห้องพักโรงแรมหรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ-โอนสายในการติดต่อองค์การต่าง ๆ เป็นต้น 
 (4) การวัดความพึงพอใจ 
 คำนวล ชูมณี (๒๕๕๔ : ๑๐๕-๑๑๔) การวัดความพึงพอใจเกิดขึ้นมานาน เนื่องจากทุกองค์การ
พยายามท่ีจะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจ การวัดความพึงพอใจเป็นการค้นหาความหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของลูกค้าท่ีมีประสบการณ์ร่วมเพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้มีโมเดลในการวัดมากมาย 
การวัดความพึงพอใจจะเกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมและด้านเศรษฐกิจ  คือ ด้านอุตสาหกรรม องค์การ 
จะใช้ความพยายามเพื่อการผลิตและการบริการในการตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และ
กลับมาซื้อซ้ำทำให้องค์การมีรายได้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หากลูกค้าพอใจกลับมาซื้อซ้ำ
อุตสาหกรรมนั้นก็มีรายได้ หากทุกอุตสาหกรรมมีรายได้ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
รายได้โดยรวมกับประเทศ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงพยายามหาวิธีการเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้า 
 Fornell, Johnson, Anderson, Cha and Bryant (๑๙๙๖ ) ได้พัฒนาแบบจำลองการวัด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (The American Customer Satisfaction Index Model : ACSI) ซึ่งเป็น
โมเดลได้รับการยอมรับในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดความพึงพอใจ  โดยคณะของ Professor Claes 
Fornell ผู้อำนวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ได้ทำการออกแบบ ACSI ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนำมาคาดการณ์เศรษฐกิจ
โดยรวมในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศส่งผลแนวโน้ม 
ในอนาคตขององค์การว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้มากน้อยเพียงใด  เป็นการวัดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ จากการมีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์จริง แบบจำลองการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ASCI) มีข้อดี คือ ความแน่นอนไม่เอนเอียงของผลลัพธ์ท่ีวัด และสามารถนำผลมาเทียบเคียงกันได้ ดังนั้น
คะแนนท่ีได้จากการประเมินสามารถนำมาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับภาคการผลิตหรือบริการ 
และระดับประเทศได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหว่างองค์การ เพื่อสะท้อนความสามารถ 
ในการแข่งขันได้ ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่3 แบบจำลอง The American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) 
 

 แบบจำลอง  The American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) ท่ีพัฒ นาโดย
Fornell, Johnson, Anderson, Cha and Bryant (๑๙๙๖ ) เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการซึ่งเป็นตัววัดผลท่ีองค์การต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
๕ ปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
 ๑. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (Customer Satisfaction) นั้นจะ
ประกอบด้วย ๓ ปัจจัย ได้แก่  
 ๑.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer Expectation) วัดจากความคาดหวังท่ีเกิดขึ้น
ก่อนซื้อสินค้าและบริการ และความคาดหวังต่อการบริการ  
 1.2 คุณค่าของบริการท่ีได้รับ (Perceived Value) เป็นการให้ผู้รับบริการเปรียบเทียบระหว่าง
คุณภาพของบริการกับราคาท่ีได้ต้ังไว้  
 1.๓ คุณภาพของบริการ (Perceived Quality) วัดจากคุณภาพบริการในภาพรวม (Overall) 
 ๒. ปัจจัยท่ีเป็นผลมาจากความพึงพอใจ ประกอบด้วย ๒ ปัจจัย ได้แก ่ 
 2.๑ ความจงรักภักดีของผู้รับบริการ (Customer Loyalty) หากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นไปในทิศทางบวกจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดี สามารถวัดได้จากการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต  
 2.๒ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ (Customer Complaints) ถ้าความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นไปในทิศทางลบจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ และก่อให้เกิดข้อร้องเรียนสามารถวัดได้จาก
ข้อร้องเรียนหรือความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ 
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3.๑๐ แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
 1) ความหมายของการบริการ 
 การบริการ (Service) มีนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการบริการได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
 สมหญิง เปี่ยมฤทัย (๒๕๕๖ : ๘) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  
ซึ่งเกิดจากความต้ังใจของบุคคลหนึ่งกระทำกับอีกบุคคลหนึ่งเพื่อการแลกเปล่ียน เพื่อให้บุคคลผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ตามความคาดหวังและไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น 
 จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทร์ (๒๕๕๔ : ๑๕) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า
เป็นส่ิงท่ีจับต้องสัมผัสได้ยาก และเส่ือมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทำขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการ
ทันที หรือเกือบจะทันที 
 ว.วชิรเมธี (๒๕๕๒ : ๑๗-๑๘) กล่าวว่า การบริการ คือ งานของเรา คนทำงานทุกคนควรรู้ และ
มีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นอันดับหนึ่ง การบริการจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงาน หากเราทำให้
คนอื่นรู้สึกแย่เราควรรู้สึกแย่ยิ่งกว่า เพราะเขาจะแย่จากเราครั้งเดียวทำให้จดจำจนวันตาย ตรงกันข้าม 
ถ้าเขาประทับใจเราแม้ครั้งเดียวท่ีพบกันก็จะประทับใจไปจนวันตายเช่นเดียวกัน ด้ังนั้นการให้บริการนี้เป็น
หัวใจของคนทำงานบางครั้งไม่ได้ใช้เพียงฝีมือแต่ต้องใช้หัวใจของนักบริการด้วย 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (๒๕๕๒ : ๑๔๒) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นกิจกรรม 
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการของลูกค้า 
 Kotler (๒๐๐๓ : ๔๔๔) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ท่ีกลุ่ม
บุคคลหนึ่งสามารถนำเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็น
เจ้าของส่ิงใด ท้ังนี้การกระทำดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าท่ีมีตัวตนได้ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานท่ีกระทำหรือติดต่อเกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความพยายามใด ๆ  
วิธีการท่ีหลากหลายในการทำให้บุคคลต่าง ๆ ท่ีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการได้รับความช่วยเหลือซึ่งจัดว่าเป็น 
การให้บริการท้ังหมด ซึ่งการบริการท่ีดีนั้นเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้มาติดต่อรับบริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา 
และสร้างภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการใช้บริการต่าง ๆ ต่อไป 
 ๒) แนวคิดเก่ียวกับหลักการให้บริการ 
             John D. Millett (๑๙๕๔ : ๓๙๙-๔๐๐) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการให้บริการท่ีสามารถสร้าง
ความพึงพอใจ และประทับใจให้แก่ผู้รับบริการได้นั้น ประกอบด้วยหลักการสำคัญ ๕ ประการด้วยกัน ดังนี้ 
 ๑. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการให้บริการ
ของภาครัฐมีหลักการว่า ประชาชนทุกคนล้วนเสมอภาคกัน ดังนั้นประชาชนจะได้รับการบริการจากภาครัฐ
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย  ไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน ในการให้บริการประชาชน 
จะได้รับการปฏิบัติท่ีใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
 ๒. การให้บริการทันต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องพิจารณาว่า 
การให้บริการสาธารณะนั้นจะต้องตรงต่อเวลาเสมอ การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ หากการให้บริการนั้นไม่ตรงต่อเวลาหรือทันต่อเหตุการณ์ และยังสร้าง 
ความไม่พึงพอใจแก่ประชาชนผู้ไปขอรับบริการ 

 ๓. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะนั้นจะต้อง
มีจำนวนการให้บริการอย่างเพียงพอและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น จำนวนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
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เทคโนโลยีต่าง ๆ จะต้องมีไว้คอยให้บริการอย่างเพียงพอ Millett เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรง 
ต่อเวลาจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าหากมีจำนวนการให้บริการท่ีไม่เพียงพอ และสถานท่ีต้ังท่ีให้บริการได้สร้าง
ความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

 ๔. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ 
ท่ีให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่ความพอใจของ
หน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ หากจะหยุดจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

 ๕. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ 
ท่ีจะทำหน้าท่ีได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 Katz Elihu and Brenda Danet (๑๙๗๓ : ๑๙) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการ
ท่ีสำคัญของการให้บริการขององค์การของรัฐ ประกอบด้วย หลักการ ๓ ประการ คือ 

 ๑. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นแนวทางท่ีต้องการให้ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีอยู่ใน
ขอบเขตจำกัดในการให้บริการ เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และปฏิบัติงานได้ง่าย ท้ังนี้
โดยดูจากเจ้าหน้าท่ีให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องท่ีติดต่อหรือไม่ปฏิบัติ หรือมีการสอบถามเรื่องอื่น
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการท่ีไม่เฉพาะเรื่อง และสอบถามเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
นอกจากจะทำให้เสียเวลาและการปฏิบัติงานล่าช้าแล้วยังทำให้การควบคุมเจ้าหน้าท่ีเป็นไปได้ยากลำบาก 

 ๒. การให้บริการท่ีมีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การท่ีผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ยึดถือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

 ๓ . การวางตัวเป็นกลาง  (Affective Neutrality) หมายถึง การให้บริการแก่ ผู้รับบริการ 
โดยจะต้องไม่นำเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีผ่านมาข้างต้นสรุปความหมายได้ว่า หลักการให้บริการท่ีดีจะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ เช่น  ความเสมอภาคในการให้บริการ ความสม่ำเสมอ 
ในการบริการ การให้บริการท่ีตรงต่อเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอต่อเนื่อง และต้องมีการพัฒนาระบบ 
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓) ความสำคัญของการให้บริการ 
 ภาวสุ สิริสิงห์ (๒๕๕๕ : ๑๓-๑๔) ได้แสดงทรรศนะว่า การบริการเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ 
การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในฐานะของผู้รับบริการ รวมท้ังก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจ และ
สังคมต่อการประกอบธุรกิจท้ังในแง่ของผู้ประกอบการ หรือผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติการบริการในฐานะของ
ผู้ให้บริการ ดังนั้นความสำคัญของการบริการ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความสำคัญต่อผู้รับบริการ ผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ หลากหลายมากขึ้น  
ตามรูปแบบของการดำเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป ทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ช่วยเหลือจัดการเรื่องต่าง ๆ  
ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก กล่าวคือ  

 ๑.๑ ให้ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล การบริการท่ีพบเห็นในปัจจุบันมีอยู่มากมาย
ในรูปแบบของการจัดบริการเชิงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ธุรกิจบริการในปัจจุบัน  
จึงมีหลากหลายประเภทสามารถให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภคท้ังทาง 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องศึกษามาตรฐานของธุรกิจบริการ  
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แต่ละประเภท และเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีตรงกับความต้องการให้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้รับการบริการ
ท่ีตนเองพอใจ 

 ๑.๒ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เมื่อลูกค้าได้รับการบริการท่ีตรงกับความคาดหวังก็จะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อบริการนั้น ซึ่งประสิทธิภาพของการให้บริการท่ีมีคุณภาพย่อมทำให้ผู้รับบริการเกิด 
ความประทับใจ และมีความสุข ท้ังนี้การให้บริการท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ยุ่งยาก  
อำนวยความสะดวกสบาย และตอบสนองส่ิงท่ีผู้ใช้บริการต้องการได้อย่างแท้จริง 
 ๒. ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ๒.๑ ความสำคัญต่อผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นท่ีต้องปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีมุ่งเน้นการขายสินค้าแต่เพียงพออย่างเดียว มาให้ความสนใจกับการบริการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวกับสินค้าหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการบริการประสบความสำเร็จ
เหนือคู่แข่งขันอื่น ๆ ได้ท้ังในด้านช่วยเพิ่มผลกำไรระยะยาว ช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดีของธุรกิจ 
 ๒.๒ ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการในช่วง 
ท่ีผ่านมาได้ก่อให้เกิดงานบริการเพิ่มข้ึนในหลายสาขาอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ
การบริการของผู้บริโภค การประกอบอาชีพบริการจึงเป็นอาชีพสำคัญในตลาดแรงงาน คือ ช่วยให้เกิดอาชีพ 
และรายได้ ช่วยสร้างโอกาสในการเสนอขายสินค้า 
 จะเห็นได้ว่า การบริการมีความสำคัญต่อผู้รับบริการ โดยช่วยตอบสนองความต้องการ 
ส่วนบุคคล และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุกต่อผู้ให้บริการ  
โดยหันมาให้ความสนใจกับการบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้น  
ช่วยเพิ่มผลกำไรระยะยาว ช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดีของธุรกิจ และต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ ซึ่งการประกอบ
อาชีพบริการเป็นอาชีพสำคัญในตลาดแรงงานช่วยให้เกิดอาชีพ และรายได้ช่วยสร้าง โอกาสในการเสนอ 
ขายสินค้า สำหรับลักษณะสำคัญของคุณภาพบริการ ประกอบด้วย การบริการไม่สามารถจับต้องได้  
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับคุณภาพบริการท่ีได้รับจริง และแสดงค่าออกมาในรูปของ  
ผลท่ีได้ และขั้นตอนในการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเป็นการบริการท่ีไม่มีตัวตน ไม่มีสินค้าคงเหลือเป็นส่ิงท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ มีความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่คงท่ีเกี่ยวข้องกับฐานความรู้ และมีการกระจายออกไปบริการ 
 
3.๑๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 สุธรรม รัตนโชติ (๒๕๕๒ : ๘๔) ได้กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ความจริง (Reality) ของส่ิงนั้น
หมายความว่า ความจริงของส่ิงต่าง ๆ คือ การรับรู้ต่อส่ิงนั้น ๆ นั่นเอง ไม่มีใครรู้ว่าตัวตนจริง ๆ ของส่ิงนั้น
เป็นอย่างไร แต่รับรู้ว่าส่ิงนั้นคืออะไร การรับรู้จึงเป็นความจริงของส่ิงนั้น บุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยส่ิงเร้า  
ซึ่งมาจากส่ิงแวดล้อมผ่านเข้ามาในความรู้สึกสัมผัส (Senses) โดยการเห็นได้ยิน ได้กล่ิน ได้รส และสัมผัส 
หรือประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย และบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะท่ีสนใจ 

 เติมศักด์ิ คทวณิช (๒๕๔๖) ได้กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมาย 
ท่ีเกิดขึ้นภายหลังร่างกายรับสัมผัสจากส่ิงเร้า ซึ่งการรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีสำคัญของบุคคล และ 
ในการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการรับรู้สภาพแวดล้อม  และความสามารถ 
ในการแปลความหมายของสภาพแวดล้อม จากความหมายในข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับส่ิงเร้าซึ่งมาจากส่ิงแวดล้อมผ่านเข้ามาในความรู้สึกสัมผัส (Senses) โดยการเห็น ได้ยิน ได้กล่ิน ได้รส 
และสัมผัสซึ่งมาจากประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ล้ินและผิวกาย 
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 1) องค์ประกอบของการรับรู้ 
  ส่ิงเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของหรือสถานการณ์มาเร้าอินทรีย์ทำให้ เกิดการสัมผัส 

(Sensation) และเมื่อเกิดการสัมผัสบุคคลจะเกิดมีอาการแปลการสัมผัสและมีเจตนา (Conation) ท่ีจะแปล
สัมผัสนั้น การแปลสัมผัสจะเกิดขึ้นในสมองทำให้เกิดพฤติกรรมต่าง  ๆ สรุปกระบวนการรับรู้จะเกิดได้
จะต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (เติมศักดิ์ คทวณิช, ๒๕๔๖) 
 ๑. มีส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีจะทำให้เกิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดล้อมรอบกาย 
ท่ีเป็นคน สัตว์ และส่ิงของ 
 ๒. ประสาทสัมผัส (Sense organs) ท่ีทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได้กล่ิน 
ล้ินรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว 
 ๓. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงเร้าท่ีเราสัมผัส 
 ๔. การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผัส ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจำของ
สมองเมื่อบุคคลได้รับส่ิงเร้า สมองก็จะทำหน้าท่ีทบทวนกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่า ส่ิงเร้านั้นคืออะไร 
 เมื่อมนุษย์เราถูกเร้าโดยส่ิงแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส (Sensation) โดยอาศัย
อวัยวะสัมผัสท้ัง ๕ คือ ตา ทำหน้าท่ีดูคือ มองเห็น หูทำหน้าท่ีฟังคือ ได้ยิน ล้ินทำหน้าท่ีรู้รส จมูกทําหน้าท่ีดม
คือ ได้กล่ิน ผิวหนังทําหน้าท่ีสัมผัสคือ รู้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้ก็สมบูรณ์แต่จริง  ๆ แล้วยังมี 
การสัมผัสภายในอีก ๓ อย่างด้วยที่จะช่วยให้เรารับสัมผัสส่ิงต่าง ๆ 
 2) กระบวนการรับรู้ (Perception process) 

 กระบวนการรับรู้ (Perception process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องความเข้าใจ 
การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision making) 
การรับรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ , 
๒๕๔๙) 
 ขั้นที ่๑ ส่ิงเร้า (Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย์ 
 ขั้นท่ี ๒ กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์อยู่ท่ีสมองเพื่อส่ังการ
ตรงนี้เกิดการรับรู้ (Perception) 
 ขั้นท่ี ๓ สมองซึ่งเป็นส่วนของการแปลความหมายออกมาให้เป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย
ความรู้เดิมประสบการณ์เดิม ความจำ เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา  
ทำให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง และเกิดการการรับรู้ (Perception) 

 สุธรรม รัตนโชติ (๒๕๕๒) ได้กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ (Perception process) เป็นกระบวนการ
ทางความคิด (Cognitive process) ท่ีประกอบด้วย ส่ิงเร้า (Stimuli) ซึ่งอยู่ในส่ิงแวดล้อมของการดำเนินชีวิต 
กระบวนการรับรู้ (Perception process) ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต เลือก และการแปลความหมาย และ
ก่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยมีทัศนคติ ความรู้สึก แรงจูงใจ พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นต้น 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 ๑. การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) เมื่อบุคคลเปิดรับต่อส่ิงเร้าและต้ังใจรับต่อส่ิงเร้า 
ท่ีเข้ามากระทบแล้วบุคคลจะเลือกสรรเฉพาะส่ิงเร้าท่ีตรงกับความต้องการ และทัศนคติของตนเท่านั้น 
ในแต่ละกรณีดังกล่าว บุคคลจะเลือกเปิดรับต่อส่ิงเร้าโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาของตนเองเป็นหลัก และ
ด้วยเหตุท่ีส่ิงเร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบกระบวนการ
เลือกรับรู้จึงแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ การเปิดรับ การตั้งใจรับ และการเลือกรับรู้รายละเอียด 
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 ๒. การจัดองค์ประกอบการรับรู้ (Perceptual organization) การจัดองค์ประกอบการรับรู้ 
หมายถึง การท่ีบุคคลจัดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นระเบียบเพื่อให้มีความหมายท่ีเข้าใจ  
ได้มากขึ้น และเพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้ถูกต้อง หลักพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบ
การรับ รู้ คือ “การรวมกลุ่ม” (Integration) ซึ่งหมายความว่า บุคคลรับรู้ส่ิงเร้าในลักษณะเป็นภาพรวม  
(An organized whole) ไม่ได้มองส่ิงเร้าแต่ละส่วนท่ีแยกกัน การมองเป็นภาพรวมจะช่วยให้การประมวล
ข้อมูลเพื่ อให้ เข้าใจความหมายได้ง่ายเข้า ซึ่ งสอดคล้องตามหลักจิตวิทยาของเกสตัลท์ (Gestale 
psychology) ท่ีกล่าวไว้ว่า "ส่วนรวมมีความสำคัญมากกว่าส่วนย่อยรวมกัน" (The whole is greater 
than the sum of the parts) 
 ๓. การแปลความหมายการรับรู้ (Perceptual interpretation) สำหรับหลักท่ีสำคัญท่ีสุดของ
องค์ประกอบรอบข้างคือ “หลักภาพหลักกับพื้นภาพ” (Figure ground principle) นักจิตวิทยาเกสตัลท์ 
กล่าวว่า ในการจัดส่ิงเร้าให้เป็นภาพรวมบุคคล จะแยกความแตกต่างของส่วนท่ีเด่นมากกว่าเป็นภาพหลัก  
ซึ่งเป็นภาพปรากฏอยู่ส่วนหน้า (Foreground) ส่วนส่ิงเร้าท่ีมีส่วนเด่นน้อยกว่าเป็นภาพพื้นซึ่งปรากฏ 
อยู่ส่วนหลัง 
 การแปลความหมาย หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลทำความเข้าใจว่าส่ิงเร้าท่ีรับเข้ามาคืออะไร 
ในการแปลความหมายนั้นบุคคลจะอาศัยข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ท่ีเก็บสะสมไว้ในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง  
ในหน่วยเก็บความทรงจำมาใช้เพื่อแปลความหมายออกมาว่า  ส่ิงท่ีรับรู้เข้ามานั้น“ควรจะเป็นอะไร” 
ความโน้มเอียง หรือความมีอคติส่วนบุคคลก็มีส่วนทำให้ผู้บริโภคแปลความหมายผิดเพี้ยนไปไม่ตรงตาม
เจตนาของผู้ส่งข่าวสารก็อาจเป็นได้ ซึ่งสร้างความปวดหัวให้อย่างมากเพราะบ่อยครั้งตามท่ีกล่าวมาแล้ว
บุคคล ๒ คน จะแปลความหมายส่ิงเร้าเดียวกันแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง และยิ่งไปกว่านั้นในการดำเนินงาน
การตลาด (ข้ามชาติ) ต่างวัฒนธรรม (Cross-cultural marketing) จะต้องคำนึงความแตกต่างของการรับรู้
และความเช่ือของแต่ละชาติ แต่ละวัฒนธรรมให้มาก ตัวอย่างเช่น สีจะมีความหมายแตกต่างกันแต่ละชาติ 
ดอกไม้สีเหลืองเป็นเครื่องหมายของความตายในประเทศเม็กซิโก แต่หมายถึง ความไม่ซื่อสัตย์ (คู่สมรส 
ท่ีนอกใจ) ในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไปแล้วบุคคลมีวิธีการ ๒ วิธี ท่ีจะช่วยให้การแปล
ความหมายการรับรู้กระทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การแยกประเภทการรับรู้กับการแปล
ความหมายการรับรู้ โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓ .๑ การแยกประเภทการรับรู้ (Perceptual categorization) เป็นการจัดจำแนกข้อมูล 
เข้าหมวดหมู่อย่างมีเหตุผล เพื่อให้บุคคลนำมาใช้กล่ันกรองข้อความท่ีเคยผ่านการรับรู้มาแล้วได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการจัดประเภทข้อมูลยังช่วยให้บุคคลสามารถจัดข้อมูลใหม่เพิ่มข้ึนอีกด้วย 
 ๓.๒ การแปลความหมายการรับรู้ โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ (Perceptual inferences) 
เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้า ๒ อย่าง อันเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผ่านมา 
โดยไม่ต้องประเมินใหม่ โดยอาศัยความเช่ือหรือประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์ตัดสินเพื่อลงความเห็น 
 
3.1๒ รายงานผลโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 รายงานผลการสำรวจในโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพ   
การให้บริการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์
ดังนี้  
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๑) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีให้มีมาตรฐาน  การบริการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี 
โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยของปีท่ีผ่านมากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

๒) เพื่อให้ทราบถึงความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน  

๓) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี  
๔) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นการออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์การ ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกระบวนการทำงาน
หลักและกระบวนการทำงานสนับสนุน  

๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐  
๖) เพื่อเป็นการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙) ของกรมบังคับคดี 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 1) ระเบียบวิธีวิจัย 
 โดยทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายของกรมบังคับคดี ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุมท้ัง 
๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ๓) กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๔) กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ๕) กระบวนการติดตามและเฉล่ีย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๖) กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ ๗) กระบวนการวางทรัพย์
ผ่านสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง กรณีทราบจำนวนประชากร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและ 
ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีขนาดตัวอย่างจำนวนท้ังส้ิน ๓,๒๙๙ ตัวอย่าง และเมื่อดำเนินการ
เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้นได้รับข้อมูลตอบกลับมาอย่างครบถ้วน มีคุณภาพ และสามารถนำมา 
ใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ จำนวนท้ังส้ิน ๒,๗๑๖ ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย  

 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง จำนวน ๑,๑๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗  
 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย จำนวน ๓๕๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๗ 
 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จำนวน ๑๒๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๙  

 กระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี จำนวน ๓๑๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙  
 กระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย จำนวน ๑๔๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙  
 กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด จำนวน ๕๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๗  
 กระบวนการการวางทรัพย์ จำนวน ๑๓๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒  

 

 การสำรวจความเช่ือมั่นฯ ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี วิจัย
แบบผสมผสานท้ังในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ  
กรมบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ,๕๐๐ ตัวอย่าง (ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จากผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือ
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ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน หน่วยงานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน   
รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้แบบสนทนากลุ่ม 
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus Group) จากบุคลากรกรมบังคับคดีจำนวนท้ังหมด ๘ กลุ่ม 
ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีอยู่ในท้ังกระบวนการทำงานหลัก และกระบวนการทำงานสนับสนุนของกรมบังคับคดีไม่ว่า
จะเป็นผู้อำนวยการ นิติกรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ พนักงานเดินหมาย
หรือเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานท่ัวไป จำนวน ๘ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๗-๑๐ คน
รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน โดยประมวลผลการสำรวจด้วยการทำ Quadrant Analysis 
และวิเคราะห์ข้อมูลสถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง 
ผลการศึกษาวิจัยประเมินผลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กับปีท่ีผ่านมาและทำการเปรียบเทียบข้อมูล 
ท่ีศึกษา รวมถึงใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พร้อมข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมบังคับคดีในการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดีท่ีเป็นรูปธรรม 
 2) ผลการสำรวจฯ  
 ห ลั งจากดำ เนิ น ก ารและสรุป ผล จัด เก็ บ ข้ อมู ล ใน การ ศึกษ าวิ จัย และ เป รียบ เที ยบ 
ผลการประเมินเรียบร้อยแล้วนั้น พบว่า ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ตอบแบบสำรวจท่ีเข้ามาใช้บริการ 
ท้ังในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) รวมท้ังส้ิน ๒,๗๔๖ คน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 
หน่วยงานส่วนกลาง 
๑. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ ๓๖๔ ๑๓.๒๖ 
๒. กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ๓๙๘ ๑๔.๔๙ 
๓. กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๑๗๗ ๖.๔๕ 
๔. ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ๒๔ ๐.๘๗ 
๕. กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๗๒ ๒.๖๒ 

รวม ๑,๐๓๕ ๓๗.๖๙ 
ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) 
๑. กลุ่มจังหวัดท่ี ๑ (ปทุมธานี สาขาธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา)                    ๒๙๐ ๑๐.๔ 
๒. กลุ่มจังหวัดท่ี ๒ (ชลบุรี สาขาพัทยา และปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี) ๑๘๙ ๙.๘ 
๓. กลุ่มจังหวัดท่ี ๓ (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) ๓๔๕ ๑๓.๕ 
๔. กลุ่มจังหวัดท่ี ๔ (หนองคาย และร้อยเอ็ด) ๒๓๐ ๑๔.๗ 
๕. กลุ่มจังหวัดท่ี ๕ (ลำปาง และเชียงราย) ๑๐๘ ๒๓.๓ 
๖. กลุ่มจังหวัดท่ี ๖ (พิษณุโลก และนครสวรรค์) ๑๙๒ ๑๐.๔ 
๗. กลุ่มจังหวัดท่ี ๗ (เพชรบุรี และกาญจนบุรี) ๑๐๕ ๐.๐๐ 
๘. กลุ่มจังหวัดท่ี ๘ (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง) ๑๑๗ ๑๖.๖ 
๙. กลุ่มจังหวัดท่ี ๙ (ตรัง และสงขลา) ๑๓๕ ๑.๒ 

รวม   ๑,๗๑๑ ๖๒.๓๑   
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๔๖ ๑๐๐.๐๐ 
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- ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๖๒.๖๘  
- รองลงมาคือ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดีซึ่งนับเป็นประชาชนผู้รับบริการท่ีเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เช่น ผู้รับมอบอำนาจ จากเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๑๘.๓๔  
- ถัดมา คือ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ร้อยละ ๘.๑๐  นอกนั้นเป็นผู้เข้าซื้อสินทรัพย์ขายทอดตลาด 

ผู้รับจำนอง ผู้ร้องขอเฉล่ีย ผู้รับอายัด และผู้ร้องขัดทรัพย์ ร้อยละ  ๖.๑๔ , ๒.๘๘ , ๑.๔๑ , ๐.๓๓ และ 
๐.๐๗ ตามลำดับ  

- ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจท่ีมีสถานะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/กันส่วน มีจำนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๐.๐๔ 

ในส่วนของการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ
รับรู้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำส่ังศาลมากท่ีสุด หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ รองลงมา คือ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ร้อยละ ๘๕.๖๐ และ  
การบังคับคดีล้มละลายตามคำส่ังศาล ร้อยละ ๘๐.๕๙ นอกนั้นเป็นการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี   
ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ เสียและ 
การรับวางทรัพย์จากลูกหนี้ หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๐ , ๗๘.๓๔ และ ๗๒.๒๑ 
ตามลำดับ ท้ังนี้มีการรับรู้ว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับดำเนินการคดีฟื้นฟูกิจการตามคำส่ังศาล
น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๖๗.๒๑  

ในส่วนของการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  
พบว่า กรมบังคับคดีมีบทบาทหน้าท่ีและการทำงานเกี่ยวกับได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ 
และลูกหนี้ได้ชำระหนี้) ของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ๙.๓๙ 
รองลงมาคือ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็น
การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม คะแนนเฉล่ีย ๙.๑๐ ถัดมา คือ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๓ การรับรู้ว่ากฎหมายและ
กระบวนการบังคับคดีมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของ  
นักลงทุนจากต่างประเทศ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกนั้นส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์น้อยท่ีสุด
คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๘.๕๘ 

ในส่วนของความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดีมีผลการสำรวจฯ ดังนี้  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๑๐ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๐๘ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
- ค่าเฉล่ีย ๘.๖๖ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  
- ค่าเฉล่ีย ๘.๔๘ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
- ค่าเฉล่ีย ๘.๘๕ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
- ค่าเฉล่ีย ๘.๕๑ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๑๑ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  
- ค่าเฉล่ีย ๘.๙๐ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์ 

ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดีมีผลการสำรวจฯ ดังนี้  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๒๓ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๑๓ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
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- ค่าเฉล่ีย ๘.๘๓ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๐๒ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๒๑ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
- ค่าเฉล่ีย ๙.๐๔ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  
- ค่าเฉล่ีย ๙.๐๖ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  
- ค่าเฉล่ีย ๘.๙๗ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการวางทรัพย์ 

และในส่วนของความพึงพอใจต่อสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกของกรมบังคับคดี เมื่อเข้ามา
รับบริการในหน่วยงานของกรมบังคับคดีในช่วง ๑๒ เดือนท่ีผ่านมา แสดงให้ เห็นว่าส่วนใหญ่แล้ว 
ให้ความพึงพอใจในด้านการมีบริการแสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย ๘.๐๐ คะแนน 

นอกนั้นเป็นความพึงพอใจในด้านการมีบริการเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และ
ด้านสถานท่ีนั่งรอหรือนั่งรับบริการคิดเป็นค่าเฉล่ีย ๗.๙๔ , ๗.๘๒ และ ๗.๖๖ คะแนน ตามลำดับ 

 3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis  
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ต่อความคาดหวังและความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติจริงของกระบวนการบังคับคดีท้ัง ๗ กระบวนการ มีผลการสำรวจฯ ดังนี้ 
(๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีแพ่ง พบว่า ทางกรมบังคับคดีมีประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข
เร่งด่วน (Concentrate Here) อยู่  ๔  ประเด็น ได้แก่  ข้อคำถาม A๒ คือ การแจ้งการยึดทรัพย์  
มีความรวดเร็ว A๕ คือ พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง A๖ คือ 
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม และข้อคำถาม A๙ คือ ศูนย์ One Stop 
Service มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑-๖ ในส่วนกลางเท่านั้น) ในขณะท่ี 
มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the Good Work) จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ A๑ คือ 
การแจ้งการยึดทรัพย์มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย A๓ คือ การแจ้งอายัดสิทธิ
เรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย A๔ คือ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง 
มีความรวดเร็ว A๗ คือ การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด และ 
A๘ คือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน 

(๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย พบว่า ทางกรมบังคับคดีมีประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) อยู่ ๔ ประเด็น ได้แก่ ข้อคำถาม B๒ คือ การรวบรวมทรัพย์สินและ 
การจัดการทรัพย์สินลูกหนี้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด B๓ คือ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงสิทธิหน้าท่ีของลูกหนี้ ขั้นตอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย B๘ คือ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุม
เจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย เป็นต้น และ B๙ คือ การได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ
เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน ในขณะท่ีมีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษา
มาตรฐานไว้ (Keep Up the Good Work) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ B๕ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ B๖ คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงถึง



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                 ๕๐ 
 
 

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด B๗ คือ  
การทราบประกาศโฆษณาคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ 
หรือช่องทางอื่น ๆ และ B๑๐ คือ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่ง
ทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

(๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the 
Good Work) จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ C๑ คือ การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนิน
ต่อไปได้ C๒ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย C๓ คือ การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ C๔ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้สามารถช่วย
ลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง และ C๕ คือ แผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้ 
มีความเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีประเด็น/เรื่องสำคัญท่ีควรท่ีจะลดกิจกรรมลง (Possible Overkill) 
ในข้อคำถาม C๑๐ สำหรับฝ่ายเจ้าหนี้ คือ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน 
และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

(๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up 
the Good Work) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ D๕ คือ ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ีแจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดีให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อหาทางออกท่ีดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ D๖ คือ  
ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด D๘ คือ ท่านสามารถตัดสินใจ 
ในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ และ D๙ คือ การเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหา 

(๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มี
ประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ 
(Keep Up the Good Work) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ E๑ คือ การได้รับแจ้งขั้นตอน วิธีการ สิทธิ  
ในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน E๒ คือ ความถูกต้องในการคำนวณเงิน 
และยอดหนี้ต่าง ๆ E๓ คือ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน และ E๔ คือ 
ความโปร่งใสเป็นธรรมในการเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 

(๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/
เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep 
Up the Good Work) จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ F๑ คือ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาด 
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ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง F๒ คือ ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขาย 
มีความเหมาะสม F๓ คือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด F๕ คือ 
ความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือในการประเมินราคาของทรัพย์ท่ีขายทอดตลาด F๖ คือ การอธิบาย
หลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือน และข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและ
ง่ายต่อการทำความเข้าใจ F๗ คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดและ F๘ คือ ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน 
วางหลักประกัน ชำระราคาขอขยายเวลาวางเงิน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ 

(๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Quadrant Analysis ความคาดหวังและความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของกระบวนการวางทรัพย์ พบว่า ทางกรมบังคับคดีไม่มีประเด็น/เรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข
เร่งด่วน (Concentrate Here) แต่มีประเด็น/เรื่องท่ีควรรักษามาตรฐานไว้ (Keep Up the Good Work) 
จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ G๑ คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการสร้าง
การรับรู้ข่าวสารของท่าน G๒ คือ เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ช้ีแจงขั้นตอนวิธีการวางทรัพย์ และให้คำแนะนำ
ได้อย่างชัดเจน G๓ คือ การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีทำให้ท่านมั่นใจว่าหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ G๔ คือ 
เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพและให้บริการด้วยความเต็มใจ G๕ คือ กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี
มีความสะดวก รวดเร็ว และ G๖ คือ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ
เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 
 4) เปรียบเทียบผลการสำรวจความเชื่อม่ันฯ ของกรมบังคับคดีระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า คะแนนความเช่ือมั่นและคะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี 
ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนความเช่ือมั่นฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
คิดเป็นคะแนน เฉ ล่ีย ๙ .๑๐ ซึ่ ง เพิ่ มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง  ๐ .๐๘ และคะแนนความพึ งพอใจฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ๙.๒๓ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง ๐.๕๕ นอกจากนี้  
เมื่อพิจารณาคะแนนความเช่ือมั่นฯต่อกระบวนการบังคับคดีครอบคลุมท้ัง ๗ กระบวนการนั้น พบว่า 
คะแนนความเช่ือมั่นสูงขึ้นในทุกกระบวนการ และในส่วนของคะแนนความพึงพอใจฯ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น
เกือบทุกกระบวนการด้วยเช่นกัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                           โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                         ๕๒ 
 
 

บทท่ี ๔  
ระเบียบงานวิจัย 

 
 โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีระเบียบงานวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย การกำหนดกลุ่มประชากร
เป้าหมาย พื้นท่ี เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  

๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วย 
แบบสำรวจแบบสอบถาม  (Questionnaire) แล้วนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ค่าคู่อันดับ (Quadrant Analysis)  

 

๔.๒ การกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและพื้นที่ 
 

 ๔.๒.๑ ประชากรเป้าหมาย (Target Population) 

  ๔.๒.๑.๑ การสำรวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม จากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรมบังคับคดี จำนวน  
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย (ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 ๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่ 
 (๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ – ๗  
 (๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ – ๖  
 (๓) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
 (๔) ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
 (๕) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 ๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน 
ได้แก่ 

 (๑) กลุ่มจังหวัด ๑ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี  สาขาธัญบุรี  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท  

 (๒) กลุ่มจังหวัด ๒ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดระยอง   

 (๓) กลุ่มจังหวัด ๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงาน 
บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  

 (๔) กลุ่มจังหวัด ๔ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สำนักงานบังคับคดี
จังหวัดร้อยเอ็ด  

 (๕) กลุ่มจังหวัด ๕ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ สำนักงานบังคับคดี  
จังหวัดเชียงราย   
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 (๖) กลุ่มจังหวัด ๖ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สำนักงานบังคับคดี
จังหวัดนครสวรรค์  

 (๗) กลุ่มจังหวัด ๗ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานบังคับคดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 (๘) กลุ่มจังหวัด ๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักงาน 
บังคับคดีจังหวัดชุมพร  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 (๙) กลุ่มจังหวัด ๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง สำนักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา  

 ๔.๒.๑.๒ การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ  
กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ประชาชนผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๒ คน  
 ๔.๒.๑.๓ การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากประชาชน
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล  
กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับ
การได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๓ กลุ่มๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
 

 ๔.๒.๒ การกำหนดตัวอย่าง (Sampling Method) และขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
 ๔.๒.๒.๑ การสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดำเนินการทำการสำรวจ
กลุ่มตัวอย่างผ่านการกระจายขนาดตัวอย่างท่ีสามารถสะท้อนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชากร
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ราย ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
 ขั้นท่ี ๑ กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากข้อกำหนดของงานวิจัยไม่น้อยกว่า 
๒,๕๐๐ ราย ท่ีเป็นผู้รับบริการจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี   
 ขั้นท่ี ๒ ป้องกันความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการสำรวจข้อมูล 
อาทิเช่น ข้อมูลท่ีได้รับกลับมาไม่มีความสมบูรณ์จนไม่สามารถนำมาวิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูล 
ได้ด้วยการเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ ๒๕ รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังส้ิน ๓,๑๘๕ คน 
หรือโดยเฉล่ีย ๙๑ คน/หน่วยงาน  
 ขั้นท่ี ๓ กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามกระบวนการบังคับคดีของ 
ผู้มารับบริการของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ กระบวนการบังคับคดีแพ่ง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กระบวนการติดตามและ
เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และกระบวนการวางทรัพย์ 
โดยพิจารณาจาก (๑) สถิติการใช้บริการของผู้รับบริการในห้วงท่ีผ่านมา (๒) แนวโน้มใช้บริการของ
ผู้รับบริการในห้วงเวลาท่ีเก็บข้อมูล (๓) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกระบวนการของการศึกษาวิจัย
ปีท่ีผ่านมา และ (๔) ลักษณะการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ทำให้สามารถกำหนดแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ด้วยการแสดงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามกระบวนการบังคับคดีและ
หน่วยงานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 ขั้นท่ี ๔ ดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) กับผู้รับบริการในหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ครบตามจำนวนท่ีได้กำหนดไว้  
 ๔.๒.๒.๒ การสำรวจเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ได้ดำเนินการสำรวจ 
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
มีขนาดตัวอย่างตามท่ีกรมบังคับคดีได้กำหนดจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำไว้ดังนี้ 

        ๑) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth Interview) 
จากผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ  
กรมบังคับคดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ประชาชนผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยงาน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๒ คน  จึงได้จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒๐ ตัวอย่าง ดังนั้น จึงทำการเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดคุณสมบัติ  คือ เป็น ผู้ท่ี เกี่ยวข้องหรือ 
มีประสบการณ์กับกระบวนการบังคับคดีไม่น้อยกว่า ๕ ปี   

   (๒) การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากประชาชน 
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล  
กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับ
การได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๓ กลุ่มๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
จึงได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัวอย่าง ดังนั้นจึงทำการเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ  
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) 
กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ 
 

๔.๓ เคร่ืองมือวิจัย 
 การสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชน ผู้รับบริการท่ีมี ต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก  
และการสำรวจด้วยแบบสอบถาม โดยมเีครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการเก็บรวมข้อมูลดังกล่าว ดังนี้  
 

 ๔.๓.๑ ประเด็นการสนทนากลุ่ม  
 ประเด็นการสนทนากลุ่ม ท่ีใช้ในการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ
กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกรมบังคับคดี ด้วยการจัดสนทนากลุ่มกับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง คือ ประเด็นการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus 
Group) โดยโครงสร้างของประเด็นการสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 
 ๑) สภาพการชำระหนี้ก่อนท่ีจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 ๒) สภาพการชำระหนี้หลังจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 ๓) บทบาทของกรมบังคับคดี ในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดี 
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 ๔) ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีกรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขหนี้โดยการจัดไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี  
 ๕) ความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดี ในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการจัดกิจกรรม 
ไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี   
 ๖) ความต้องการให้กรมบังคับคดีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

 สำหรับการออกแบบและพัฒนาประเด็นการสนทนากลุ่ม มาจากการทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
โดยดำเนินการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นบุคลากรของกรมบังคับคดี และการหาสัมประสิทธิ์ 
ความสอดคล้อง (Index-objective congruence : IOC) ของเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญของกรมบังคับคดี 
จำนวน ๕ คน เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วนทุกประเด็น 

 

 ๔.๓.๒ แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีใช้ในการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกรมบังคับคดี ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จาก ผู้ เกี่ ยวข้อ ง คือ แนวคำถามการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้าง  (Semi-Structured Interview)  
โดยโครงสร้างแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก จำแนกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “กระบวนการบังคับคดี”  

 - กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นอยู”่ ในปัจจุบัน 
 - กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค”  
 - แนวทาง/นโยบาย ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหา/ขจัดอุปสรรค” ในด้านกระบวนการ

บังคับคดี  
 - แนวทาง/นโยบายท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  
 - การพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้สามารถ “อำนวยความยุติธรรม” และพัฒนา

ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี”  

 - “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดี  
ในปัจจุบัน 

 - “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) ในปัจจุบัน 
 - บทบาทการทำงานระหว่างกรมบังคับคดีกับหน่วยงานอื่น ปัจจัยใดท่ีเอื้อ และ

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน  
 - การประสานงานของกรมบังคับคดีกับหน่วยงานอื่น 
 - แนวทางหรือนโยบายการดำเนินการบังคับคดีให้อำนวยความยุ ติธรรม 

แก่ประชาชน และสร้างความเช่ือมั่น  
 ส่วนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 

 สำหรับการออกแบบและพัฒนาแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก มาจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยดำเนินการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นบุคลากรของกรมบังคับคดี และการหาสัมประสิทธิ์
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ความสอดคล้อง (Index-objective congruence : IOC) ของเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญของกรมบังคับคดี 
จำนวน ๕ คน เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วนทุกประเด็น 

 

 ๔.๓.๓ แบบสอบถาม  
 แบบสอบถาม ท่ีใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมี ต่อกระบวนการ

บังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกรมบังคับคดี กับประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บังคับคดี เป็นแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นในลักษณะแบบเลือกตอบ และ Rating Scale โดยโครงสร้างของ
แบบสอบถาม จำแนกเป็น ๗ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  ส่วนท่ี ๒ การรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
  ส่วนท่ี ๓ การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
  ส่วนท่ี ๔ ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 
  ส่วนท่ี ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บังคับคดีของกรมบังคับคดี 
  (๕ .๑ ) ความพึ งพอใจของผู้รับบริการท่ีมี ต่อกระบวนการบั งคับคดีและ 
การให้บริการ 
  (๕.๒) ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
  ส่วนท่ี ๖ การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะท่ีรับรู้/ 
การใช้/พึงพอใจ) 
  ส่วนท่ี ๗ การศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 

 สำหรับการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม มาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
และทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยดำเนินการ
หารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นบุคลากรของกรมบังคับคดี และการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
(Index-objective congruence: IOC) ของเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญของกรมบังคับคดี จำนวน ๕ คน 
เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วนทุกประเด็น  รวมท้ังหาค่าเท่ียง (Reliability) 
ของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมี
ความเท่ียงตรง ครอบคลุม และครบถ้วนทุกประเด็น และดำเนินการทำการตรวจสอบโดยหลักพุทธิปัญญา
ในเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับการรับรู้
และเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง 

 

๔.๔ เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ
กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ วิธี ดังนี้ 
 ๔.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ดำเนินการสำรวจโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามกับ 
กลุ่มตัวอย่างโดยตรง โดยต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจท้ังหมด  
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จากกรมบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นประชากรผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
 ๔.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 ๔.๔.๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ท่ีใช้แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-face Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  (Key Informant) ท่ีใช้ใน 
การสัมภาษณ์ คือ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ผู้บริหารกรมบังคับคดี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร
หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ท้ังในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
 ๔.๔.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในส่วนของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ท่ีใช้ในประเด็นการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus Group) ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่มแบบล้อมวง โดยมีการสนทนาซักถามในประเด็น 
ท่ีต้องการจะศึกษาแบบเผชิญหน้า โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มมาจาก
ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่งและสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) 
กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเคยผ่านกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ในช้ันบังคับคดี ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

หลังจากท่ีได้ตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือแล้วจะนำมาสู่ขั้นตอนของการลงพื้นท่ี เพื่อดำเนินการ
ทำการสำรวจจริง และเมื่อได้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้นจะนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอ
ผลการศึกษาต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์  และนำเสนอ 
ผลการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ๔.๕.๑ สถิติและการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่  ร้อยละ (Percentage), ความถี่ (Frequency), ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปตารางหรือแผนภูมิ สำหรับข้อมูลด้านข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจะดำเนินการวิเคราะห์ โดยการรวบรวมข้อมูลผู้ท่ีตอบแบบสอบถามมาจัดเรียงข้อมูล 
และสรุปผลในลักษณะของการพรรณนาบรรยาย   
 เกณฑ์การแปรผลข้อมูลเชิงปริมาณ จะใช้วิธีนำค่าเฉล่ียท่ีคำนวณได้จากแบบสอบถาม
ท้ังหมดมาเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งเป็นช่วงคะแนนท่ีแต่ละช่วงคะแนนมีคะแนนห่างเท่ากัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
๒๕๕๐) และจะได้ขอบเขตของคะแนน ดังนี้  
             คะแนนเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง  พึงพอใจ/ความคิดเห็น/รับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ/
ปัญหาหรืออุปสรรคระดับน้อยที่สุด  
 คะแนนเฉล่ีย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง  พึงพอใจ/ความคิดเห็น/รับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ/
ปัญหาหรืออุปสรรคระดับน้อย  
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 คะแนนเฉล่ีย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง  พึงพอใจ/ความคิดเห็น/รับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ/
ปัญหาหรืออุปสรรคระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง  พึงพอใจ/ความคิดเห็น/รับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ/
ปัญหาหรืออุปสรรคระดับมาก  
 คะแนนเฉล่ีย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  พึงพอใจ/ความคิดเห็น/รับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ/
ปัญหาหรืออุปสรรคระดับมากท่ีสุด 

 ในขณะท่ี เกณฑ์การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณ สำหรับแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า ๑๐ ระดับ (การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีเป็นประโยชน์ และ  
ความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี) จะใช้วิธีนำค่าเฉล่ียท่ีคำนวณได้จากแบบสอบถามท้ังหมด 
มาเทียบกับเกณฑ์ โดยมีขอบเขตของคะแนน ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๓.๐๐ หมายถึง รับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดี
ท่ีเป็นประโยชน์/เช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีระดับน้อยที่สุด  

 คะแนนเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๕.๐๐ หมายถึง รับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดี
ท่ีเป็นประโยชน์/เช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีระดับน้อย  

 คะแนนเฉล่ีย ๕.๐๑ – ๗.๐๐ หมายถึง รับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดี
ท่ีเป็นประโยชน์/เช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีระดับปานกลาง  

 คะแนนเฉล่ีย ๗.๐๑ – ๙.๐๐ หมายถึง รับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดี
ท่ีเป็นประโยชน์/เช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีระดับมาก  

 คะแนนเฉล่ีย ๙.๐๑ – ๑๐.๐๐ หมายถึง รับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดี
ท่ีเป็นประโยชน์/เช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีระดับมากท่ีสุด  

 สำหรับการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
ด้วยวิธีการหาค่า Mean Difference Method (MDF) กำหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉล่ีย I และค่าเฉล่ีย D 
มีสูตรดังนี้ 

 

 
 
     I คือ ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น  

D คือ ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริง 

 ท้ังนี้ คะแนนความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ/การปฏิบัติท่ีเป็นจริง และ
ระดับความพึงพอใจ/การปฏิบัติท่ีคาดหวัง จะนำไปจัดอันดับความสำคัญ โดย MDF ท่ีมีค่าสูงท่ีสุดจะเป็น
ประเด็นท่ีเป็นความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความพึงพอใจ หรือการปฏิบัติงานในลำดับแรก  
 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแบบ Quadrant Analysis หรือการวิเคราะห์ 
เมทริกซ์ (Matrix Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเน้นการนำเสนอส่วนท่ีเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของ 
การดำเนินงาน ท่ีควรได้รับการพัฒนาโดยแบ่งตารางออกเป็น ๔  ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 

MDF = I - D 
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สภาพท่ีมุ่งหวัง สภาพท่ีเกิดขึ้นจริง และมีค่าเฉล่ียเป็นจุดตัดสำหรับการพิจารณาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของ 
ส่ิงท่ีศึกษา (สุวิมล ว่องวาณิช, ๒๕๕๐)  
สภาพทีเ่ป็นจริง 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 สำหรับการเปรียบเทียบผลการประเมินปีงบประมาณท่ีผ่านมากับปีท่ีดำเนินงานปัจจุบัน 
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (๒๕๕๒) โดยการคิดพัฒนาการของ 
การเปล่ียนแปลงผลการประเมิน ดังนี้  
 

คะแนนพัฒนาการ = ผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ x ๑๐๐ 
             คะแนนเต็มของผลการประเมิน - ผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 เกณฑ์การแปลผล 
 ร้อยละ ๐-๒๕  พัฒนาการระดับต้น 
  ร้อยละ ๒๖-๕๐  พัฒนาการระดับกลาง 
  ร้อยละ ๕๑-๗๕  พัฒนาการระดับสูง 
  ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ พัฒนาการระดับสูงมาก  

 ๔.๕.๒ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ จากการสัมภาษณ์ เชิง ลึก  และการสนทนากลุ่ม  

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบการจำแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยทำ
การวิเคราะห์ท้ังในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว 
(Saturation) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๑) การจัดกระทำข้อมูล ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในเชิงเปรียบเทียบ ๓) การตีความข้อมูลจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และ ๔) การสร้างเป็นข้อสรุปในลักษณะ
การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปข้อมูลภาพรวมในขั้นตอนสุดท้าย 

 
 

ผลงานดีเกินเกณฑ์ 
 

 
 

ระดับดีคงรักษาไว้ 

 
ยังไม่ดีแต่ยังไม่น่าเป็นห่วง 

 
 

 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ต่ำ ๐% 

 

 

 

๑ ๒ 

๓ ๔ 

สูง ๑๐๐% 

ปานกลาง ๕๐% 

 

ต่ำ ๐% 

สูง ๑๐๐% 

 

ปานกลาง  

๕๐% 

สภาพที่ควรจะเป็น 
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บทท่ี ๕  
ผลการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ 

 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ
กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยการตรวจสอบความตรง การตรวจสอบความเท่ียง และการตรวจสอบโดยหลักพุทธิปัญญา 
และการสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม กล่าวโดยรายละเอียดได้ดังนี้  
 

๕.๑. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

 ๕.๑.๑ การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity Test) 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ ประเภท ประกอบด้วย แบบสอบถาม  
แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและ 
ได้มีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
กับผู้ทรงคุณวุฒิของกรมบังคับคดี จำนวน ๒๕ คน เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขให้มีเนื้อหาท่ีสอดคล้อง
เหมาะสม สามารถนำไปเก็บรวมข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจความเช่ือมั่น
ของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีได้กำหนดไว้ 
โดยได้ส่งเครื่องมือท้ัง ๓ ประเภท ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา และจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ 
ในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือดังกล่าว ในวันอังคารท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากนั้นจึงได้ดำเนินการ
แก้ไขเนื้อหาของเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบความตรง 
จากการหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index-objective congruence : IOC) ของเครื่องมือ โดยนำ
เครื่องมือท่ีแก้ไขแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน ๕ คน ทำการประเมิน
ความสอดคล้องเหมาะสมของข้อคำถาม จากการรวบรวมแบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญ สามารถ
วิเคราะห์หาค่า IOC ของเครื่องมือ ๓ ประเภท ดังตารางท่ี ๓ – ๒๒ 
 

ตารางที่ ๓ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านข้อมูลท่ัวไป 

 
 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. เพศ (ชาย, หญิง) +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒. อายุ (ระบุ) +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด (ประถมศึกษาหรือ 
ต่ำกว่า, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช., อนุปริญญา/ปวส., ปริญญาตรี,  
สูงกว่าปริญญาตรี) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๑ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

4. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก  
(ข้าราชการ, พนักงานบริษัทเอกชน, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, เจ้าของกิจการ, ค้าขายรายย่อย หาบเร่ 
แผงลอย, รับจ้างทั่วไป, เกษตรกร, ทนายความ, 
อาชีพอิสระ, ไม่ได้ประกอบอาชีพ, อื่น ๆ.....) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

5. เป็นข้อเท็จจริง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
6. เป็นข้อเท็จจริง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๗. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครัง้น้ี  
ท่านมาในสถานะใด (เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา,  
ผู้ร้องขอเฉลี่ย, ผู้รับจำนอง, ลูกหน้ีตามคำพิพากษา,  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน, ผู้ร้องขัดทรัพย์, ผู้เข้า
ประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด, ผู้รับคำสั่ง
อายัด, ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี, อื่น ๆ...) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๔ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านการรับรู้บทบาทหน้าท่ี 
              ของกรมบังคับคดี 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สิน
เพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๒ 
 
 

ตารางที่ ๕ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านการรับรู้บทบาทหน้า 
และการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ี
และลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาส 
ให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโต 
ทางเศรษฐกจิโดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น 
การขายทอดตลาด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 

ตารางที่ ๖ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความเช่ือมั่นท่ีมีต่อ
กระบวนการบังคับคดี 

 
 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
มีมาตรฐานทั้งในส่วนของกระบวนการ/ข้ันตอน 
การให้บริการ และลักษณะรูปแบบการใหบ้ริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและ 
ความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับ 
ทั้งในประเทศและในระดับสากล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรูค้วามสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
และความคาดหวัง ตลอดจนการสร้างความประทับใจ
ให้ผู้รับบริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชน
เป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ
เพียงพอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๓ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๙. การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำ
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีพัฒนาการ
ดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร 
สถานที่ของหน่วยงานกรมบังคับคดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๑. ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ในภาพรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒. ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม        
รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

ตารางที่ ๗ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของ 
              ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. มีความรู้ความสามารถ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. มีการประสานงานด้วยความรวดเร็วและติดตามงาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. มีความเป็นมืออาชีพ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

ตารางที่ ๘ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของ 
              ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนกระบวนการ/ขั้นตอน 
              การให้บริการ 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 
มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติ
ตามได้ง่าย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ 
ในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๔ 
 
 

ตารางที่ ๙ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนส่ิงอำนวยความสะดวก
และด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

 
 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และ
สามารถเข้าถึงได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อ
ผู้รับบริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา 
มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้
บริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของ   
                ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ในส่วนความพึงพอใจต่อ 
                ผลการให้บริการ 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒. ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี และ 
การให้บริการในภาพรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ     
                ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการบังคับคดีใน  
                ภาพรวม 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี
ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                    โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๕ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อม
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕. มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/
ออนไลน์/แอปพลิเคชั่น  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและ
การบริการ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและ 
การให้บริการ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙. เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัด
ประชุม เป็นต้น  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำ ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับ
ข้ันตอนหรือวิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อ 
การเข้าใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ 
                ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในส่วนกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไป
ตามข้ันตอนของกฎหมาย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และ
เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕. พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๖ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไป
อย่างเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ
จ่ายเงิน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙. ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวก 
ในการติดต่อขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑-๗  
ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ 
                ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการบังคับคดี 
                ล้มละลาย  
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(เฉพาะฝ่ายลูกหน้ี)        
๑. การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัวและ
การไปไต่สวนที่ศาล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สิน
ลูกหน้ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ใด  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าท่ีของ
ลูกหน้ี ข้ันตอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ีเดินทางออกนอก
ประเทศและการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และ 
ให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์
และข้ันตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลาย 
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

(เฉพาะฝ่ายเจ้าหน้ี)        
๑. การทราบประกาศโฆษณาคำสัง่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
จากเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๗ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี หรือนัด
ไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ
เก่ียวกับการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี และการสอบสวน
พยานหลักฐาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหน้ี และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี มีความเป็น
ธรรม โปรง่ใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 

ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ 
                ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการฟื้นฟูกิจการ  
                ของลูกหนี้  

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(เฉพาะฝ่ายลูกหน้ี)        
๑. การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถ
ดำเนินต่อไปได้  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่ 
การล้มละลาย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่ทำให้
ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหา
การว่างงานได้ส่วนหน่ึง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ ได้รับความ เห็นชอบของ 
ที่ประชุมเจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

(เฉพาะฝ่ายเจ้าหน้ี)        
๑. การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ
เก่ียวกับการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี การสอบสวน
พยานหลักฐาน และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหน้ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การเปิดช่องทางให้มีการย่ืนคำขอรับชำระหน้ี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การประชุมเจ้าหน้ีในคดีฟ้ืนฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไป
ตามข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                    โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๘ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ีได้รับ
ชำระหน้ีมากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๕  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ  
                 ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการไกล่เกล่ีย

 ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การย่ืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อ
การเจรจา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่าน
สามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และ 
ให้โอกาสในการเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงข้ันตอน วิธีการไกล่เกลี่ย
ข้อ พิพ าทชั้ นบั งคั บค ดี  ให้ ค ำแนะนำเบื้ อ ง ต้น  
เพ่ือหาทางออกท่ีดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส 
และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับ
คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙. การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก  
ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                    โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๖๙ 
 
 

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ 
  ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการติดตามและ  
  เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การได้รับคำแนะนำถึงข้ันตอน วิธีการ สิทธิ 
ในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชี
แบ่งทรัพย์สิน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓. ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชี
แบ่งทรัพย์สิน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. การเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ี
ให้แก่เจ้าหน้ี มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวก
และรวดเร็ว  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๗ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ 
  ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการประมูล 

 ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาด 
ได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขาย
มีความเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศ 
ขายทอดตลาด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุ 
งดขายไว้อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมิน
ราคาของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ คำแนะนำ 
คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาด 
มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. เจ้าหน้าท่ีที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็น
ธรรม โปรง่ใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๐ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘. ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่  
การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยาย
เวลาวางเงินหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 

ตารางที่ ๑๘ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านความคิดเห็นของ 
  ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี ในส่วนกระบวนการวางทรัพย์ 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มี
อยู่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจงข้ันตอน วิธีการ 
วางทรัพย์ และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้สามารถ
หลุดพ้นจากการเป็นหน้ีได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการ 
ด้วยความเต็มใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี 
มีความสะดวก รวดเร็ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงาน
บังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวก 
ต่อท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับ 
  เครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒. ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓. ระบบสอบถามสถานะคดี +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔. การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕. ระบบการย่ืนคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖. ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๗. ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๑ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘. ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙. ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและคำร้อง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีล้มละลาย) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๒๐ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถามด้านปัญหาหรืออุปสรรค 
  ในการติดต่อกรมบังคับคดี 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ช่องทางการติดต่อ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. การให้บริการกระบวนการบังคับคดี  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔. การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/
บุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

จากท่ีท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี 
ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ 
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึนสิ่งเหล่าน้ันคืออะไร 
และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
เพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
กรมบั งคั บค ดี ในอ ดีตที่ ผ่ านม ากั บ ในปั จ จุ บั น  
ท่านมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี
เป็นอย่างไร  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 
 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์        
๑. (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์, Email, เบอร์
โทร , ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่) 
 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๒ 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 
1. ในปัจจุบันกระบวนการบังคับคดี “ที่เป็นอยู่”  
เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ความรวดเร็ว ข้ันตอน 
การดำเนินการ ฯลฯ) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

2. กระบวนการบังคับคดี “ที่ควรจะเป็น/ที่คาดหวัง” 
เป็นอย่างไรบ้าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

3. กระบวนการบังคับคดี “ที่เป็นปัญหา/อุปสรรค” 
มี/เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และ
ส่งผลกระทบเชิงบวก/เชงิลบ อย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

4. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดี 
ในด้านใดบ้าง เพ่ือที่จะทำให้การบังคับคดี  
“อำนวยความยุติธรรม” ได้มากย่ิงข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

5. แนวทาง/นโยบายใด ท่ีจะทำให้ประชาชน 
มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 
1. “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี”  
ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็น
อย่างไรบ้าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

2. “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติ
ตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือ 
คำพิพากษาของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึนมากน้อย
เพียงใด/กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นประโยชน์ สามารถ
เป็นยุติธรรมทางเลือกและยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

3. การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับ 
กรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดที่เอื้อ
ต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใด 
ที่เป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

4. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานของ
ท่านในเรื่องใดเพ่ิมเติมบ้าง เพ่ือที่จะอำนวยให้ 
การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้
รวดเร็วย่ิงข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

5. กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านใด เพ่ือให้ 
การบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมและ 
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้มากย่ิงข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๓ 
 
 

ตารางที่  ๒๒ แสดงผลการตรวจสอบ คุณภาพด้านความตรงของประเด็นการสนทนากลุ่ม  
 

 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

เฉลี่ย 
 
แปลผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ก่อนที่จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม
หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่านมีสภาพการชำระหน้ีเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

2. หลังจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่านมีสภาพการชำระหน้ีเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

3. จากสถานการณ์ในข้อ ๒ กรมบังคับคดีได้เข้ามา 
มีส่วนให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ไขหน้ี 
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีหรือไม่ อย่างไร  
โปรดอธิบาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

4. ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับท่านจาก 
การที่กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือ
ท่านในการแก้ไขหน้ีโดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี  
มีอะไรบ้าง โปรดอธิบาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

5. ท่านพึงพอใจต่อการที่กรมบังคับคดีได้เข้ามา 
มีส่วนให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ไขหน้ี 
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี หรือไม่ อย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

6. ท่านมีความประสงค์ให้กรมบังคับคดีได้เข้ามา 
มีส่วนให้ความช่วยเหลือท่านเพ่ิมเติมในประเด็น
ใดบ้าง โปรดอธิบาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

รวมเฉลี่ย ๑.๐๐ 1.00 1.00 ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
๕.๑.๒ การตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability Test) 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทแบบสอบถามท่ีได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎี และได้ผ่านการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) กับผู้ทรงคุณวุฒิของกรมบังคับคดี และการตรวจสอบความตรงจากการหาสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (Index-objective congruence : IOC) ของเครื่องมือแล้ว ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม และนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๔๓ คน เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วนแล้วได้นำมาวิเคราะห์ค่าความเท่ียงของเครื่องมือ โดยใช้วิธีของสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient : ∝) โดยผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
การสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านความเท่ียง แบ่งการนำเสนอออกเป็น ๒  ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี ๒ ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียง และแต่ละส่วน
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ดังนี้  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๔ 
 
 

 ๑) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านความเท่ียง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผู้รับบริการ จำนวน ๒๔๓ คน ประกอบด้วย ผู้รับบริการจากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๙๗ คน 
(ร้อยละ ๓๙.๙๒) และผู้รับบริการจากส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๖ คน (ร้อยละ ๖๐.๐๘) ผู้รับบริการ 
ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ -๔๐ ปี (ร้อยละ ๓๙.๐๙) สัดส่วนมากท่ีสุดและ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ ๕๕.๕๖) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ ๒๗.๙๘) ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาภูมิหลังของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม
ตามประเภทของบริการท่ี เข้ามารับบริการจากกรมบังคับคดี ส่วนใหญ่ เป็น ผู้ ท่ี เป็น เจ้าหนี้  
ตามคำพิพากษา (ร้อยละ๔๑.๕๖) รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 
 

ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศและอายุ  
                (n=๒๔๓) 

เพศ 
อายุ  

รวม 
๒๑-๓๐ ปี ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ ปี ๕๑-๖๐ ปี ต้ังแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไป 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
ชาย ๑๖ ๖.๕๘ ๔๙ ๒๐.๑๖ ๔๐ ๑๖.๔๖ ๓๒ ๑๓.๑๗ ๓ ๑.๒๓ ๑๔๐ ๕๗.๖๑ 
หญิง ๑๐ ๔.๑๒ ๔๖ ๑๘.๙๓ ๓๒ ๑๓.๑๗ ๑๒ ๔.๙๔ ๓ ๑.๒๓ ๑๐๓ ๔๒.๓๙ 
รวม ๒๖ ๑๐.๗๐ ๙๕ ๓๙.๐๙ ๗๒ ๒๙.๖๓ ๔๔ ๑๘.๑๑ ๖ ๒.๔๗ ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางที่ ๒๔ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ และ 

      สถานการณ์มารับบริการ (n=๒๔๓) 
ท่ี อาชีพประจำ ความถ่ี ร้อยละ ท่ี สถานะการมารับบริการ ความถ่ี ร้อยละ 
๑ ข้าราชการ ๒๑ ๘.๖๔ ๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา ๑๐๑ ๔๑.๕๖ 
๒ พนักงานบริษัทเอกชน ๖๘ ๒๗.๙๘ ๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย ๘ ๓.๒๙ 
๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๔ ๕.๗๖ ๓ ผู้รับจำนอง ๑๗ ๗.๐๐ 
๔ เจ้าของกิจการ ๑๓ ๕.๓๕ ๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา ๖๗ ๒๗.๕๗ 
๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ๘ ๓.๒๙ ๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/กันส่วน ๙ ๓.๗๐ 
๖ รับจ้างทั่วไป ๒๙ ๑๑.๙๓ ๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ ๑ ๐.๔๑ 
๗ เกษตรกร ๑๕ ๖.๑๗ ๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ ๒๑ ๘.๖๔ 
๘ ทนายความ ๓๙ ๑๖.๐๕ ๘ ผู้รับคำสั่งอายัด ๑ ๐.๔๑ 
๙ อาชีพอิสระ ๒๖ ๑๐.๗๐ ๙ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี ๑ ๐.๔๑ 

๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ๒ ๐.๘๒ ๑๐ อ่ืน ๆ ๑๗ ๗.๐๐ 
๑๑ อ่ืน ๆ ๘ ๓.๒๙ 

รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
๒) ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง 

   การตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงของแบบสอบถาม การสำรวจความเช่ือมั่นของ
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในแต่ละส่วน ประกอบด้วย การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                    โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๕ 
 
 

ของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อ  
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น 
และปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 

ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงพบว่า แบบสอบถามมีความเท่ียงอยู่ในระดับสูง และ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ โดยแบบสอบถามแต่ละส่วนมีคุณภาพด้านความเท่ียง ดังนี้ 

๑) การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  
α=๐.๘๘ 
 ๒) ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี α=๐.๙๗ 
 ๓) ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ α=๐.๙๖ 
 ๔) ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี α=๐.๙๔ 
 ๕) การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น α=๐.๙๕ 
 ๖) ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี α=๐.๙๖ 
 
ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือความเท่ียงในประเด็นของการรับรู้บทบาท                 
      หน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ (n=๒๔๓) 

 

ท่ี 
การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงาน 

ของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
M SD CITC 

Alpha  
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี
ได้ชำระหน้ี)  

๘.๔๘ ๑.๙๕ ๐.๘๑ ๐.๘๒ ๐.๘๘ 

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบงัคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึง 
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม  

๘.๔๘ ๑.๘๔ ๐.๘๐ ๐.๘๓ 

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขาย
ทอดตลาด  

๘.๓๕ ๒.๐๘ ๐.๗๔ ๐.๘๘ 

 

 จากตารางท่ี ๒๕ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในประเด็นของการรับรู้
บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ (n=๒๔๓) มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (∝) เท่ากับ ๐.๘๘ และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงสูง
สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๖ 
 
 

ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของความเช่ือมั่นท่ีมี 
      ต่อกระบวนการบังคับคดี (n=๒๔๓) 

 

ท่ี ความเชื่อมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี M SD CITC 
Alpha  
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๘.๒๒ ๒.๐๐ ๐.๘๗ ๐.๙๘ ๐.๙๗ 

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยั มีมาตรฐาน
ทั้งในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และ
ลักษณะรูปแบบการให้บริการ  

๘.๑๖ ๑.๘๗ ๐.๘๙ ๐.๙๗ 

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดี และความน่าเชื่อถือ
ของระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมบงัคับคดีได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล  

๘.๒๙ ๑.๘๕ ๐.๙๑ ๐.๙๗ 

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการมีความเท่าเทียมกัน  

๘.๓๗ ๑.๘๖ ๐.๘๘ ๐.๙๗ 

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ  

๘.๔๙ ๑.๗๖ ๐.๙๓ ๐.๙๗ 

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคณุธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ  

๘.๖๐ ๑.๗๑ ๐.๘๙ ๐.๙๗ 

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และ
ความคาดหวัง ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้
ผู้รับบริการ  

๘.๓๒ ๑.๙๙ ๐.๘๙ ๐.๙๗ 

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์
เข้าถึงได้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และเพียงพอ 

๘.๓๓ ๑.๗๘ ๐.๘๙ ๐.๙๗ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อนำแนวปฏบิัติที่ดี 
ในด้านการบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มี
ประสิทธิภาพ  

๘.๐๗ ๑.๙๗ ๐.๘๙ ๐.๙๗ 

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของ
หน่วยงานกรมบังคบัคดี  

๘.๒๔ ๒.๐๒ ๐.๘๑ ๐.๙๘ 

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม  ๘.๕๘ ๑.๘๐ ๐.๙๑ ๐.๙๗ 
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม  ๘.๗๘ ๑.๖๓ ๐.๗๕ ๐.๙๘ 
 

 

จากตารางท่ี ๒๖ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในส่วนของความเช่ือมั่นท่ีมี
ต่อกระบวนการบังคับคดี (n=๒๔๓) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝) เท่ากับ ๐.๙๗ และเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงสูงสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของความพึงพอใจ 
      ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ (n=๒๔๓) 

 

ท่ี 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 
M SD CITC 

Alpha 
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

๑. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
๑.๑ มีความรู้ความสามารถ ๔.๒๓ ๐.๘๕ ๐.๘๑ ๐.๙๔ ๐.๙๔ 
๑.๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ๔.๓๐ ๐.๘๓ ๐.๘๖ ๐.๙๓ 
๑.๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน ๔.๐๙ ๐.๙๒ ๐.๗๙ ๐.๙๔ 
๑.๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๔ ๐.๘๔ ๐.๘๘ ๐.๙๓ 
๑.๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ๔.๓๐ ๐.๘๑ ๐.๘๒ ๐.๙๓ 
๑.๖ มีความเป็นมืออาชีพ ๔.๒๘ ๐.๘๐ ๐.๘๓ ๐.๙๓ 
๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๒.๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 

มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
๔.๐๙ ๐.๘๖ ๐.๗๖ ๐.๘๒ ๐.๘๗ 

๒.๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ๔.๑๑ ๐.๘๕ ๐.๘๑ ๐.๗๗ 
๒.๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

(One Stop Service) 
๓.๙๔ ๐.๙๓ ๐.๗๐ ๐.๘๗ 

๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๓.๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถงึได้ 
๓.๙๘ ๐.๘๖ ๐.๗๙ ๐.๘๘ ๐.๙๑ 

๓.๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

๓.๙๑ ๐.๙๓ ๐.๗๙ ๐.๘๘ 

๓.๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ ๔.๑๔ ๐.๘๕ ๐.๗๖ ๐.๘๙ 
๓.๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
๓.๙๘ ๐.๙๐ ๐.๘๓ ๐.๘๗ 

๓.๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๔.๐๖ ๐.๙๑ ๐.๖๘ ๐.๙๑ 

๔. ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๔.๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงคข์องท่าน ๔.๒๕ ๐.๘๐ ๐.๘๔ - ๐.๙๑ 
๔.๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 

ในภาพรวม 
๔.๒๖ ๐.๗๙ ๐.๘๔ - 

ความเท่ียงท้ังฉบับ ๐.๙๖ 
หมายเหตุ: ข้อคำถามด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ เมื่อตอนนำไปวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีการปรับ scale 
               เป็น ๑๐ คะแนนเพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา 
 
 

จากตารางท่ี ๒๗ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในประเด็นความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ (n=๒๔๓) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝) 
เท่ากับ ๐.๙๖ และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงสูงสามารถ
นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๘ 
 
 

ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็นของ     
      ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี (n=๒๔๓) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 
M SD CITC 

Alpha 
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

๔.๑๔ ๐.๗๗ ๐.๗๕ ๐.๙๔ ๐.๙๔ 

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัยพร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๓.๙๘ ๐.๘๗ ๐.๗๒ ๐.๙๔ 

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่  ๔.๑๗ ๐.๘๘ ๐.๗๖ ๐.๙๔ 
๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่  ๔.๒๑ ๐.๗๙ ๐.๗๗ ๐.๙๔ 
๕ มีช่องทางการใหบ้ริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/ 

แอปพลิเคชัน  
๔.๐๒ ๐.๙๒ ๐.๖๘ ๐.๙๔ 

๖ ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

๔.๒๓ ๐.๘๐ ๐.๗๖ ๐.๙๔ 

๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ  ๔.๒๖ ๐.๗๘ ๐.๗๘ ๐.๙๔ 
๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

และให้ความเสมอภาค  
๔.๒๓ ๐.๘๒ ๐.๘๐ ๐.๙๓ 

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง 
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line 
Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

๓.๙๒ ๐.๙๖ ๐.๗๓ ๐.๙๔ 

๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๔.๐๐ ๐.๙๕ ๐.๗๕ ๐.๙๔ 

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับขั้นตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

๓.๙๘ ๐.๙๕ ๐.๗๕ ๐.๙๔ 

 
จากตารางท่ี ๒๘ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในประเด็นความคิดเห็นของ

ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี (n=๒๔๓) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝) เท่ากับ 
๐.๙๔ และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงสูงสามารถนำไปใช้  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของการรับรู้เกี่ยวกับ 

      เครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น (n=๒๔๓) 

ท่ี 
การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือของ 
กรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น 

M SD CITC 
Alpha 
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ๔.๐๒ ๐.๙๒ ๐.๗๔ ๐.๙๔ ๐.๙๕ 

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 

๒.๑ ระบบรับเร่ืองร้องเรียน (e-Petition)  ๓.๘๒ ๑.๐๑ ๐.๗๙ ๐.๙๔ 
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี  ๓.๙๖ ๐.๙๖ ๐.๗๙ ๐.๙๔ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๗๙ 
 
 

ท่ี 
การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือของ 
กรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น 

M SD CITC 
Alpha 
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย  ๓.๘๗ ๑.๐๑ ๐.๗๖ ๐.๙๔ 
๒.๔ ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  ๓.๙๑ ๑.๐๑ ๐.๗๙ ๐.๙๔ 
๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า  ๓.๘๕ ๑.๐๓ ๐.๗๗ ๐.๙๔ 
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วง

สถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line  
๓.๙๖ ๑.๐๑ ๐.๘๓ ๐.๙๔ 

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟื้นฟูกิจการ)  ๓.๘๙ ๑.๐๐ ๐.๘๑ ๐.๙๔ 
๒.๘ ระบบการยื่นคำขอรับชำระหน้ีและคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(คดีล้มละลาย) 
๓.๙๑ ๑.๐๗ ๐.๗๙ ๐.๙๔ 

๒.๙ ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์  ๓.๘๓ ๑.๐๗ ๐.๗๓ ๐.๙๕ 
 
 

จากตารางท่ี ๒๙ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือของกรมบังคับคดีท่ีได้จัดทำขึ้น (n=๒๔๓) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝) เท่ากับ ๐.๙๕ และ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงสูงสามารถนำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ 
 

ตารางที่ ๓๐ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบสอบถามในส่วนของปัญหาหรือ 
   อุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี (n=๒๔๓) 

 

ท่ี ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี M SD CITC 
Alpha 
if item 
deleted 

ความเท่ียง 

๑ ช่องทางการติดต่อ  ๒.๔๑ ๑.๑๐ ๐.๘๒ ๐.๙๖ ๐.๙๖ 
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี   ๒.๔๔ ๑.๑๙ ๐.๙๒ ๐.๙๓ 
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าที่/บุคลากร  ๒.๔๕ ๑.๒๓ ๐.๙๓ ๐.๙๓ 
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ๒.๔๐ ๑.๒๕ ๐.๘๙ ๐.๙๔ 

 
จากตารางท่ี ๓๐ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในประเด็นของปัญหาหรือ

อุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝) เท่ากับ ๐.๙๖ และเป็นไปตามเกณฑ์ 
ท่ีกำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงสูงสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

 

๕.๑.๓ ผลการตรวจสอบโดยหลักพุทธิปัญญา 
 

 ด้วยแบบสอบถามการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชน ผู้รับบริการท่ีมี ต่อ
กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้มีส่วนของข้อคำถามท่ีเป็นการทดสอบ
ทางพุทธิปัญญาโดยตรงจึงไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความยากง่าย อย่างไรก็ตาม
ได้มีการทดสอบตามกระบวนการ ๔ กระบวนการ ได้แก่ (๑) กระบวนการรับรู้และเข้าใจถ้อยคำท่ีใช้  
ในแบบสำรวจ (๒) กระบวนการรื้อฟื้นข้อมูลออกมาจากความทรงจำ (๓) กระบวนการตัดสิน และ  
(๔) กระบวนการจับคู่ข้อมูลในความคิดกับตัวเลือกหรือคำตอบในแบบสอบถาม ด้วยการใช้เทคนิค 
คิดออกเสียง (Think Aloud) โดยการให้ผู้วิจัยอ่านข้อคำถามหรือผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามอ่าน 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๘๐ 
 
 

ข้อคำถาม และสะท้อนความคิดว่าผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามคิดและเข้าใจอย่างไร เพื่อให้นักวิจัย
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของความเข้าใจดังกล่าว  
 กระบวนการตรวจสอบความรับรู้และเข้าใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อเครื่องมือข้างต้น 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้รับบริการแต่ละกระบวนการ ประกอบด้วย (๑) การบังคับคดีแพ่ง  
(๒) การบังคับคดีล้มละลาย (๓) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (๔) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
(๕) การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (๖) การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ 
(๗) การวางทรัพย์ จำนวนกระบวนการละ ๕ คน รวมจำนวนท้ังส้ิน ๓๕ คน ท้ังนี้ ในเบ้ืองต้นผู้วิจัย
กำหนดจำนวนผู้รับบริการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จำนวน ๑๐ คน 
อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ข้อมูลมีความอิ่มตัว โดยผู้รับบริการร้อยละ 
๑๐๐ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ จำนวน ๕ คน ในแต่ละกระบวนการมีการรับรู้และ
เข้าใจถ้อยคำท่ีใช้ในแบบสำรวจ สามารถรื้อฟื้นข้อมูลออกมาจากความทรงจำนำไปสู่กระบวนการ
ตัดสิน จับคู่ข้อมูลในความคิดกับตัวเลือกหรือคำตอบในแบบสอบถาม ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
คำถาม เช่น  "การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบการให้บริการ" ผู้รับบริการ ร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจว่า  
การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมีมาตรฐาน หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีทางกรมบังคับคดี
จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
๕.๒. ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แบ่งการนำเสนอออกเป็น ๖ ตอน ประกอบด้วย  

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกรมบังคับคดี  
ตอนท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ตอนท่ี ๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  
ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี และ  
ตอนท่ี ๖ ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม 

 

การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี  ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้รับบริการ จำนวน ๒๔๓ คน 
ประกอบด้วย ผู้รับบริการจากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๙๗ คน (ร้อยละ ๓๙.๙๒) และผู้รับบริการ
จากส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๖ คน (ร้อยละ ๖๐.๐๘) ผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ ๓๙.๐๙) สัดส่วนมากท่ีสุด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
๕๕.๕๖) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ ๒๗.๙๘) ในขณะท่ีเมื่อพิจารณา
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๘๑ 
 
 

ภูมิหลังของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามตามประเภทของบริการท่ีเข้ามารับบริการจากกรมบังคับคดี 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (ร้อยละ ๔๑.๕๖) ดังปรากฏในตารางท่ี ๓๑ – ๓๔  
 
ตารางที่ ๓๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และอายุ  
         (n=๒๔๓) 
 

เพศ 
อายุ  

รวม 
๒๑-๓๐ ปี ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ ปี ๕๑-๖๐ ปี ต้ังแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไป 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย ๑๖ ๖.๕๘ ๔๙ ๒๐.๑๖ ๔๐ ๑๖.๔๖ ๓๒ ๑๓.๑๗ ๓ ๑.๒๓ ๑๔๐ ๕๗.๖๑ 
หญิง ๑๐ ๔.๑๒ ๔๖ ๑๘.๙๓ ๓๒ ๑๓.๑๗ ๑๒ ๔.๙๔ ๓ ๑.๒๓ ๑๐๓ ๔๒.๓๙ 
รวม ๒๖ ๑๐.๗๐ ๙๕ ๓๙.๐๙ ๗๒ ๒๙.๖๓ ๔๔ ๑๘.๑๑ ๖ ๒.๔๗ ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางที่ ๓๒ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา  
        (n=๒๔๓) 

ท่ี  ระดับการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ๖ ๒.๔๗ 
๒ มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓ ๕.๓๕ 
๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๓๘ ๑๕.๖๔ 
๔ อนุปริญญา/ปวส. ๒๖ ๑๐.๗๐ 
๕ ปริญญาตรี ๑๓๕ ๕๕.๕๖ 
๖ สูงกว่าปริญญาตรี ๒๕ ๑๐.๒๙ 

รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

ตารางที่ ๓๓ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ และ 
      สถานการณ์มารับบริการ (n=๒๔๓) 
 

ท่ี อาชีพประจำ ความถ่ี ร้อยละ ท่ี สถานะการมารับบริการ ความถ่ี ร้อยละ 
๑ ข้าราชการ ๒๑ ๘.๖๔ ๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา ๑๐๑ ๔๑.๕๖ 
๒ พนักงานบริษัทเอกชน ๖๘ ๒๗.๙๘ ๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย ๘ ๓.๒๙ 
๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๔ ๕.๗๖ ๓ ผู้รับจำนอง ๑๗ ๗.๐๐ 
๔ เจ้าของกิจการ ๑๓ ๕.๓๕ ๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา ๖๗ ๒๗.๕๗ 
๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ๘ ๓.๒๙ ๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/กันส่วน ๙ ๓.๗๐ 
๖ รับจ้างทั่วไป ๒๙ ๑๑.๙๓ ๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ ๑ ๐.๔๑ 
๗ เกษตรกร ๑๕ ๖.๑๗ ๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ ๒๑ ๘.๖๔ 
๘ ทนายความ ๓๙ ๑๖.๐๕ ๘ ผู้รับคำสั่งอายัด ๑ ๐.๔๑ 
๙ อาชีพอิสระ ๒๖ ๑๐.๗๐ ๙ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี ๑ ๐.๔๑ 
๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ๒ ๐.๘๒ ๑๐ อ่ืน ๆ ๑๗ ๗.๐๐ 
๑๑ อ่ืน ๆ ๘ ๓.๒๙ 

รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
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ตารางที่  ๓๔ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามหน่วยงาน 
                   ท่ีเข้ารับบริการ (n=๒๔๓) 
 

ท่ี หน่วยงานส่วนกลาง ความถ่ี ร้อยละ ท่ี ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑-๙ ความถ่ี ร้อยละ 
๑ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑ ๕ ๒.๐๖ ๑ สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  ๑๓ ๕.๓๕ 
๒ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๒ ๖ ๒.๔๗ ๒ สบจ. ชัยนาท  ๖ ๒.๔๗ 
๓ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๓ ๘ ๓.๒๙ ๓ สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา ๑๒ ๔.๙๔ 
๔ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๔ ๑๐ ๔.๑๒ ๔ สบจ. ระยอง  ๗ ๒.๘๘ 
๕ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๕ ๓ ๑.๒๓ ๕ สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  ๖ ๒.๔๗ 
๖ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๖ ๗ ๒.๘๘ ๖ สบจ. อุบลราชธานี  ๑๒ ๔.๙๔ 
๗ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๗ ๒ ๐.๘๒ ๗ สบจ. สกลนคร ๓ ๑.๒๓ 
๘ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ๗ ๒.๘๘ ๘ สบจ. ร้อยเอ็ด  ๑๑ ๔.๕๓ 
๙ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ๑๓ ๕.๓๕ ๙ สบจ. แพร่ ๑๐ ๔.๑๒ 

๑๐ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ ๗ ๒.๘๘ ๑๐ สบจ. เชียงราย ๔ ๑.๖๕ 
๑๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ๒ ๐.๘๒ ๑๑ สบจ. สุโขทยั ๕ ๒.๐๖ 
๑๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ ๒ ๐.๘๒ ๑๒ สบจ. นครสวรรค์  ๔ ๑.๖๕ 
๑๓ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ๗ ๒.๘๘ ๑๓ สบจ. สมุทรสาคร  ๑๓ ๕.๓๕ 
๑๔ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  ๔ ๑.๖๕ ๑๔ สบจ. ประจวบคีรีขันธ์  ๑๕ ๖.๑๗ 
๑๕ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ๖ ๒.๔๗ ๑๕ สบจ. สุราษฎร์ธานี  ๘ ๓.๒๙ 
๑๖ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดี

ล้มละลาย  
๘ ๓.๒๙ ๑๖ สบจ. ชุมพร  ๕ ๒.๐๖ 

รวมส่วนกลาง ๙๗ ๓๙.๙๒ ๑๗ สบจ. นครศรีธรรมราช  ๕ ๒.๐๖ 

รวมผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๔๓ คน 
๑๘ สบจ. พัทลงุ  ๑ ๐.๔๑ 
๑๙ สบจ. สงขลา  ๖ ๒.๔๗ 

รวมส่วนภูมภิาค ๑๔๖ ๖๐.๐๘ 
 

ตารางที่ ๓๕ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามกระบวนการท่ีเคยรับ/ 
           รับบริการ (n=๒๔๓) 

ท่ี กระบวนการที่เคยรับ / รับบริการ 
รอบ ๑๒ เดือน ท่ีผ่านมา ครั้งนี้ 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑๔๘ ๖๐.๙๑ ๑๓๘ ๕๖.๗๙ 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย  ๕๙ ๒๔.๒๘ ๔๔ ๑๘.๑๑ 
๓ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  ๑๒ ๔.๙๔ ๑๒ ๔.๙๔ 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบงัคับคดี  ๕๖ ๒๓.๐๕ ๕๓ ๒๑.๘๑ 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  ๒๒ ๙.๐๕ ๒๑ ๘.๖๔ 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๖๐ ๒๔.๖๙ ๕๔ ๒๒.๒๒ 
๗ การวางทรัพย์  ๘ ๓.๒๙ ๓ ๑.๒๓ 

 
ท้ังนี้  เมื่อพิจารณาจำนวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทบริการ  

โดยเรียงลำดับจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย ผู้รับบริการ 
ท่ีตอบแบบสอบถามการบังคับคดีแพ่ง (ร้อยละ ๔๘.๑๕) การบังคับคดีล้มละลายและการประมูล 
ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (ร้อยละ ๑๕.๖๔) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (ร้อยละ ๑๔.๘๑) 
การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (ร้อยละ ๓.๒๙) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ร้อยละ 
๑.๖๕) และการวางทรัพย์ (ร้อยละ ๐.๘๒)  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๘๓ 
 
 

ตารางที่ ๓๖ แสดงร้อยละผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในแต่ละประเภทบริการ (n=๒๔๓) 
 

ที่ ประเภทของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 
๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑๑๗ ๔๘.๑๕ 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๓๘ ๑๕.๖๔ 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๔ ๑.๖๕ 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๓๖ ๑๔.๘๑ 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๘ ๓.๒๙ 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๓๘ ๑๕.๖๔ 
๗ การวางทรัพย์ ๒ ๐.๘๒ 

รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบังคับคดี  

 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกรมบังคับคดี ประกอบด้วย (๑) การรับรู้
บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี (๒) การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดี
หรือเป็นประโยชน์ และ (๓) การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 

 ๑. การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
     ผลการวิเคราะห์การรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี พบว่า ผู้รับบริการเกินร้อยละ ๗๐
รับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในแต่ละบทบาทหน้าท่ี โดยบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี  
ท่ีผู้รับบริการรับรู้สูงสุด ๓ อันดับแรก คือ การบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำส่ังศาล (ร้อยละ 
๙๕.๐๖) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (ร้อยละ ๘๖.๐๑) และการประมูลซื้อทรัพย์/การขาย
ทอดตลาด (ร้อยละ ๘๒.๓๐) 

ตารางที่ ๓๗ แสดงการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี (n=๒๔๓) 
 

ที่ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
การรับรู้ 

ความถ่ี ร้อยละ 
๑ บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    ๒๓๑ ๙๕.๐๖ 
๒ บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล  ๑๙๓ ๗๙.๔๒ 
๓ ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล  ๑๖๗ ๖๘.๗๒ 
๔ การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ ๑๘๐ ๗๔.๐๗ 
๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๒๐๙ ๘๖.๐๑ 
๖ ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี  

หรือผู้มีส่วนได้เสีย  
๑๘๙ ๗๗.๗๘ 

๗ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๒๐๐ ๘๒.๓๐ 
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๒. การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน ์
     ผลการวิเคราะห์การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือ  
เป็นประโยชน์ พบว่า ผู้รับบริการรับรู้ว่าบทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับส่งผลดีหรือ  
เป็นประโยชน์ในระดับมาก ท้ังในส่วนของการท่ีเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้   
(M=๘.๔๘, SD=๑.๙๕) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าถึงความยุติธรรมในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
(M=๘.๔๘, SD=๑.๘๕) และการส่งเสริมสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน
ทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด (M=๘.๓๕, SD=๒.๐๘)  
 

ตารางที่ ๓๘ แสดงการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์  
       (n=๒๔๓) 
                 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
M SD 

ระดับ 
การรับรู้ฯ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) ๘.๔๘ ๑.๙๕ มาก 
๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรม 

อย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
๘.๔๘ ๑.๘๕ มาก 

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการผลักดัน
ทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด  

๘.๓๕ ๒.๐๘ มาก 

 

๓. การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
    ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น พบว่า ผู้รับบริการ

รับรู้ถึงเครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้นในระดับมาก โดยเครื่องมือท่ีผู้รับบริการรับรู้มากท่ีสุด 
๔ อันดับแรก คือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th (M=๓.๙๙ , SD=๑.๐๐) ระบบสอบถาม
สถานะคดี (M=๓.๙๔, SD=๐.๙๙) ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์  
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line (M=๓.๘๖, SD=๑.๐๕) และระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
(M=๓.๘๓, SD=๑.๐๗)  
     นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงระดับการใช้ และความพึงพอใจท่ีได้ใช้เครื่องมือท่ีกรมบังคับคดี
จัดทำขึ้น พบว่า มีผลสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้รับบริการใช้และพึงพอใจต่อ 
การใช้เครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีจัดทำขึ้นในระดับมากทุกรายการ โดยเครื่องมือท่ีมีการใช้และพึงพอใจ
ต่อการใช้มากท่ีสุด ๔ อันดับแรก คือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ระบบสอบถามสถานะคดี 
ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line และระบบ 
การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
 

ตารางที่ ๓๙ แสดงการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (n=๒๔๓) 

ท่ี 
การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
การรับรู้ การใช้ ความพึงพอใจ 

M SD ระดับ M SD ระดับ M SD ระดับ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th  
๓.๙๙ ๑.๐๐ มาก ๓.๙๖ ๑.๐๒ มาก ๔.๐๒ ๐.๙๒ มาก 

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 

๒.๑ ระบบรับเร่ืองร้องเรียน  
(e-Petition)  

๓.๗๗ ๑.๐๖ มาก ๓.๖๐ ๑.๑๘ มาก ๓.๘๒ ๑.๐๑ มาก 
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ท่ี 
การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
การรับรู้ การใช้ ความพึงพอใจ 

M SD ระดับ M SD ระดับ M SD ระดับ 

๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี  ๓.๙๔ ๐.๙๙ มาก  ๓.๘๖ ๑.๐๕ มาก ๓.๙๖ ๐.๙๖ มาก 
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวน 

คดีล้มละลาย  
๓.๘๓ ๑.๐๕ มาก ๓.๖๗ ๑.๑๓ มาก ๓.๘๗ ๑.๐๑ มาก 

๒.๔ ระบบการยื่นคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

๓.๘๓ ๑.๐๗ มาก ๓.๘๑ ๑.๑๑ มาก ๓.๙๑ ๑.๐๑ มาก 

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์
ล่วงหน้า  

๓.๗๑ ๑.๐๘ มาก ๓.๕๙ ๑.๑๙ มาก ๓.๘๕ ๑.๐๓ มาก 

๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 
กรมบังคับคดีในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง 
Line  

๓.๘๖ ๑.๐๕ มาก ๓.๘๑ ๑.๑๑ มาก ๓.๙๖ ๑.๐๑ มาก 

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟื้นฟูกิจการ)  

๓.๗๑ ๑.๑๒ มาก ๓.๖๒ ๑.๑๘ มาก ๓.๘๙ ๑.๐๐ มาก 

๒.๘ ระบบการยื่นคำขอรับชำระหน้ี
และคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

๓.๗๕ ๑.๑๖ มาก ๓.๖๕ ๑.๑๙ มาก ๓.๙๑ ๑.๐๗ มาก 

๒.๙ ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๓.๗๑ ๑.๑๑ มาก ๓.๖๔ ๑.๑๕ มาก ๓.๘๓ ๑.๐๗ มาก 

 
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการ  
มีความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในระดับมาก (M=๘.๓๗) ท้ังนี้ เมื่อจำแนกตามประเภทของการรับบริการ 
พบว่า ผู้รับบริการการบังคับคดีล้มละลายมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๙.๔๒ คะแนน และลำดับรองลงมา คือ การวางทรัพย์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๙.๓๓ คะแนน 
รายละเอียดดังปรากฏในตารางท่ี ๔๐ 

 

ตารางที่ ๔๐ แสดงความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม (n=๒๔๓) 
 

ที่ ความเชื่อมั่นจำแนกตามประเภทบริการ n M ระดับความเชื่อมั่น 
๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑๑๗ ๘.๓๒ มาก 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๓๘ ๙.๔๒ มากท่ีสุด 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๔ ๗.๗๗ มาก 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๓๖ ๗.๔๕ มาก 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๘ ๘.๕๙ มาก 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๓๘ ๘.๓๒ มาก 
๗ การวางทรัพย์ ๒ ๙.๓๓ มากท่ีสุด 

รวม ๒๔๓ ๘.๓๗ มาก 
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ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีแต่ละประเภทบริการ ในแต่ละประเด็นย่อย จะพบว่า ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในระดับมากถึงมากท่ีสุด ท้ังในส่วนของการให้บริการท่ีมีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม การบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล  การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย 
อำนวยความสะดวก คุณภาพของบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร 

 

ตารางที่ ๔๑ แสดงความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีจำแนกตามประเภทการรับบริการ 

 

ท่ี ความเชื่อมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 

คดีแพ่ง 
(n=๑๑๗) 

คดีล้มละลาย 
(n=๓๘) 

การฟื้นฟู 
กิจการของลูกหนี้ 

(n=๔) 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทฯ 
(n=๓๖) 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สินฯ 

(n=๘) 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์ฯ 
(n=๓๘) 

การวางทรัพย์ 
(n=๒) 

M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๗.๙๔ มาก ๙.๓๗ มากที่สุด ๗.๕๐ มาก ๗.๕๐ มาก ๘.๖๓ มาก ๘.๕๕ มาก ๙.๐๐ มาก 

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัมีมาตรฐาน 
ทั้งในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะ
รูปแบบการใหบ้ริการ  

๘.๐๒ มาก ๙.๓๔ มากที่สุด ๗.๒๕ มาก ๗.๓๖ มาก ๘.๓๘ มาก ๘.๑๖ มาก ๙.๕๐ มากที่สุด 

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือ
ของระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมบงัคับคดีได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล  

๘.๒๘ มาก ๙.๑๖ มากที่สุด ๗.๐๐ ปานกลาง ๗.๓๑ มาก ๘.๖๓ มาก ๘.๓๗ มาก ๙.๕๐ มากที่สุด 

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการมีความเท่าเทียมกัน  

๘.๓๑ มาก ๙.๓๔ มากที่สุด ๗.๒๕ มาก ๗.๔๔ มาก ๘.๗๕ มาก ๘.๕๐ มาก ๙.๐๐ มาก 

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ  

๘.๕๔ มาก ๙.๓๗ มากที่สุด ๗.๕๐ มาก ๗.๖๔ มาก ๘.๕๐ มาก ๘.๓๗ มาก ๙.๐๐ มาก 

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ  

๘.๖๗ มาก ๙.๔๒ มากที่สุด ๗.๒๕ มาก ๗.๖๗ มาก ๘.๗๕ มาก ๘.๕๓ มาก ๙.๐๐ มาก 

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และ 
ความคาดหวัง ตลอดจนการสร้างความประทับใจใหผู้้รับบริการ  

๘.๒๘ มาก ๙.๒๖ มากที่สุด ๗.๗๕ มาก ๗.๒๘ มาก ๘.๖๓ มาก ๘.๔๕ มาก ๙.๐๐ มาก 
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ท่ี ความเชื่อมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 

คดีแพ่ง 
(n=๑๑๗) 

คดีล้มละลาย 
(n=๓๘) 

การฟื้นฟู 
กิจการของลูกหนี้ 

(n=๔) 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทฯ 
(n=๓๖) 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สินฯ 

(n=๘) 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์ฯ 
(n=๓๘) 

การวางทรัพย์ 
(n=๒) 

M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ 

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้
ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย และเพียงพอ  

๘.๒๖ มาก ๙.๒๔ มากที่สุด ๗.๗๕ มาก ๗.๕๓ มาก ๘.๕๐ มาก ๘.๓๗ มาก ๙.๕๐ มากที่สุด 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อนำแนวปฏบิัติที่ดีในด้าน
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ  

๘.๐๕ มาก ๙.๓๒ มากที่สุด ๗.๗๕ มาก ๖.๘๑ ปานกลาง ๘.๖๓ มาก ๗.๙๗ มาก ๙.๐๐ มาก 

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของ
หน่วยงานกรมบังคบัคดี  

๘.๒๗ มาก ๙.๖๘ มากที่สุด ๘.๒๕ มาก ๖.๘๑ ปานกลาง ๘.๖๓ มาก ๗.๙๒ มาก ๙.๕๐ มากที่สุด 

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม  ๘.๕๖ มาก ๙.๗๖ มากที่สุด ๘.๗๕ มาก ๗.๔๔ มาก ๘.๕๐ มาก ๘.๔๒ มาก ๑๐.๐๐ มากที่สุด 
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม  ๘.๖๒ มาก ๙.๗๖ มากที่สุด ๙.๒๕ มากที่สุด ๘.๖๗ มาก ๘.๖๓ มาก ๘.๒๙ มาก ๑๐.๐๐ มากที่สุด 

รวม ๘.๓๒ มาก ๙.๔๒ มากท่ีสุด ๗.๗๗ มาก ๗.๔๕ มาก ๘.๕๙ มาก ๘.๓๒ มาก ๙.๓๓ มากท่ีสุด 
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ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคำถามใน ๒ ประเด็นสำคัญ ได้แก่  (๑) ผลของการให้บริการตรงกับ  
ความประสงค์ของผู้รับบริการ และ (๒) ความพึงใจท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  
ในภาพรวม โดยลักษณะข้อคำถามเป็นมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการดำเนินงานปี ท่ีผ่านมาได้มี  
การปรับเทียบคะแนนเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท้ังนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า ในภาพรวม
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในระดับมาก (M=๘.๕๘) 

เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการตามแต่ละประเภทบริการ 
พบว่า ผู้รับบริการการวางทรัพย์มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๙.๕๐ คะแนน 
 

ตารางที่ ๔๒ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม 
      (n=๒๔๓) 

ที่ 
ความพึงพอใจ 

จำแนกตามประเภทบริการ 
n 

M  
(๕ คะแนน) 

M  
(๑๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑๑๗ ๔.๒๕ ๘.๕๐ มาก 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๓๘ ๔.๓๑ ๘.๖๒ มาก 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๔ ๔.๐๐ ๘.๐๐ มาก 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๓๖ ๔.๒๖ ๘.๕๒ มาก 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๘ ๔.๒๕ ๘.๕๐ มาก 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๓๘ ๔.๒๔ ๘.๔๘ มาก 
๗ การวางทรัพย์ ๒ ๔.๗๕ ๙.๕๐ มากท่ีสุด 

รวม ๒๔๓ ๔.๒๙ ๘.๕๘ มาก 
 
ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี ต่อกระบวนการบังคับคดีและ  

การให้บริการในแต่ละองค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบย่อย มีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ในระดับ
มาก (M=๔.๒๔, SD=๐.๗๕) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการได้รับ
คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ และการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในระดับมาก 
(M=๔.๓๐, SD=๐.๘๓) และ (M=๔.๓๐, SD=๐.๘๑) ตามลำดับ  

เมื่อวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี ผู้รับบริการคาดหวังกับค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการได้รับจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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พบว่า ประเด็นท่ีความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับจริงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง  
มากท่ีสุด คือ การประสานงานด้วยความรวดเร็วและการติดตามงาน (MDF=๐.๓๓) 

สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็นของการพัฒนา 
การให้บริการท่ีเป็นความต้องการจำเป็นเร่งด่วน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท่ีเป็นจริง 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีคาดหวังในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการในระดับมาก (M=๔.๐๕ , SD=๐.๗๙) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการท่ีไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ในระดับมาก 
(M=๔.๑๑, SD=๐.๘๕)  

เมื่อวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี ผู้รับบริการคาดหวังกับค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการได้รับจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับจริงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง  
มากท่ีสุด คือ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)  
(MDF=๐.๔๖) 

สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็นของการพัฒนา 
การให้บริการท่ีเป็นความต้องการจำเป็นเร่งด่วน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ เป็นจริง 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ที่ไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจที่คาดหวัง อันเป็นประเด็น
เร่งด่วนที่ควรได้รับการหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน คือ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร พบว่า ผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของส่ิงอำนวยความสะดวกและห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
ในระดับมาก (M=๔.๐๒, SD=๐.๗๖) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ
สถานท่ีท่ีให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการในระดับมาก (M=๔.๑๔, SD=๐.๘๕)  

เมื่อวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี ผู้รับบริการคาดหวังกับค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการได้รับจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับจริงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง  
มากท่ีสุด คือ การมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ และการมีสถานท่ี 
ท่ีให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษามีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
(MDF=๐.๔๐) 

สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็นของการพัฒนา 
การให้บริการท่ีเป็นความต้องการจำเป็นเร่งด่วน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ เป็นจริง 
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับ 
ความพึงพอใจที่คาดหวัง อันเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรได้รับการหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 
คือ การพัฒนาให้กรมบังคับคดี มีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจ
ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ และมีสถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษามีความเป็นส่วนตัว 
ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ และมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการ 
แก่ผู้รับบริการ  

 

ตารางที่ ๔๓ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ (n=๒๔๓) 
 

ท่ี 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 

กระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
ท่ีได้รับจริง   

ความพึงพอใจ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

๑. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
๑.๑ มีความรู้ความสามารถ ๔.๒๓ ๐.๘๕ ๔.๔๑ ๐.๗๖ ๐.๑๘ ๔ 
๑.๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ๔.๓๐ ๐.๘๓ ๔.๕๐ ๐.๖๗ ๐.๒๐ ๓ 
๑.๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน ๔.๐๙ ๐.๙๒ ๔.๔๒ ๐.๗๗ ๐.๓๓ ๑ 
๑.๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๔ ๐.๘๔ ๔.๔๔ ๐.๗๕ ๐.๒๐ ๓ 
๑.๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.๓๐ ๐.๘๑ ๔.๕๑ ๐.๖๙ ๐.๒๑ ๒ 
๑.๖ มีความเป็นมืออาชีพ ๔.๒๘ ๐.๘๐ ๔.๔๙ ๐.๗๑ ๐.๒๑ ๒ 

รวม ๔.๒๔ ๐.๗๕ ๔.๔๖ ๐.๖๕ ๐.๒๒ ๓ 
๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๒.๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 

มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
๔.๐๙ ๐.๘๖ ๔.๓๖ ๐.๗๙ ๐.๒๗ ๒ 

๒.๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตาม 
ได้ง่าย 

๔.๑๑ ๐.๘๕ ๔.๓๘ ๐.๘๒ ๐.๒๗ ๒ 

๒.๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ 
ในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

๓.๙๔ ๐.๙๓ ๔.๔๐ ๐.๗๙ ๐.๔๖ ๑ 

รวม ๔.๐๕ ๐.๗๙ ๔.๓๘ ๐.๗๖ ๐.๓๓ ๒ 
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
๓.๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถ 
เข้าถึงได้ 

๓.๙๘ ๐.๘๖ ๔.๓๗ ๐.๗๙ ๐.๓๙ ๒ 

๓.๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

๓.๙๑ ๐.๙๓ ๔.๓๑ ๐.๘๐ ๐.๔๐ ๑ 

๓.๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อ
ผู้รับบริการ 

๔.๑๔ ๐.๘๕ ๔.๔๐ ๐.๘๐ ๐.๒๖ ๔ 

๓.๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา  
มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจ 
ในการใช้บริการ 

๓.๙๘ ๐.๙๐ ๔.๓๘ ๐.๘๑ ๐.๔๐ ๑ 

๓.๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๔.๐๖ ๐.๙๑ ๔.๓๓ ๐.๘๒ ๐.๒๗ ๓ 

รวม ๔.๐๒ ๐.๗๖ ๔.๓๖ ๐.๗๒ ๐.๓๔ ๑ 
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ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านกระบวนการฯ 

4.05

4.10
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4.40 4.42 4.44 4.46 4.48 4.50 4.52

ความพึงพอใจที่คาดหวัง 

ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจริง 
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๑ ๒ 

๔ ๓ 
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Q ๑ 
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ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจริง 

ความพึงพอใจที่คาดหวัง 

๑ 

๔ 

๒ 

๓ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านหอ้งสมุดฯ 

3.85
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ภาพที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
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ส่วนที่ ๕ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

๑. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม  
๒. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
๓ . ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบั ติงานตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
๔. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
๕. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
๖. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สิน 

ในคดีล้มละลาย  
๗. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขาย

ทอดตลาด  
๘. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ 
 

 ๑. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
     ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๘, 
SD=๐.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความโปร่งใส 
ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (M=๔.๒๗, SD=๐.๗๘) 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น 
(MDF=๐.๖๘) 

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ตู้ รับฟังความคิดเห็น อี เมล์  โทรศัพท์  โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือ 
การจัดประชุม เป็นต้น  
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ตารางที่ ๔๔ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
      (n=๒๔๓) 

 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี

ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ 
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

๔.๑๗ ๐.๗๗ ๔.๕๖ ๐.๖๙ ๐.๓๙ ๗ 

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี มีความทันสมยั พร้อมให้บริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๙๔ ๐.๙๙ ๔.๕๒ ๐.๗๔ ๐.๕๘ ๒ 

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่  ๔.๑๕ ๐.๙๔ ๔.๕๕ ๐.๖๘ ๐.๔๐ ๖ 
๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่  ๔.๒๑ ๐.๘๐ ๔.๖๒ ๐.๖๓ ๐.๔๑ ๕ 
๕ มีช่องทางการใหบ้ริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/

ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  
๔.๐๓ ๐.๙๕ ๔.๕๐ ๐.๗๙ ๐.๔๗ ๓ 

๖ ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ 
และการบริการ  

๔.๒๗ ๐.๗๘ ๔.๕๖ ๐.๖๘ ๐.๒๙ ๑๐ 

๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ  ๔.๒๓ ๐.๘๔ ๔.๕๓ ๐.๗๐ ๐.๓๐ ๙ 
๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  
๔.๒๓ ๐.๘๔ ๔.๕๖ ๐.๖๘ ๐.๓๓ ๘ 

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

๓.๘๒ ๑.๐๖ ๔.๕๐ ๐.๖๘ ๐.๖๘ ๑ 

๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๓.๘๙ ๑.๐๖ ๔.๓๕ ๑.๐๐ ๐.๔๖ ๓ 

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับขั้นตอนหรือ
วิธีการ มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

๓.๙๔ ๑.๐๕ ๔.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๔๒ ๔ 

รวม ๔.๐๘ ๐.๗๐ ๔.๕๑ ๐.๖๒   
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ภาพที ่๕ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

 
 

๒. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง

พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๖, SD=๐.๗๙)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การดำเนินการบังคับคดี  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ใด (M=๔.๒๖ , SD=๐.๗๙) และความถูกต้อง 
ในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน (M=๔.๒๖, SD=๐.๘๘) 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวั งมากท่ีสุด คือ 
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม (MDF=๐.๓๖)  

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ กรอบระยะเวลา  
ในการดำเนินการบังคับคดีควรมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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ตารางที่ ๔๕ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
      (n=๒๔๓) 

 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
๑ การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย  
๓.๙๘ ๑.๑๖ ๔.๒๑ ๑.๑๓ ๐.๒๓ ๔ 

๒ การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  ๓.๘๔ ๑.๑๖ ๔.๑๕ ๑.๑๓ ๐.๓๑ ๒ 
๓ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไป

ตามขั้นตอนของกฎหมาย  
๓.๙๘ ๑.๑๒ ๔.๒๐ ๑.๑๑ ๐.๒๒ ๕ 

๔ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว ๔.๐๔ ๐.๘๗ ๔.๑๔ ๑.๑๔ ๐.๑๐ ๘ 
๕ พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คูค่วามได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง 
๔.๐๘ ๐.๘๕ ๔.๓๘ ๐.๘๑ ๐.๓๐ ๓ 

๖ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

๔.๐๓ ๐.๘๗ ๔.๓๙ ๐.๗๙ ๐.๓๖ ๑ 

๗ การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด  

๔.๒๖ ๐.๗๙ ๔.๔๔ ๐.๗๘ ๐.๑๘ ๖ 

๘ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  ๔.๒๖ ๐.๘๘ ๔.๔๐ ๐.๘๑ ๐.๑๔ ๗ 
รวม ๔.๐๖ ๐.๗๙ ๔.๒๙ ๐.๘๒   

ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ 
ขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑-๗ ในส่วนกลางเท่านั้น)  

๑.๘๑ ๒.๑๕ ๑.๙๗ ๒.๒๕ ๐.๑๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
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 ๓. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลาย ฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๔.๑๓, SD=๐.๔๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี  
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  
การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัว และการไปไต่สวนท่ีศาล (M=๔.๒๗, SD=๐.๗๐) 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง มากท่ีสุด คือ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ (MDF=๐.๒๒) 

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวังทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

   ในขณะท่ี ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
บังคับคดีล้มละลาย ฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริง 
อยู่ในระดับมาก (M=๔.๑๙, SD=๐.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ  
กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คือ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย (M=๔.๒๕, SD=๐.๗๓) 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ี คาดหวังมากท่ีสุด คือ 
การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวน
ลูกหนี้โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น (MDF=๐.๒๕)  

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีคาดหวังทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 

ตารางที่ ๔๖ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
      (n=๒๔๓) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้: n=๒๒) 
๑ การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัวและ 

การไปไต่สวนที่ศาล 
๔.๒๗ ๐.๗๐ ๔.๓๒ ๐.๖๕ ๐.๐๕ ๕ 

๒ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหน้ี 
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด  
 

๔.๒๓ ๐.๖๙ ๔.๒๓ ๐.๗๕ ๐.๐๐ - 
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
๓ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สทิธิ หน้าที่ของลูกหน้ี 

ขั้นตอนและให้คำแนะนำเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย 

๔.๑๘ ๐.๕๙ ๔.๓๒ ๐.๕๗ ๐.๑๔ ๓ 

๔ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ีเดินทางออกนอกประเทศ
และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

๔.๑๘ ๐.๕๙ ๔.๓๖ ๐.๔๙ ๐.๑๘ ๒ 

๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน และให้คำแนะนำ
ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชพี 

๔.๑๔ ๐.๖๔ ๔.๓๖ ๐.๗๓ ๐.๒๒ ๑ 

๖ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลายตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

๔.๑๔ ๐.๖๔ ๔.๒๓ ๐.๖๙ ๐.๐๙ ๔ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๔๓ ๔.๔๐ ๐.๔๒   
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้: n=๑๖) 
๑ การทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืน  

๔.๒๒ ๐.๖๔ ๔.๓๓ ๐.๗๖ ๐.๑๑ ๓ 

๒ การรับทราบประกาศอ่ืน ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี หรือนัดไต่สวนลูกหน้ี 
โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 

๔.๐๘ ๐.๗๓ ๔.๓๓ ๐.๗๖ ๐.๒๕ ๑ 

๓ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ 
การยื่นคำขอรับชำระหน้ี และการสอบสวนพยานหลักฐาน 

๔.๑๙ ๐.๗๙ ๔.๓๖ ๐.๗๒ ๐.๑๗ ๒ 

๔ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี 
และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี มคีวามเป็นธรรม 
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

๔.๒๕ ๐.๗๓ ๔.๔๒ ๐.๗๓ ๐.๑๗ ๒ 

รวม ๔.๑๙ ๐.๖๒ ๔.๓๗ ๐.๖๗   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
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๔. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ ฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
(M=๔.๑๑, SD=๐.๐๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี  
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
แผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้มีความเป็นธรรม (M=๔.๕๐ ,SD=๐.๗๑)  

    เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ไม่พบประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

    สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีคาดหวังทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

    ในขณะท่ี ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริง 
อยู่ในระดับมาก (M=๔.๒๑, SD=๐.๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ 
กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คือ การได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวน
พยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับ  
ชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้ล้มละลาย (M=๔.๕๐ ,SD=๐.๕๘) 

 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การเปิด
ช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน การประชุมเจ้าหนี้
ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน และการยื่นคำขอรับชำระหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทราบ (MDF=๐.๒๕) 

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติ งาน 
ท่ีคาดหวังทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 

ตารางที่ ๔๗ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
      (n=๒๔๓) 
 

ท่ี ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้: n=๒)  
๑ การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถดำเนิน

ต่อไปได้  
๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยใหไ้ม่ต้องเข้าสู่ 
การล้มละลาย  

๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
๓ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงทีท่ำให้

ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  
๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหา 
การว่างงานได้ส่วนหน่ึง  

๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๕ แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุม
เจ้าหน้ีมีความเป็นธรรม 

๔.๕๐ ๐.๗๑ ๔.๕๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ - 

รวม ๔.๑๑ ๐.๐๘ ๔.๓๑ ๐.๒๖   
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้: n=๒) 
๑ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ 

การยื่นคำขอรับชำระหน้ี การสอบสวนพยานหลักฐาน 
และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหน้ี 

๔.๕๐ ๐.๕๘ ๔.๕๐ ๐.๕๘ ๐.๐๐ - 

๒ การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหน้ี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕ ๑ 

๓ การประชุมเจ้าหน้ีในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕ ๑ 

๔ การยื่นคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์
จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕ ๑ 

๕ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไป 
ตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

๔.๒๕ ๐.๕๐ ๔.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๐๐ - 

๖ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ี
มากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

๔.๕๐ ๐.๕๘ ๔.๕๐ ๐.๕๘ ๐.๐๐ - 

รวม ๔.๒๑ ๐.๒๕ ๔.๓๓ ๐.๔๗   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
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๕. ความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่ เกล่ีย 
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๔.๒๗, SD=๐.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี 
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
สถานท่ีในการจัดไกล่เกล่ียฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา (M=๔.๓๑, SD=๐.๗๑) ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ช้ีแจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ให้คำแนะนำเบ้ืองต้น เพื่อหาทางออกที่ดีและเหมาะสม
ให้กับท่านได้ (M=๔.๓๑, SD=๐.๗๕) และผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด (M=๔.๓๑, SD=๐.๗๑) 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ (MDF=๐.๑๗) 

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ การเข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ และเพิ่มเติมการพัฒนาการดำเนินงาน  
ในประเด็นการเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลง 
ที่เหมาะสม  
 
ตารางที่ ๔๘ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
                ช้ันบังคับคดี (n=๒๔๓) 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (n=๔๓๓) 
๑ การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 
๔.๒๒ ๐.๗๒ ๔.๓๓ ๐.๗๒ ๐.๑๑ ๓ 

๒ สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อ 
การเจรจา 

๔.๓๑ ๐.๗๑ ๔.๓๖ ๐.๗๒ ๐.๐๕ ๔ 

๓ การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่านสามารถ
เจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 

๔.๒๘ ๐.๗๐ ๔.๓๙ ๐.๗๗ ๐.๑๑ ๓ 

๔ การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และ 
ให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

๔.๒๒ ๐.๘๐ ๔.๓๖ ๐.๗๒ ๐.๑๔ ๒ 

๕ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหา 
ทางออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

๔.๓๑ ๐.๗๕ ๔.๔๒ ๐.๖๙ ๐.๑๑ ๓ 

๖ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด 

๔.๓๑ ๐.๗๑ ๔.๒๘ ๐.๗๘ -๐.๐๓ - 

๗ ท่านสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

๔.๒๘ ๐.๗๘ ๔.๓๑ ๐.๗๕ ๐.๐๓ ๕ 
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
๘ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ 

อีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 
๔.๒๘ ๐.๗๘ ๔.๓๓ ๐.๗๙ ๐.๐๕ ๔ 

๙ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

๔.๒๕ ๐.๗๓ ๔.๔๒ ๐.๖๙ ๐.๑๗ ๑ 

รวม ๔.๒๗ ๐.๖๗ ๔.๓๕ ๐.๗๑   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

๖. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย 

     ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและ
เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับ
มาก (M=๔.๓๐, SD=๐.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี 
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ และความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชี  
แบ่งทรัพย์สิน (M=๔.๓๘, SD=๐.๗๔) 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ี คาดหวังมากท่ีสุด คือ  
การได้รับคำแนะนำถึงขั้น ตอน  วิธี ก าร สิทธิ ในการตรวจสอบ และ คัด ค้านบัญ ชีรับ จ่ายหรือ  
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บัญชีแบ่งทรัพย์สิน (MDF=๐.๓๘) ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ และความถูกต้อง 
ในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (MDF=๐.๓๗) 

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวัง ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 

ตารางที่  ๔๙ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบั ติงานตามกระบวนการติดตามและ 
                   เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (n=๒๔๓) 

 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (n=๘) 
๑ การได้รับคำแนะนำถึงขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ 

และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบง่ทรัพย์สิน 
๔.๒๕ ๐.๗๑ ๔.๖๓ ๐.๗๔ ๐.๓๘ ๑ 

๒ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ ๔.๓๘ ๐.๗๔ ๔.๗๕ ๐.๗๑ ๐.๓๗ ๒ 
๓ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและ 

บัญชีแบ่งทรัพย์สิน  
๔.๓๘ ๐.๗๔ ๔.๗๕ ๐.๗๑ ๐.๓๗ ๒ 

๔ การเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ีเพื่อชำระหน้ี 
ให้แก่เจ้าหน้ี มคีวามโปร่งใส และเป็นธรรม 

๔.๒๕ ๐.๗๑ ๔.๕๐ ๐.๙๓ ๐.๒๕ ๓ 

๕ การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
ผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวก 
และรวดเร็ว  

๔.๒๕ ๐.๘๙ ๔.๕๐ ๐.๙๓ ๐.๒๕ ๓ 

รวม ๔.๓๐ ๐.๖๗ ๔.๖๓ ๐.๗๐   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
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๗. ความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อการปฏิบั ติงานตามกระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการประมูล 
ซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
(M=๔.๑๓, SD=๐.๗๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี  
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  
การอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาด  
มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ (M=๔.๒๙, SD=๐.๘๔) 

    เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ คดีท่ีมี
การงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายไว้อย่างชัดเจน (MDF=๐.๒๙) 

    สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวัง ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

ตารางที่ ๕๐ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/ 
                 การขายทอดตลาด (n=๒๔๓) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (n=๓๘) 
๑ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่าง

สะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง 
๓.๙๗ ๐.๘๘ ๔.๑๓ ๐.๘๘ ๐.๑๖ ๓ 

๒ ระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขาย 
มีความเหมาะสม 

๔.๑๑ ๐.๘๙ ๔.๑๑ ๐.๘๓ ๐.๐๐ - 

๓ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศ 
ขายทอดตลาด 

๔.๑๘ ๐.๙๐ ๔.๒๙ ๐.๘๔ ๐.๑๑ ๔ 

๔ คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขาย 
ไว้อย่างชัดเจน 

๓.๙๒ ๐.๘๕ ๔.๒๑ ๐.๗๘ ๐.๒๙ ๑ 

๕ ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมิน
ราคาของทรัพย์ทีข่ายทอดตลาด 

๔.๑๘ ๐.๘๓ ๔.๑๘ ๐.๘๗ ๐.๐๐ - 

๖ การอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ  
คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาด 
มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

๔.๒๙ ๐.๘๔ ๔.๒๖ ๐.๘๓ -๐.๐๓ - 

๗ เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด  

๔.๒๖ ๐.๘๙ ๔.๒๙ ๐.๘๔ ๐.๐๓ ๕ 

๘ ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ 
ต้ังแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคา  
ขอขยายเวลาวางเงินหรือการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ 

๔.๑๖ ๐.๗๙ ๔.๓๔ ๐.๘๕ ๐.๑๘ ๒ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๗๔ ๔.๒๓ ๐.๗๕   
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ภาพที่ ๑๑ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 

 ๘. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ 

พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=๕.๐๐ , 
SD=๐.๐๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบั ติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (M=๕.๐๐, SD=๐.๐๐) ทุกประเด็น 

   เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ไม่มีประเด็นใดท่ีการปฏิบัติจริงต่ำกว่าการปฏิบัติท่ีคาดหวัง แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของกรมบังคับคดี
ในกระบวนการวางทรัพย์ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

   สำหรับผลการวิเคราะห์  Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็น เร่งด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวัง ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

ตารางที่ ๕๑ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ (n=๒๔๓) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการวางทรัพย์ (n=๒) 
๑ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่

เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 
๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ เจ้าหน้าที่ใหค้ำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ 
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
๓ การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้สามารถหลุดพ้น

จากการเป็นหน้ีได้ 
๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วย 
ความเต็มใจ 

๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๕ กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงาน 
บังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อ
ท่าน 

๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

รวม ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการวางทรัพย์ 

 

ส่วนที่ ๖ ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
 การศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดีจะพิจารณาในประเด็นช่องทางการติดต่อ
การให้บริการกระบวนการบังคับคดี การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร และการให้คำแนะนำ  
การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้รับบริการระบุว่าภาพรวมของปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อ 
กลุ่มท่ีเคยจ่ายชำระหนี้มีอยู่ในระดับน้อย (M=๒.๔๓, SD=๑.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
มีความสอดคล้องกับภาพรวม คือ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ท้ังการตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร 
(M=๒.๔๕, SD=๑.๒๓) การให้บริการกระบวนการบังคับคดี (M=๒.๔๔, SD=๑.๑๙) ช่องทางการติดต่อ  
(M=๒ .๔๑ , SD=๑ .๑๐) และการให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร (M=๒ .๔๐ ,  
SD=๑.๒๕) 
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ตารางที่ ๕๒ แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี (n=๒๔๓) 
 

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี M SD 
ระดับ
ปัญหา 

๑ ช่องทางการติดต่อ  ๒.๔๑ ๑.๑๐ น้อย 
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี   ๒.๔๔ ๑.๑๙ น้อย 
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  ๒.๔๕ ๑.๒๓ น้อย 
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ๒.๔๐ ๑.๒๕ น้อย 

รวม ๒.๔๓ ๑.๑๒ น้อย 
 
 ในขณะท่ี เมื่อให้ผู้รับบริการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน
ดีขึ้นกว่าการดำเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา (ร้อยละ ๗๗.๗๘)  
 

ตารางที่ ๕๓ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน (n=๒๔๓) 
 

ที่ 
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี 

อดีตที่ผ่านมากับปัจจุบัน 
ความถ่ี ร้อยละ 

๑ ดีข้ึน ๑๘๙ ๗๗.๗๘ 
๒ เหมือนเดิม ๔๒ ๑๗.๒๘ 
๓ แย่ลง ๑ ๐.๔๑ 
๔ ไม่มีความเห็น ๑๑ ๔.๕๓ 

รวม ๒๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
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บทท่ี ๖  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพใน ๒ ลักษณะ คือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในประชาชนกลุ่มเปราะบาง  
จำนวน ๓ กลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี จำนวน ๒๐ คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๖.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  
     (Focus Group)  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม เป็นการจัดสนทนากลุ่มจากประชาชน
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) จำนวน ๓ กลุ่ม คือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้
ครัวเรือน ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต และประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี 
สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -๑๙ 
จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน จำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวม ๑๕ คน โดยทำการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ด้วยวิธีการแบบเจาะจง กำหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มหนี้ครัวเรือน กลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
และกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ีย
ช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
โควิด-๑๙ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์จำแนกเป็นแต่ละกลุ่ม ก่อนจะสร้างข้อสรุปและสังเคราะห์เป็น
แผนภาพให้เห็นถึงองค์ประกอบและความเช่ือมโยงของเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบ กล่าวได้ดังนี้  

๑.๑ ผลจากการสนทนากลุ่มของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน 
 

 การเก็บรวบรวมการสนทนากลุ่มจากประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็น กลุ่มหนี้ครัวเรือน 
ดำเนินการในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องรับรองของร้านอาหาร ๓๓ Seafood จังหวัดชลบุรี 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีจำนวน ๕ คน คนท่ี ๑ เพศหญิง อายุ ๓๐ ปี อาชีพพนักงานบริษัท ตำแหน่งครีเอทีฟ 
คนท่ี ๒ เพศหญิง อายุ ๓๒ ปี อาชีพพนักงานบริษัทฝ่ายขาย คนท่ี ๓ เพศหญิง อายุ ๔๕ ปี อาชีพพนักงาน
บริษัท ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า คนท่ี ๔ เพศหญิง อายุ ๓๒ ปี อาชีพพนักงานบริษัทฝ่ายคลังสินค้า และ 
คนท่ี ๕ เพศหญิง อายุ ๒๗ ปี อาชีพพนักงานบริษัทฝ่ายขาย ท้ังหมดคือบุคคลท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีได้
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ผลการสนทนากลุ่มได้ผลดังนี้ 
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 ๑) สภาพการชำระหนี้ก่อนและหลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 

 สถานภาพกลุ่มหนี้ครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม สามารถ
จำแนกออกเป็น ๔ ประเภทใหญ่ ๆ คือ หนี้ ท่ีเกิดจากการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ หนี้ ท่ีเกิดจากการซื้อ
ยานพาหนะ หนี้ท่ีกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายหรือประเภทสินเช่ือส่วนบุคคล และหนี้ท่ีเกิดจากการค้ำประกันให้กับ
บุคคลอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนี้ระยะยาวและระยะกลาง คือ มีการผ่อนชำระด้วยจำนวนท่ีแน่นอน 
แต่ละเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยหนี้ท่ีเกิดจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นหนี้สินท่ีมีการผ่อนชำระนานท่ีสุด 
และในมุมมองประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนแล้ว มองว่าหนี้สินท่ีมีการผ่อนชำระยาว 
ทำให้ตนเองต้องเสียดอกเบ้ียเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีทางเลือกเพราะไม่สามารถชำระรายเดือนในปริมาณท่ีสูงได้ 

 

 สำหรับการชำระหนี้ของแต่ละบุคคลนั้น ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน 
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มสะท้อนว่า ก่อนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ตนเองสามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขได้ แม้ว่าอาจจะต้องชำระหนี้
เพียงแค่ดอกเบ้ียก็ตาม เหตุผลคือ ตนเองมีงานทำ และมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน ทำให้สามารถชำระหนี้
ได้อย่างไม่มีปัญหา โดยบางคนสามารถชำระหนี ้พร้อมเงินต้นมากกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน  
ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเมื่อตนเองและครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ก็เริ่มประสบปัญหาการชำระหนี้ 
โดยพฤติกรรมการชำระหนี้ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
ในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี เคยจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาและหยุดชำระหนี้  และ 
กลุ่มท่ีเป็นคนค้ำประกันต้องชำระหนี้แทน กล่าวได้ดังนี้ 

 

 (๑) กลุ่มท่ีเคยจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาและหยุดชำระหนี้ 
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มสะท้อนว่า 
ตนเองเป็นหนี้ครัวเรือนท่ีเกิดจากการกู้ยืมมาตามเงื่อนไขของสัญญา ในระยะแรกได้ชำระหนี้ตามปกติ  
เนื่องจากตนเองยังมีอาชีพและมีรายได้ประจำ พอประสบปัญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-๑๙ รายได้
เริ่มลดลง และบางคนตกงานไม่มีงานทำ แม้ว่าจะพยายามชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาก็ไม่ สามารถ
ดำเนินการได้ ทำให้เกิดการฟ้องร้องบังคับคดี จนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย เป็นท่ีน่าสังเกตว่า บุคคลกลุ่มนี้
แม้ว่าจะเป็นบุคคลท่ีมีวินัยทางการเงินสูง และบางคนเคยชำระหนี้พร้อมเงินต้นมากกว่าท่ีกำหนดไว้ในแต่ละ
เดือนมาแล้ว แต่เมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ขาดรายได้จึงได้หยุดชำระหนี้เพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา จนต้อง
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในท่ีสุด  
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 (๒) กลุ่มท่ีเป็นคนค้ำประกันให้ต้องชำระหนี้แทน 
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ ครัวเรือนบางส่วนประสบภาวะหนี้  
จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ และต้องเข้าสู่กระบนการไกล่เกล่ียอันเนื่องมาจากการค้ำประกันให้กับบุคคลอื่น 
ประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างจากกลุ่มท่ีเคยจ่ายชำระหนี้ตามสัญญา และหยุดชำระหนี้
เนื่องจากเป็นการรับผิดชอบหนี้แทนบุคคลอื่น ทำให้ไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับกับสภาพหนี้
ดังกล่าวบางคนมีรายได้ไม่พอจนต้องกระทบต่อการดำเนินชีวิต บางคนต้องมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน  
จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามา บางคนเกิดความท้อแท้และขาดแรงจูงใจท่ีจะชำระหนี้ เนื่องจากเห็นว่า
ตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อภาระหนี้แต่ถือเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะหนี้ สินของบุคคลอื่นในฐานะ 
ผู้ค้ำประกัน ดังนั้นลักษณะของประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้จึงมักมีปัญหาผิดนัดชำระหนี้มาต้ังแต่ต้น 
หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน แม้ว่าจะมีการหักหนี้จากเงินเดือนก็ตาม เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
มาก่อนแล้วนั่นเอง  

 กล่าวได้ว่า สภาพกลุ่มหนี้ครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
มีหลายลักษณะ คือ สภาพหนี้ท่ีเกิดจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หนี้ท่ีเกิดจากการซื้อยานพาหนะ หนี้ท่ีกู้ยืม
เพื่อใช้จ่ายหรือประเภทสินเช่ือส่วนบุคคล และหนี้ท่ีเกิดจากการค้ำประกันให้กับบุคคลอื่น เมื่อตนเองและ
ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์
โควิด-๑๙ ก็ไม่ได้มีการชำระหนี้ ซึ่งพฤติกรรมการชำระหนี้ครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม จะมีท้ังลักษณะท่ีเคยชำระหนี้ครัวเรือนตามสัญญาและได้หยุดชำระหนี้ เมื่อรายได้ลดลงหรือ 
ไม่มีงานทำ และลักษณะของการเป็นคนค้ำประกันให้ต้องชำระหนี้แทน ซึ่งไม่ได้มีการวางแผนทางการเงิน
เพื่อรองรับกับสภาพหนี้ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา หรือขาดแรงจูงใจในการชำระหนี้จนต้อง
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในท่ีสุด  

 

 ๒) บทบาทของกรมบังคับดีในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม สะท้อนถึงบทบาท
ของกรมบังคับคดี ในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียในช้ันบังคับคดีในเชิงบวก โดยเห็นถึง
บทบาทของกรมบังคับคดีในฐานะตัวกลางในการไกล่เกล่ียระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ใน ๒ ลักษณะสำคัญ 
กล่าวได้ดังนี้ 
  (๑) บทบาทของผู้อำนวยความสะดวก 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วน
สะท้อนว่า เจ้าหน้าท่ีของกรมบังคับคดีเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานมายังพวกตนให้เข้าร่วมกระบวนการ  
ไกล่เกล่ียเป็นจำนวนหลายครั้ง แม้ว่าครั้งแรกจะไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากยังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลท่ีชัดเจน
เพียงพอ มีการชักชวนครั้งต่อไปและมีโอกาสเข้าร่วมจึงได้ทราบบทบาทของกรมบังคับคดีในฐานะของผู้ประสานงาน
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และช่วยในการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดให้มีการไกล่เกล่ียในพื้นท่ี  ทำให้สะดวก 
ในการเดินทางเป็นอย่างมาก 
  

  (๒) บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาท่ีดี 
 

    ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วน
สะท้อนว่า ตนเองมีความวิตกกังวลและสับสนเป็นอย่างมาก เมื่อศาลส่ังให้ต้องชำระหนี้ท้ังท่ีตนเองไม่มี  
ความพร้อม อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีจัดขึ้นโดยกรมบังคับคดี กลับรู้สึกว่าตนเองได้รับ
แนะนำท่ีดีเป็นอย่างมาก และเมื่อเห็นบรรยากาศของการไกล่เกล่ียท่ีมีหลายคนประสบปัญหาเช่นเดียว  
กับตน ก็เริ่มผ่อนคลายความวิตกกังวล อีกท้ังการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียโดยมีกรมบังคับคดีเป็น 
คนกลาง ยังช่วยให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการชำระหนี้ รวมท้ังทราบช่องทางการติดต่อ
ประสานงานสามารถวางแผนสำหรับการชำระหนี้ หรือวางแผนการปฏิบัติในอนาคตเพื่อแก้ไขหนี้ท่ีเกิดขึ้นได้  
 

   กล่าวได้ว่า ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
มองบทบาทของกรมบังคับคดีในลักษณะของผู้อำนวยความสะดวก ท่ีทำหน้าท่ีประสานงานและช่วยอำนวย
ความสะดวกเป็นอย่างดี อีกท้ังยังแสดงบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาท่ีดี จนสามารถลดความวิตกกังวล และ
ช่วยทำให้ทราบข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการการชำระหนี้ หรือช่องทางการวางแผนการชำระหนี้ในอนาคต 
  

 ๓) ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการที่กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือ   
แก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี  
 

 ผลลัพธ์ของกรมบังคับคดีในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียในช้ันบังคับคดี  
กับประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ ภายหลังกระบวนการ 
ไกล่เกล่ียทำให้เห็นภาพท่ีตนเองจะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคตชัดเจนขึ้น ขณะท่ีบางคนสามารถช่วยลด
ภาระหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้ลงไปได้บางส่วน กล่าวได้ดังนี้ 
 

 (๑) การเห็นภาพท่ีต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต 
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มหลายคน
แสดงทรรศนะท่ีสอดคล้องกันว่า การท่ีศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ และมีขั้นตอนอื่น ๆ ท่ีต้องถูก
ดำเนินการหลังจากนั้น เช่น การยึดทรัพย์ เป็นต้น ทำให้บางคนรู้สึกสับสนและไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร
ให้กับชีวิตแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ทำให้ตนเองรู้ว่าปัจจุบันอยู่ในสถานะอย่างไร และมีทางออก
อะไรบ้างท่ีจะช่วยคล่ีคลายปัญหาหนี้สินของตน  
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 (๒) ลดภาระหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้ลงไปได้บางส่วน 
  

 การเจรจาไกล่เกล่ียกับเจ้าหนี้ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน 
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคน สามารถลดภาระหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้ลงไปได้บางส่วน หรือท่ีเรียกว่าการปรับ
โครงสร้างหนี้ ซึ่งนับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีในการช่วยแบ่งเบาภาระลงไปได้ แต่การลดภาระหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้
จะไม่ได้ผลลัพธ์ท่ีเหมือนกันในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสะท้อนว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้และประเภท
ของหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้เป็นสำคัญ 
 

 กล่าวได้ว่า ผลลัพธ์หรือผลกระทบของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือ  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม คือ การเห็นภาพท่ีต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต เป็นการช่วยหลุดพ้นจากความรู้สึกสับสน 
และไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรให้กับชีวิต และบางส่วนยังเป็นการลดภาระหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้ลงไปได้
บางส่วนอันเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้และประเภทของหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้ 
เป็นสำคัญ 
 

 ๔) ความพึ งพอใจต่อกรมบั งคับค ดี เก่ียว กับการให้ ความช่วยเหลือแ ก้ ไขหนี้  
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็น 
ในเชิงบวกต่อบทบาทของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี  
ความคิดเห็นเชิงบวกดังกล่าวสะท้อนถึงความพึงพอใจในแง่ท่ีตนเองได้มีโอกาสเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย  
มีโอกาสในการประนอมหนี้ และในกระบวนการไกล่เกล่ีย กรมบังคับคดีก็ยังมีการบริการจัดการท่ีดีและเป็น
ขั้นตอน กล่าวได้ดังนี้  

 

 (๑) ทำให้ได้เข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้อง 
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วน
สะท้อนว่า การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีดำเนินการโดยกรมบังคับคดี ทำให้ตนเองได้เข้าสู่กระบวนการ 
ท่ีถูกต้อง ได้มีโอกาสพบเจ้าหนี้ ทำให้ได้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้หลุดพ้นหนี้ และได้มีโอกาสเห็น
ตัวอย่างคนอื่น ๆ ท่ีมีสภาพเหมือนกับตัวเอง และถึงแม้ว่าตนเองจะต้องชำระหนี้ตามคำส่ังศาล แต่กลับ 
มีความรู้สึกพึงพอใจว่ายังมีหน่วยงานของรัฐท่ีพยายามให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้การชำระหนี้ของตนลุล่วงไปได้ 

 

 (๒) การได้รับโอกาสในการเจรจาประนอมหนี้  
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม บางส่วน
สะท้อนถึงความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดีท่ีจัดให้มีการไกล่เกล่ียว่า เปิดให้โอกาสตนได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหนี้
ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระหนี้ ได้มีโอกาสช้ีแจง
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แสดงความต้ังใจกับเจ้าหนี้ว่าตนเองไม่ได้หลบเล่ียงท่ีจะไม่ชำระหนี้ ไม่มีความประสงค์ให้ต้องถึงขั้นดำเนินการ
ยึดทรัพย์ใช้หนี้ และได้แจ้งถึงขอบเขตหรือจำนวนของการชำระหนี้ท่ีตนเองสามารถดำเนินการได้ อีกท้ัง
กระบวนการไกล่เกล่ียยังมีส่วนท่ีให้เจ้าหนี้ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร และจะหาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับการชำระหนี้อย่างไร ซึ่งถือว่าได้รับโอกาสในการเจรจาประนอมหนี้อีกทางหนึ่ง 

 

 (๓) การได้รับการบริการท่ีดีและเป็นขั้นตอน 
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วน
สะท้อนถึงความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดีในแง่ของการได้รับการบริการท่ีดี และมีการบริหาร จัดการอย่าง
เป็นขั้นตอนในกระบวนการไกล่เกล่ีย โดยเริ่มต้ังแต่มีการประสานงานเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ไกล่เกล่ียมีการแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการไกล่เกล่ีย มีการบริการไกล่เกล่ียในพื้นท่ีซึ่งช่วยให้เกิด  
ความสะดวกในการเดินทาง และมีการบริหารจัดการโดยการสร้างบรรยากาศการไกล่เกล่ียที่ดี เช่น การจัด
ให้ดำเนินการเป็นส่วน ๆ และเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ ผู้ไกล่เกล่ียปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    

 

  กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
คือ การเห็นสอดคล้องกันในเรื่องท่ีกรมบังคับคดีได้ช่วยทำให้ตนเองได้เข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้อง และ 
มีความรู้สึกว่ายังมีหน่วยงานของรัฐท่ีพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การชำระหนี้ของตนลุล่วงไปได้ และ
พึงพอใจในแง่ท่ีว่าตนเองได้รับโอกาสในการเจรจาประนอมหนี้  คือ มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับการชำระหนี้ 
และพึงพอใจในแง่ของการได้รับการบริการท่ีดีและเป็นขั้นตอน ท้ังในด้านการเชิญชวนให้เข้ามาร่วม 
ไกล่เกล่ีย การแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการไกล่เกล่ีย การจัดพื้นท่ีไกล่เกล่ียท่ีสะดวกในการเดินทาง 
และการบริหารจัดการไกล่เกล่ียท่ีดีในด้านบรรยากาศและลำดับข้ันตอน  

 

 ๕) ความต้องการช่วยเหลือ เพิ่ มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่ เกลี่ ย 
ชั้นบังคับคดี 
 

 ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
สะท้อนความต้องการการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีว่า 
ถึงแม้ว่าการจัดกระบวนการไกล่เกล่ียของกรมบังคับคดีจะช่วยอำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับตนเองและหลายด้านก็ตาม แต่เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นท่ียังไม่ได้รับโอกาส จึงมีข้อเสนอให้  
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียให้มากขึ้น  อีกท้ัง
ควรหาทางสนับสนุนหรือช่วยเจรจากับเจ้าหนี้  เพื่อเยียวยาความเสียหายของลูกหนี้จากการค้ำประกัน  
กล่าวได้ดังนี้ 
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 (๑) ควรมีการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียอย่างต่อเนื่อง 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วน
สะท้อนถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียของกรมบังคับคดีว่า ช่วยให้มีโอกาสท่ีเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้
พบปะพูดคุยกัน จึงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้คนเข้าร่วมให้มากขึ้น  เพราะปัญหา 
เรื่องหนี้สินในภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนับว่ามีความยืดเย้ือ และประชาชนน่าจะได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ไปอีกเป็นระยะเวลาพอสมควร การจัดให้มีการไกล่เกล่ีย
อย่างต่อเนื่องจะช่วยประคับประคองสถานการณ์การชำระหนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง 

 

 (๒) ควรเพิ่มความถ่ีในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ีย   
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มได้สะท้อนถึง
สถานการณ์การชำระหนี้ในด้านการสร้างความกดดัน ความวิตกกังวล และการหาทางออกไม่ได้ในเรื่อง  
การชำระหนี้ ดังนั้น การเพิ่มความถ่ีในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียในพื้นท่ีต่าง ๆ จะช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็น
ลูกหนี้ในแง่ของการลดความตึงเครียดให้กับชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขของครอบครัวลูกหนี้ 
ความเข้มแข็งของครอบครัว โอกาสในการหาเงินชำระหนี้ และการเกิดความสงบสุขของสังคมตามมาด้วย  
 

 (๓) ควรมีการเจรจา ช่วยเหลือและเยียวยาลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายจากการค้ำประกัน  
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มประเภท
ลูกหนี้ ท่ีเกิดจากการค้ำประกัน ได้สะท้อนถึงความต้องการเพิ่มเติม  คือ อยากให้กรมบังคับคดีเจรจา
ช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายจากการค้ำประกัน เพราะเห็นว่าลูกหนี้กลุ่มนี้คือผู้เสียหายเช่นเดียวกัน ดังนั้น
หากกรมบังคับคดีช่วยเจรจาเจ้าหนี้ เช่น การไม่ต้องชำระดอกเบ้ีย การช่วยลดหนี้ หรือการยืดเวลาชำระหนี้ 
ก็จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ เนื่องจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการค้ำประกันนี้มักไม่ได้เตรียมตัว 
ชำระหนี้ หรือมีความพร้อมท่ีจะต้องมาชำระหนี้ท่ีตนเองไม่ได้ก่อขึ้นมาก่อน จึงได้รับความลำบากมาก  
เป็นพิเศษเมื่อต้องมาชำระหนี้แทน 
   

 กล่าวได้ว่า ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดีของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ การช่วยจัด
กิจกรรมไกล่เกล่ียอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้พบปะพูดคุยกันให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ประคับประคองสถานการณ์การชำระหนี้ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และควรเพิ่มความถี่ 
ในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียให้มากขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดของลูกหนี้จากปัญหาเศรษฐกิจท่ียังไม่ดีขึ้น 
และอยากให้กรมบังคับคดีช่วยเป็นตัวกลางเจรจา ช่วยเหลือและเยียวยาลูกหนี้ ท่ีได้รับความเสียหาย 
จากการค้ำประกันเพราะมองว่าลูกหนี้ประเภทนี้ คือผู้เสียหาย และมักไม่ได้เตรียมตัวชำระหนี้หรือ  
มีความพร้อมท่ีจะต้องมาชำระหนี้ท่ีตนเองไม่ได้ก่อขึ้นมา  
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๑.๔ สรุป 
 

 เมื่อพิจารณาสภาพการชำระหนี้ก่อนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็น
กลุ่มหนี้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า สภาพหนี้ครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่มมีหลายลักษณะ เช่น เกิดจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เกิดจากการซื้อยานพาหนะ สินเช่ือ  
ส่วนบุคคล และหนี้จากการค้ำประกัน และเมื่อตนเองและครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ก็ไม่ได้มีการชำระหนี้หรือขาดแรงจูงใจ
ในการชำระหนี้  

 

  สำหรับการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มองบทบาทของกรมบังคับคดีในลักษณะของผู้อำนวยความสะดวกท่ีทำหน้าท่ี
ประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวก และคอยให้คำปรึกษา จนเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ดี 
ในแง่ของการเห็นภาพท่ีต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต ช่วยให้หลุดพ้นจากความรู้สึกสับสนและไม่รู้ 
จะหาทางออกอย่างไรให้กับชีวิต และการลดภาระหนี้สินท่ีต้องชำระหนี้ลงไปได้บางส่วนอันเกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้  
 

 ในส่วนของความพึ งพอใจต่อกรมบั งคับคดี เกี่ ยวกับการให้ ความช่วยเหลือแก้ ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี มุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือนเป็นไปในเชิงบวก
โดยเห็นว่ากรมบังคับคดีได้ช่วยเหลือให้ตนเองได้เข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้อง เกิดความพอใจท่ีตนเองได้รับ
โอกาสในการเจรจาประนอมหนี้ และพอใจท่ีได้รับการบริการท่ีดีและเป็นขั้นตอน ท้ังในด้านการเชิญชวน 
ให้เข้ามาร่วมไกล่เกล่ีย การแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการไกล่เกล่ีย การจัดพื้นท่ีไกล่เกล่ียท่ีสะดวก 
ในการเดินทาง และมีการบริหารจัดการไกล่เกล่ียท่ีดี ท้ังในเรื่องบรรยากาศการไกล่เกล่ีย และลำดับขั้นตอน
การไกล่เกล่ีย 
 

 สำหรับความต้องการการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดี คือ การจัดกิจกรรมไกล่เกล่ีย 
ให้ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ซึ่งจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ 
การชำระหนี้ และควรเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียให้มากขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดของลูกหนี้ 
รวมท้ังต้องการให้กรมบังคับคดีช่วยเป็นตัวกลางเจรจา ช่วยเหลือและเยียวยาลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหาย
จากการค้ำประกัน เพราะมองว่าลูกหนี้ประเภทนี ้คือผู้เสียหาย และมักไม่ได้เตรียมตัวชำระหนี้หรือ  
มีความพร้อมท่ีจะต้องมาชำระหนี้ท่ีตนเองไม่ได้ก่อขึ้นมา  

 

 ท้ังนี้ จากข้อสรุปท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นท้ังหมด สามารถนำเสนอประเด็นย่อยของแต่ละหัวข้อ 
เพื่อแสดงภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน รายละเอียดดังภาพ 
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ภาพที่ ๑๓ แสดงภาพรวมประเด็นการสนทนากลุ่มของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหน้ีครัวเรือน 

 
๑.๒ ผลจากการสนทนากลุ่มของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
 

 การเก็บรวบรวมการสนทนากลุ่มจากประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
ดำเนินการในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องรับรองของร้านอาหาร ๓๓ Seafood จังหวัดชลบุรี 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีจำนวน ๕ คน คนท่ี ๑ เพศชาย อายุ ๔๔ ปี อาชีพรับจ้างท่ัวไป คนท่ี ๒ เพศชาย อายุ 
๕๐ ปี อาชีพราชการทหาร คนท่ี ๓ เพศชาย อายุ ๓๗ ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว คนท่ี ๔ เพศหญิง อายุ ๕๐ ปี

สภาพการชำระหน้ี 
➢ ชำระหน้ีของตนเองปกติและหยุดชำระหน้ีเมื่อประสบ

ปัญหาเศรษฐกิจ  
➢ เป็นหน้ีที่เกิดจากการค้ำประกันและไม่พร้อมชำระหน้ี 

 

บทบาทของกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ย 
➢ บทบาทในลักษณะผู้อำนวยความสะดวก 
➢ บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาท่ีดี 

  

ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
ที่เป็นกลุ่มหน้ีครัวเรือน 

 

ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
➢ เห็นภาพที่ต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต  
➢ ลดภาระหน้ีที่ต้องชำระหน้ีลงไปได้บางส่วน  

ความพึงพอใจต่อบทบาทของกรมบังคับคดี 
➢ ทำให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง 
➢ ได้รับโอกาสในการเจรจาประนอมหน้ี 
➢ ได้รับการบริการที่ดีและเป็นข้ันตอน 

ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม 

➢ ควรมีการจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยอย่างต่อเน่ือง  
➢ ควรเพ่ิมความถ่ีในการจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ย 
➢ ควรมีการเจรจา ช่วยเหลือและเยียวยาลูกหน้ีที่ได้รับ

ความเสียหายจากการค้ำประกัน  
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อาชีพธุรกิจส่วนตัว และคนท่ี ๕ เพศชาย อายุ ๔๑ ปี อาชีพรับราชการทหาร ท้ังหมดคือบุคคลท่ีเป็น 
หนี้บัตรเครดิตท่ีได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียช้ันบงัคับคดี ผลการสนทนากลุ่มได้ผล ดังนี้ 

 

 ๑) สภาพการชำระหนี้ก่อนและหลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 

 สภาพการชำระหนี้ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต ท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่มจะแตกต่างจากหนี้ครัวเรือน กล่าวคือมีจำนวนมูลค่าหนี้ท่ีไม่สูงมากนักในตอนแรก แต่เมื่อรวมกับ
ยอดค่าปรับและดอกเบ้ียแล้วก็ทำให้ลูกหนี้มีมูลค่าหนี้ท่ีแต่ละบุคคลต้องชำระหนี้แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาท่ีไม่ได้ชำระหนี้จนถึงวันท่ีศาลพิพากษา และท่ีสำคัญคือประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้
บัตรเครดิต ส่วนใหญ่จะไม่ได้ชำระหนี้เมื่อมีการทวงถาม แต่จะรอคำพิพากษาของศาลค่อยหาทางชำระหรือ
ประนอมหนี้ และแต่ละคนมักเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ มีท้ังท่ีเป็นบัตรเครดิตท่ัวไป บัตรกดเงินสด และ 
บัตรผ่อนสินค้าต่าง ๆ ท้ังนี้ สภาพหนี้บัตรเครดิตของกลุ่มเปราะบางท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มก่อนและหลัง
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์
โควิด-๑๙ จะมี ๒ ลักษณะ คือ เคยชำระหนี้และไม่ได้ชำระหนี้มานานแล้ว กับเคยชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ก่อนท่ีจะหยุดชำระหนี้เมื่อประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ กล่าวได้ดังนี้  

 

 (๑) กลุ่มเคยชำระหนี้และหยุดชำระหนี้มานานแล้ว 
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตกลุ่มนี้ บางส่วนสะท้อนข้อมูลว่า 
ตนเองและเพื่อนเป็นหนี้บัตรเครดิตมานานแล้ว บางคนเป็นหนี้มากว่า ๑๐ ปี และได้มีการทวงถามจาก
เจ้าหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้มีการชำระหนี้ เมื่อเวลาผ่านไป
จำนวนหนี้รวมดอกเบี้ยมีมากขึ้น จึงปล่อยให้เรื่องเงียบไปด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ 
หรือเห็นว่าบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตเลิกกิจการหรือเปล่ียนมือ หรือไม่แน่ใจว่าเป็นสถาบันการเงินหรือกลุ่ม
มิจฉาชีพท่ีมาทวงถามหนี้เลยตัดสินใจไม่ชำระหนี้ เป็นต้น จนถูกสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตฟ้องร้อง
ต่อศาล และมีคำพิพากษาให้ต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง จึงได้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย    

 

 (๒) กลุ่มท่ีชำระหนี้บางส่วนหรือขั้นต่ำและไม่ได้ชำระหนี้หลังเกิดวิกฤตโควิด-๑๙  
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตกลุ่มนี้ บางส่วนสะท้อนข้อมูลว่า 
ตนเองได้ชำระหนี้บัตรเครดิตมาอย่างสม่ำเสมอ ตามเงื่อนไขท่ีทางบริษัทเจ้าของบัตรกำหนด แต่มีความจำเป็น
ท่ีไม่สามารถชำระหนี้ได้อีก เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจาก โควิด-๑๙ 
ท่ียืดเยื้อมานาน เพราะไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ อีกท้ังยังมีหนี้สินอื่น ๆ อีกมากท่ีต้องชำระหนี้จนถูกสถาบัน
การเงินเจ้าของบัตรเครดิตฟ้องร้องต่อศาล และมีคำพิพากษาให้ต้องชำระหนี้ จึงได้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 
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 กล่าวได้ว่า สภาพการชำระหนี้ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม แม้ว่าจะต้องคำพิพากษาให้ชำระหนี้และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย แต่มีพฤติกรรม
การชำระหนี้แตกต่างกัน โดยกลุ่มแรกเป็นหนี้บัตรเครดิตมานานแล้ว และไม่ได้มีการชำระหนี้แม้ว่าจะถูก 
ทวงถามจากเจ้าหนี้ท่ีเป็นสถาบันการเงินมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม กับอีกกลุ่มท่ีได้ชำระหนี้บัตรเครดิตตาม
เงื่อนไข แต่มีความจำเป็นท่ีไม่สามารถชำระหนี้ได้หลังเกิดวิกฤติโควิด-๑๙ ท่ียืดเย้ือยาวนาน  

  

 ๒) บทบาทของกรมบังคับคดีในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้ โดยการไกล่ เกลี่ ย 
ชั้นบังคับคดี 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม สะท้อนถึง
บทบาทของกรมบังคับคดีในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีในด้านการอำนวย
ความสะดวกให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และการเปิดโอกาสให้มาเจอกับเจ้าหนี้โดยมีคนกลางสนับสนุน  
กล่าวได้ดังนี้  
  (๑) การอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

   ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เห็น
สอดคล้องกันว่า บทบาทของกรมบังคับคดีท่ีโดดเด่น คือ การช่วยอำนวยความสะดวกในแต่ละขั้นตอนของ
การไกล่เกล่ีย โดยเริ่มต้ังแต่การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางจดหมายเพื่อนัดหมายให้มาไกล่เกล่ีย การจัดสถานท่ี
ไกล่เกล่ียท่ีสะดวกสบาย เดินทางสะดวก มีการลงทะเบียน ตรวจสอบสภาพหนี้สิน และในขั้นตอนของ 
การไกล่เกล่ียก็มีการสร้างทางเลือกให้ลูกหนี้ได้ตัดสินใจ ซึ่งประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้มองว่ากรมบังคับคดี
ทำหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีในด้านการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

  (๒) การเปิดโอกาสให้มาเจอกับเจ้าหนี้โดยมีคนกลางสนับสนุน 
 

   ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตบางคนสะท้อนว่า แม้ว่าตนจะเป็น
หนี้บัตรเครดิตเป็นจำนวนไม่มากก็ตาม แต่เนื่องจากตนชราภาพแล้ว อยู่ตัวคนเดียว ไม่ค่อยได้มีโอกาส 
เข้าสังคมหรือติดต่อหน่วยงานใด ๆ และไม่มีรายได้อะไรมากมาย รายได้ประจำคือเงินจากสวัสดิการของรัฐ 
เพียงเล็กน้อย ดังนั้น แม้ว่าตนเองจะมีหนี้บัตรเครดิตเพียงแค่ ๒ หมื่นบาทเท่านั้น และได้รับการทวงถาม
เรื่องหนี้บัตรเครดิตท่ียื้อเย้ือมานาน แต่ตนเองก็ไม่สะดวกในการพบปะพูดคุย ทำให้ไม่พร้อมท่ีจะชำระหนี้ 
เมื่อมีกระบวนการไกล่เกล่ียเกิดข้ึน โดยมีกรมบังคับคดีเป็นคนกลางช่วยสนับสนุน ก็ได้มีโอกาสมาเจอเจ้าหนี้
และได้พูดคุยในเรื่องความจำเป็นต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีท่ีดีและมีประโยชน์  
 

  กล่าวได้ว่า ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต มองบทบาทของกรมบังคับคดี
ท่ีเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังแต่ 
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การกำหนดสถานท่ีไกล่เกล่ีย การลงทะเบียนและตรวจสอบสภาพหนี้สินและ 
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การช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการไกล่เกล่ีย และมองถึงบทบาท  
ในการเปิดโอกาสให้มาเจอกับเจ้าหนี้โดยมีคนกลางสนับสนุน ซึ่งจะได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องความจำเป็น
และทางเลือกต่าง ๆ ในการชำระหนี้  
 

 ๓) ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการที่กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือ 
แก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
 

 ผลลัพธ์ของกรมบังคับคดีในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี  
กับประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ ทำให้เกิดการกระบวนการ 
ชำระหนี้ ทำให้เกิดการประนอมลดหย่อนหนี้ และการช่วยลดความวิตกกังวลและผลกระทบไปสู่ครอบครัว 
กล่าวได้ดังนี้ 
 (๑) ทำให้เกิดกระบวนการชำระหนี้ 
 

  เนื่องจากการเป็นหนี้บัตรเครดิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางจะแตกต่างจาก 
หนี้ครัวเรือนในแง่ท่ีว่าไม่ได้มีการค้ำประกันโดยหลักทรัพย์หรือตัวบุคคล ทำให้เกิดการเพิกเฉยท่ีจะชำระหนี้  
ได้ง่าย อีกท้ังประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ยังได้สะท้อนว่า หนี้บัตรเครดิตมักจะมีจำนวนท่ีไม่มากแต่มี  
การค้างชำระหนี้มาเป็นเวลานานทำให้เกิดเป็นดอกเบี้ยท่ีเพิ่มพูนขึ้นมาก รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น 
การทวงถาม เป็นต้น การเกิดกระบวนการไกล่เกล่ียโดยกรมบังคับคดี จึงเหมือนกับเป็นการกระตุ้นลูกหนี้ 
ให้หันมาเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางชำระหนี้ มากกว่าท่ีจะเพิกเฉยจนถึงขั้นยึดทรัพย์  ซึ่งจะเป็นเรื่อง 
ท่ียุ่งยากตามมาของทุกฝ่าย  
 (๒) ทำให้เกิดการประนอมลดหย่อนหนี้ 
 

 ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตบางคน เห็นว่า
แม้ว่าจำนวนหนี้สินท่ีเกิดจากการค้างชำระหนี้บัตรเครดิตจะมีไม่มากนัก แต่เมื่อค้างชำระหนี้มาเป็น
เวลานานก็จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น ซึ่งมองว่ามีจำนวนท่ีมากเกินไป เจ้าหนี้ควรจะลดหย่อนหนี้ในส่วนท่ีเป็น
ดอกเบี้ยลงไปบ้าง ดังนั้นบทบาทของกรมบังคับคดีในการจัดกระบวนการไกล่เกล่ีย นับว่าเป็นช่องทาง  
ท่ีตนเองจะได้เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหย่อน หรือกำหนดวิธีการผ่อนชำระหนี้คืนท่ีเหมาะสม ไม่เกินกำลัง
หรือเป็นภาระจนไม่สามารถชำระหนี้ได้  
 

 (๓) การช่วยลดความวิตกกังวลและผลกระทบไปสู่ครอบครัว  
 

  ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตบางคน สะท้อนว่า
ตนเองไม่ได้มีเจตนาท่ีจะผิดนัดชำระหนี้ เพราะมีความเข้าใจในสาเหตุท่ีแท้จริงว่าตนเองเป็นผู้ก่อหนี้บัตร
เครดิตเอง และรับรู้ในเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิต ซึ่งร่วมท้ังเรื่องการชำระดอกเบี้ยและค่าปรับต่าง  ๆแต่ท่ีผ่านมา
เมื่อตนเองไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือได้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ เมื่อมีการบังคับคดีให้ต้องชำระหนี้ ซึ่งรวมถึง
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การจะมีมาตรการอื่น ๆ ตามมาก็ย่อมจะเกิดความวิตกกังวล และส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว  
คนอื่น ๆ ตามไปด้วย การได้เข้าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ยเปรียบเสมือนการได้เข้ามาสู่ระบบ และ 
ได้ทำในส่ิงท่ีถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านความวิตกกังวลในเรื่องนี้ไปได้ในระดับหนึ่ง 
 

 กล่าวได้ว่า ผลลัพธ์หรือผลกระทบของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือ 
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม คือ การเห็นถึงประโยชน์ของการไกล่เกล่ียท่ีมีกรมบังคับคดีเป็นตัวเช่ือมในด้านการช่วยเกิด
กระบวนการชำระหนี้ เพราะการเกิดกระบวนการไกล่เกล่ียเหมือนกับเป็นการกระตุ้นลูกหนี้ให้หันมาเจรจา
กับเจ้าหนี้เพื่อหาทางชำระหนี้ มากกว่าท่ีจะเพิกเฉยจนถึงขั้นยึดทรัพย์ซึ่งจะเป็นเรื่อง ท่ียุ่งยากตามมาของ 
ทุกฝ่าย รวมท้ังเกิดการประนอมลดหย่อนหนี้  อันเกิดจากการได้เจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดหย่อน 
หรือกำหนดวิธีการผ่อนชำระคืนท่ีเหมาะสม ไม่เกินกำลังหรือเป็นภาระจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ และช่วยลด
ความวิตกกังวลและผลกระทบไปสู่ครอบครัว เพราะตนเองได้เข้ามาสู่ระบบของการชำระหนี้อย่างถูกต้อง 
อีกครั้ง  
 

 ๔) ความพึ งพอใจต่อกรมบั งคับค ดี เก่ียว กับการให้ ความช่วยเหลือแ ก้ ไขหนี้  
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต มีความพึงพอใจต่อบทบาทของ 
กรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีท่ีสอดคล้องกันในประเด็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี ความพึงพอใจในการบริการ 
การต้อนรับ และการส่ือสาร และความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากการไกล่เกล่ีย กล่าวได้ดังนี้ 

 

  (๑) ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต สะท้อนข้อมูลว่าตนเองและ 
คนอื่น ๆ มีความพึงพอใจท่ีกรมบังคับคดีได้แจ้งข้อมูลให้มาร่วมไกล่เกล่ียด้วยเอกสารล่วงหน้า โดยมีการระบุ
สถานท่ีและวันเวลาท่ีดำเนินการไกล่เกล่ีย อีกท้ังยังจัดสถานท่ีไกล่เกล่ียในจังหวัด ทำให้สามารถเดินทางมา
ได้สะดวก  
 

  (๒) ด้านการบริการ การต้อนรับ และการส่ือสาร  
 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
กรมบังคับคดีเกี่ยวกับการจัดการด้านสถานท่ีมีความเหมาะสม มีการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ไม่ได้มีสภาพ
เหมือนกับการต้องมาบังคับให้ชำระหนี้  และมีการส่ือสารทำความเข้าใจหรือการให้คำแนะนำท่ีเป็น
ประโยชน์จากเจ้าหน้าท่ี การดำเนินการได้เป็นอย่างดีเช่นนี้ ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วม  
การไกล่เกล่ีย และเห็นว่าการมีบรรยากาศท่ีดีได้ช่วยให้กระบวนการไกล่เกล่ียดำเนินไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่า
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จะไม่ได้บรรลุผลตามท่ีทุกคนต้องการ แต่ก็ถือว่าเป็นช่องทางท่ีช่วยคล่ีคลายปัญหาหนี้บัตรเครดิตของตนเอง
ได้ในระดับหนึ่ง   

  (๓) ด้านการได้รับประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกล่ีย 
 

   ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พึงพอใจ 
ในด้านการเห็นถึงประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกล่ีย โดยเห็นว่าการไกล่เกล่ียช่วยให้เกิดทางเลือก  
ในการชำระหนี้อันเกิดจากการเจรจาพูดคุยกับเจ้าหนี้ บางคนสะท้อนว่า “เหมือนตัวเองได้เกิดใหม่” เพราะ
เป็นโอกาสท่ีตนเองจะได้ชำระหนี้ในสภาพท่ีสามารถดำเนินการได้ และจะได้มีโอกาสหารายได้มาชำระหนี้  
โดยไม่กังวลกับการต้องถูกบังคับให้ยึดทรัพย์ หรือต้องเผชิญกับมาตรการอื่น ๆ อันเกิดจากการไม่ได้ชำระหนี้  

 

    กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต คือ การเห็น
สอดคล้องกันในเชิงบวก เกี่ยวกับการได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบล่วงหน้า การได้รับการอำนวย 
ความสะดวกเรื่องสถานท่ี การได้รับการบริการจากกรมบังคับคดีเป็นอย่างดีในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง  
การต้อนรับและการส่ือสารท่ีดีและเหมาะสม ไม่ดูเหมือนกับการต้องมารับสภาพหนี้ และการได้รับประโยชน์
จากกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีถือเป็นโอกาสให้ตนเองจะได้ชำระหนี้ในสภาพท่ีสามารถดำเนินการได้  

 
 ๕) ความต้องการช่วยเหลือ เพิ่ มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่ เกลี่ ย 

ชั้นบังคับคดี 
 

 ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
ได้สะท้อนถึงความต้องการเพิ่มเติมในด้านการให้ความช่วยเหลือไกล่เกล่ีย เรื่องปริมาณการชำระหนี้เป็นสำคัญ 
โดยช้ีว่าแม้ว่าปริมาณหนี้ของบัตรเครดิตจะมีไม่มาก แต่ตนเองก็ประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะ
ชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด จึงต้องการให้กรมบังคับคดีและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือ
เพิ่มเติมในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดี ช่วยผ่อนปรนโดยยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น  
และการช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนีใ้ห้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้โดยไม่ลำบาก กล่าวได้ดังนี้ 
 

 (๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้และการบังคับคดี 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตบางคนสะท้อนว่า บางคนอาจเป็น
หนี้โดยไม่ต้ังใจ หรืออาจมีภาระหนี้เพิ่มเติมจากดอกเบ้ียโดยไม่รู้ตัว เช่น บัตรเครดิตท่ีจะมีท้ังดอกเบี้ยและ  
ค่าทวงถาม ถ้าหากมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างกรมบังคับคดีมาให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้ และการชำระหนี้ 
ก็อาจช่วยลดจำนวนคนท่ีเป็นหนี้หรือคนท่ีค้างชำระหนี้จนต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียลดลงไปได้  
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 (๒) การช่วยผ่อนปรนโดยยืดระยะเวลาการชำระหนี้หรือลดหนี้   
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่า  
กรมบังคับคดีสามารถเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ียโดยขอให้เจ้าหนี้ช่วยลดยอดหนี้ท่ีชำระหนี้หรือการยืดเวลา
การชำระหนี้ให้นานขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะบางคนท่ีเป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้หลายใบ 
อันเกิดจากการใช้วิธีนำวงเงินบัตรอีกใบมาชำระอีกใบ จนกลายเป็นหนี้สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ และผ่อนชำระหนี้
ไม่ไหวอีกท้ังปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว หลายคนตกงานไม่มีรายได้ การผ่อนปรนการชำระหนี้ด้วย 
การยืดเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้นหรือลดหนี้ส่วนท่ีเป็นดอกเบี้ยลงจะช่วยให้ผู้ต้องชำระหนี้สามารถชำระหนี้ได้  
 

 (๓) การช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้ด้วยการทำสัญญาใหม่  
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า  
หากกรมบังคับคดีไม่สามารถเป็นตัวกลางไกล่เกล่ียให้เจ้าหนี้ยอมลดยอดหนี้ หรือการยืดเวลาการชำระหนี้ได้ 
เพราะเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้แต่ละบริษัท ก็อยากให้ช่วยเป็นคนกลางช่วย
เจรจากับเจ้าหนี้เรื่องทำสัญญาใหม่ในลักษณะการรวมหนี้ หรืออาจให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ 
ผู้ท่ีเคยเป็นหนี้และชำระหนี้ไม่ไหว แต่มีเจตนาชำระหนี้และเข้าสู่กระบวนการเจรจา ได้ผ่อนชำระหนี้ในจำนวน
ท่ีไม่สูงมากเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ลูกหนี้อยู่ในเส้นทางของการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อตนเองและครอบครัว   
 

 กล่าวได้ว่า ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดีของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มคือ การให้กรมบังคับคดี
ให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้และการบังคับคดี เพื่อช่วยลดจำนวนคนท่ีเป็นหนี้ท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 
และเพิ่มบทบาทในการเจรจากับเจ้าหนี้ให้ช่วยยืดระยะเวลาการชำระหนี้หรือลดหนี้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยลง 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว หลายคนตกงานไม่มีรายได้ รวมทั้งการช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้
ด้วยการทำสัญญาใหม่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะผู้ท่ีเคยเป็นหนี้และชำระหนี้ไม่ไหวแต่มีเจตนาชำระหนี้ เพื่อให้
ลูกหนี้อยู่ในเส้นทางของการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อตนเองและครอบครัว   
 

๑.๔ สรุป 
  

 เมื่อพิจารณาสภาพการชำระหนี้ก่อนและหลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ของประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
ท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตแตกต่างกันใน ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นหนี้บัตรเครดิต 
มานานแล้ว และไม่ได้มีการชำระแม้ว่าจะถูกทวงถามจากเจ้าหนี้ท่ีเป็นสถาบันการเงินมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม 
และอีกกลุ่ม คือ ได้ชำระหนี้บัตรเครดิตตามเงื่อนไข แต่มีความจำเป็นท่ีไม่สามารถชำระหนี้ได้หลังเกิดวิกฤติ 
โควิด-๑๙  
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  สำหรับบทบาทของกรมบังคับคดีในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดี ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตมองว่ากรมบังคับคดีมีบทบาทช่วยอำนวย 
ความสะดวกให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การกำหนดสถานท่ีไกล่เกล่ีย  
การลงทะเบียนและตรวจสอบสภาพหนี้สิน และอื่น ๆ และมองถึงบทบาทกรมบังคับคดีในฐานะคนกลาง 
ท่ีช่วยให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เจอกัน เพื่อจะได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องความจำเป็นและทางเลือกต่าง ๆ 
ในการชำระหนี้   
 

  เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือ 
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตเห็นถึงผลลัพธ์ในแง่ของ
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการเป็นตัวเช่ือมให้เกิดกระบวนการชำระหนี้ และกระตุ้นลูกหนี้ให้หันมาเจรจากับ
เจ้าหนี้แทนท่ีจะเพิกเฉยจนถึงขั้นยึดทรัพย์ตามมา และผลลัพธ์ด้านการประนีประนอมลดหย่อนหนี้ และ 
การช่วยลดความวิตกกังวลและลดผลกระทบของลูกหนี้และครอบครัว  
 

  สำหรับประเด็นด้านความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดี เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตมีความเห็นเชิงบวกต่อ
บทบาทด้านการช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบล่วงหน้า การอำนวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี  การได้รับ 
การบริการ การต้อนรับ และการส่ือสารท่ีดีและเหมาะสม และการได้รับประโยชน์จากกระบวนการ 
ไกล่เกล่ียท่ีให้โอกาสชำระหนี้ในสภาพท่ีสามารถดำเนินการได้  
 
  ท้ังนี้  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตท่ี เข้าร่วมสนทนากลุ่ม สะท้อน 
ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดี ในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้และการบังคับคดี  
เพื่อช่วยลดจำนวนคนท่ีเป็นหนี้ท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย การเพิ่มบทบาทในการเจรจากับเจ้าหนี้  
ให้ช่วยยืดระยะเวลาการชำระหนี้หรือลดหนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว หลายคนตกงานไม่มี
รายได้ รวมท้ังการช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้ด้วยการทำสัญญาใหม่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะผู้ท่ีเคยเป็นหนี้
และชำระหนี้ไม่ไหวแต่มีเจตนาชำระหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้อยู่ในเส้นทางของการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อตนเอง
และครอบครัว   

   

 ท้ังนี้ จากข้อสรุปท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นท้ังหมด สามารถนำเสนอประเด็นย่อยของแต่ละหัวข้อ 
เพื่อแสดงภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต รายละเอียดดังภาพ  
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ภาพที่ ๑๔ แสดงภาพรวมประเด็นการสนทนากลุ่มของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหน้ีบัตรเครดิต 

 
 

                     สภาพการชำระหน้ี 
➢ เคยชำระหน้ีและหยุดชำระหน้ีมานานแล้ว 

➢ เคยชำระหน้ีบางส่วนหรือข้ันต่ำและไม่ได้ชำระหน้ี 

หลังเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ 

 

บทบาทของกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ย 
➢ การอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
➢ การเปิดโอกาสให้มาเจอกับเจ้าหน้ีโดยมีคนกลาง

สนับสนุน 

 

ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
ที่เป็นกลุ่มหน้ีบัตรเครดิต 

 

                ผลลัพธห์รือผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
➢ ทำให้เกิดกระบวนการชำระหน้ี 
➢ ทำให้เกิดการประนอมลดหย่อนหน้ี 
➢ การช่วยลดความวิตกกังวลและผลกระทบ 

ไปสู่ครอบครัว 

     ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม 

➢ การให้ความรู้เก่ียวกับหน้ีและการบังคับคดี 
➢ การช่วยผ่อนปรนโดยยืดระยะเวลาการชำระหน้ี 

หรือลดหน้ี   
➢ การช่วยเหลือเจรจาประนอมหน้ีด้วยการทำสัญญาใหม่ 

ความพึงพอใจต่อบทบาทของกรมบังคับคดี 
➢ การแจ้งข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวก 

เรื่องสถานที่ 
➢ การบริการ การต้อนรับ และการสื่อสาร 
➢ การได้รับประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกลี่ย 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๒๔ 
 
 

๑.๓ ผลจากการสนทนากลุ่มของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.)  

 

 การเก็บรวบรวมการสนทนากลุ่มจากประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินการในวันท่ี ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์  
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีจำนวน ๕ คน คนท่ี ๑ เพศชาย  
อาชีพรับจ้างท่ัวไป คนท่ี ๒ เพศหญิง อาชีพข้าราชการบำนาญ คนท่ี ๓ เพศชาย อาชีพรับจ้างท่ัวไป คนท่ี ๔ 
เพศหญิง อาชีพธุรกิจส่วนตัว และคนท่ี ๕ เพศหญิง อาชีพธุรกิจส่วนตัว ท้ังหมดคือบุคคลท่ีเป็นกลุ่มหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และอยู่ในขั้นตอนของการไกล่เกล่ียคดี ผลการสนทนากลุ่ม 
ได้ผลดังนี้ 

 ๑) สภาพการชำระหนี้ก่อนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 

 สภาพการชำระหนี้ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถจำแนกพฤติกรรมการชำระหนี้ออกเป็น ๒ กลุ่ม  
กลุ่มแรกคือกลุ่มท่ีชำระหนี้ปกติ จนเมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ หรือปัญหาอื่น ๆ จึงได้หยุดพักชำระหนี้กับอีกกลุ่ม 
คือ ชำระหนี้บางส่วนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ชำระหนี้เลยต้ังแต่เริ่มต้น โดยมีเหตุผลท่ีแตกต่างกันกันไป 
กล่าวได้ดังนี้ 

 (๑) กลุ่มท่ีชำระหนี้ปกติและหยุดชำระหนี้เมื่อได้รับกระทบจากปัญหา 
 

 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีเคยมีรายได้แน่นอน และชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงได้หยุดชำระหนี้ไป บุคคลกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า เหตุของการไม่ชำระหนี้เนื่องจาก
ตนเองมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีความจำเป็นต้องนำรายได้ท่ีได้รับในปัจจุบันไปใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด เนื่องจากมีภาระอื่น ๆ เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ  
มีภาระในการรักษาอาการเจ็บป่วย หรือมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเล้ียงดูบุตรหลาน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 
ต่อมาเมื่อมีระยะเวลาทอดนานไปเรื่อย ๆ ก็เลือกท่ีจะเงียบหรือทำการเพิกเฉย โดยเห็นว่าเจ้าหนี้ของตนเอง
ซึ่งเป็นผู้เสียหายคือกองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล สามารถเจรจายอมความกันได้ง่าย 

 

 (๒) กลุ่มท่ีชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอมาต้ังแต่เริ่มต้น  
 

 กลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า ตนเองไม่มีความสามารถท่ีจะชำระหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด 
เนื่องจากไม่มีงานทำ เปล่ียนงานบ่อย ยังไม่มีความมั่นคงในเรื่องการทำงานและเรื่องครอบครัว ต้องพึ่งพา
พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในเรื่องการเงิน ดังนั้น เมื่อไม่สามารถหารายได้ หรือไม่มีคนสนับสนุนค่าใช้จ่าย จึงไม่
สามารถชำระหนี้ได้ โดยกลุ่มนี้จะชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอมาต้ังแต่เริ่มต้น และคนกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะเป็นหนี้
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หลายทาง มีการเปล่ียนงานบ่อย งานท่ีทำมีลักษณะท่ีไม่มั่นคงและผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจ มีรายได้  
ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แน่นอน และมีความจำเป็นอื่น  ๆ ของครอบครัวคล้ายคลึงกับกลุ่มแรก คือ 
มีความจำเป็น ต้องนำเงิน ไปใช้ จ่ายอื่น  ๆ ท่ีสำคัญ และเร่ง ด่วนกว่ า ท้ั งการผ่อนบ้ าน  ผ่อนรถ  
การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว และภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเล้ียงดูบุตร โดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้ว 
จะไม่ได้ชำระหนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าจะถูกทวงถามหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็ตาม 

 

 กล่าวได้ว่า สภาพการชำระหนี้ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมีท้ังเคยชำระหนี้
อย่างสม่ำเสมอแต่มีเหตุให้ต้องหยุดชำระหนี้ไป เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะห้วงของ 
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และไม่เคยชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอมาต้ังแต่ต้น โดยท้ังหมดมีเหตุผล
ความจำเป็นท่ีไม่ชำระหนี้ คือ งานท่ีทำไม่มีความมั่นคง การขาดรายได้ มีรายได้ไม่แน่นอนหรือสม่ำเสมอ 
รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย มีภาระครอบครัวเพิ่มเติมเข้ามา และมีภาระหนี้สินหลายทาง เป็นต้น 
 

 ๒) บทบาทของกรมบังคับคดีในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม สะท้อนถึงบทบาทของกรมบังคับคดี ในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดี โดยเห็นถึงบทบาทในเชิงบวกของหน่วยงานรัฐ ท่ีเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเห็นว่าเมื่อรัฐให้ประชาชนกู้ยืมเงินก็ต้องมีการชำระหนี้
เพื่อจะได้หมุนเวียนไปให้กับคนอื่น เพียงแต่ท่ีผ่านมาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจ หรือบางคนเพิกเฉย
ละเลยไม่ชำระหนี้อันเนื่องจากความจำเป็นต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและจำเป็นต้องชำระหนี้ 
กระบวนการไกล่เกล่ียของกรมบังคับคดีจึงนับเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้ทราบขั้นตอน  และระยะเวลา 
ในการดำเนินการทราบช่องทางการติดต่อประสานงาน สามารถสอบถามในส่ิงท่ีสงสัยหรือต้องเตรียมการ 
และทราบถึงท่ีมาท่ีไปต่าง ๆ ของคดี ทำให้สามารถวางแผนสำหรับการชำระหนี้ หรือวางแผนการปฏิบัติ 
ในอนาคตเพื่อแก้ไขหนี้ท่ีเกิดจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง  
 

   กล่าวได้ว่า ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
มองบทบาทของกรมบังคับคดีท่ีเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย ในด้านการเป็นท่ีปรึกษาท่ีจะช่วยให้
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ทราบช่องทางการติดต่อประสานงาน ทราบข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีต้องการ เพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้หรือแก้ไขปัญหาหนี้ท่ีเกิดจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นเอง 
   

   ๓) ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการที่กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี  
 ผลลัพธ์ของกรมบังคับคดีในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี   
กับประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
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คือการให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการชำระหนี้ และช่วยให้ตนเองได้เข้าสู่กระบวนการ  
ทางกฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม จนสามารถดำเนินการเรื่องการชำระหนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 
การช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กล่าวได้ดังนี้ 
 

 (๑) การให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการชำระหนี้  
 

  มุมมองเกี่ยวกับการให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการชำระหนี้ มาจาก
การท่ีตนเองได้รับการช่วยเหลือด้วยการให้คำแนะนำในกระบวนการไกล่เกล่ียระหว่างตนเองกับธนาคาร 
เพื่อหลีกเล่ียงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและถูกยึดทรัพย์ ผู้ให้ข้อมูลมองว่า บทบาทของกรมบังคับคดี  
ช่วยทำให้เกิดการเจรจาประนีประนอมระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เช่น การผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำ เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้มีทางออกท่ีเหมาะสมหรือมีทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือแม้แต่  
อยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว การได้รับคำแนะนำท่ีเหมาะสมจากกรมบังคับคดีทำให้ผู้ถูกฟ้อง 
เห็นหนทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 

 (๒) การช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

  มุมมองเกี่ยวกับการช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันเกิดจากการได้รับ
การไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี คือ การท่ีให้ผู้ถูกฟ้องเห็นหนทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขึ้น หรือตระหนักถึงสถานการณ์
ท่ีกำลังเกิดขึ้นกับตนเอง และหันกลับไปทบทวนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล่ีคลายลง
โดยกระทบต่อบุคคลอื่นน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะผู้ท่ีช่วยค้ำประกันให้เคยเป็นครูท่ีเคยสอนหนังสือ  เป็นต้น 
ซึ่งตนเองมองว่าผู้ค้ำประกันลักษณะนี้มีเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบโดยตรง อีกท้ังอาจรับภาระ
หรือมีความเส่ียงมาก เนื่องจากมีการค้ำประกันให้กับผู้กู้ยืมหลายคน   
 

 กล่าวได้ว่า ผลลัพธ์หรือผลกระทบของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือ 
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ การเห็นถึงบทบาทของการให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ 
ในขั้นตอนของการชำระหนี้ ซึ่งช่วยให้ตนเองได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และการช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันเนื่องจากการตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีกำลัง  
เกิดขึ้นกับตนเอง และหันกลับไปทบทวนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล่ีคลายลง  
โดยกระทบต่อบุคคลอื่นน้อยท่ีสุดนั่นเอง 
 

 ๔) ความพึ งพอใจต่อกรมบั งคับค ดี เก่ียว กับการให้ ความช่วยเหลือแ ก้ ไขหนี้  
โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

 

 ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้า
ร่วมสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อบทบาทของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือ 
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โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ความคิดเห็นเชิงบวกดังกล่าวสะท้อนถึงความพึงพอใจใน ๓ ประเด็น คือ 
การได้รับการบริการและการส่ือสารท่ีดี การให้คำแนะนำเป็นประโยชน์ในการผ่อนปรนผลกระทบ และ  
การได้รับประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกล่ีย กล่าวได้ดังนี้ 

 

 (๑) การได้รับการบริการและการส่ือสารท่ีดี 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนเห็นว่าการบริการของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี มีการบริการดีในทุกขั้นตอน  
ท้ังในด้านการให้คำปรึกษา การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีสำคัญคือ  มีการส่ือสารพูดคุย 
ท่ีเป็นมิตรซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านอาหารว่างและเครื่องด่ืม ท่ีสร้างความประทับใจ ช่วยลดความวิตกกังวล 
และทำใหม้ีกำลังใจท่ีดีในการดำเนินการแก้ไขปัญหา แม้ว่าจะต้องหาเงินมาชำระหนี้ก็ตาม  

 

 (๒) การได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์  
   

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนสะท้อนในเรื่องนี้ว่า เมื่อมีคำส่ังให้ต้องชำระหนี้ แต่ตนเองต้องเผชิญกับปัญหา
ไม่มีเงินชำระหนี้ ในขณะเดียวกันก็ถูกกำหนดให้ชำระหนี้ในปริมาณท่ีสูงเกินกำลังท่ีตนเองจะดำเนินการได้ 
ทำให้ตนเองรู้สึกเหมือนโดนบังคับ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ หากไม่มีการไกล่เกล่ียโดยกรมบังคับคดี ก็ยากท่ีจะ
ดำเนินการตามได้ บทบาทของกรมบังคับคดีในการไกล่เกล่ียจึงเหมือนกับการเพิ่มช่องทางการดำเนินการ
เพื่อลดผลกระทบ  

 

 (๓) การได้รับประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกล่ีย 
 

   ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นถึงประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกล่ียของกรมบังคับคดีในเรื่องการช่วยให้ทราบ
ขั้นตอนท่ีต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น การไกล่เกล่ียได้ช่วยให้รู้แนวทางว่าควรจะ
ดำเนินการอย่างไรต่อไปในแง่ของกฎหมาย และกระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ในการช่วยรักษาสิทธิ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพราะการทราบเงื่อนไขของระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนท่ีจะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการชำระหนี้ในอนาคตได้ โดยกระทบต่อตนเองหรือครอบครัว  
น้อยท่ีสุด 

 

  กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจต่อกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ การเห็นสอดคล้องกันในเรื่องการได้รับการบริการและ 
การส่ือสารท่ีดี ซึ่งช่วยสร้างความประทับใจ ช่วยลดความวิตกกังวล และทำให้มีกำลังใจท่ีดีในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหา มีการแนะนำท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ และการได้รับ
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ประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกล่ีย เพื่อให้สามารถวางแผนการชำระหนี้ในอนาคตได้ โดยกระทบต่อตนเอง
หรือครอบครัวน้อยท่ีสุดนั่นเอง  

 

 ๕) ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
 

 ในมุมมองของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม แม้ว่ากรมบังคับคดีจะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่ประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ได้สะท้อนว่า ตนเองต่างประสบปัญหา
เรื่องรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด และยังวิตกกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 
ซึ่งสุดท้ายแล้วจะเกิดการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดตามมา ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ 
กรมบังคับคดีในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงเป็น  
การเรียกร้องให้กรมบังคับคดีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม ท้ังในด้านการช่วยผ่อนปรน
โดยยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป 
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระท่ีต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ให้ผ่อนคลายลงไป และการแจ้งข้อมูลให้ทราบในหลายช่องทาง 
ดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

 (๑) การช่วยผ่อนปรนโดยยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น  
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า การช่วยเหลือไกล่เกล่ียท่ีดีและเกิดประโยชน์ท่ีสุด คือ การช่วยผ่อนปรน 
การชำระหนี้ด้วยการยืดเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น ซึ่งรวมถึงการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดท่ีควรจะทอด
ระยะเวลาออกให้มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบของลูกหนี้ เนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว 
ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวนมากยังไม่มีงานทำ ท่ีสำคัญการผ่อนปรนการชำระหนี้
ด้วยการยืดเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น จะช่วยให้ผู้ต้องชำระหนีม้ีศักยภาพในการชำระหนีไ้ด้มากขึ้นไปด้วย  
 

 (๒) การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป 
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนมีความต้องการให้ช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูง
จนเกินไปจนเกินกำลังท่ีจะชำระหนี้ได้ โดยอยากให้ทำการสำรวจความจำเป็นของลูกหนี้แต่ละรายดูสภาพ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวและภาระท่ีต้องเผชิญ แล้วมาร่วมกันเสนอแนะเพื่อหาทางออก
ในลักษณะการมีน้อยให้น้อย มีมากให้มาก เพื่อให้ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยไม่กระทบต่อ 
การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว   
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 (๓) การแจ้งข้อมูลให้ทราบในหลายช่องทาง  
 

  ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าการส่ือสารในหลายช่องทาง จะช่วยให้ลูกหนี้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ และจะสามารถช่วยให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
ทันเวลาโดยกรมบังคับคดีหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ควรส่ือสารกับลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในหลากหลายช่องทาง เช่น หากเป็นเอกสารราชการท่ีมี
ความสำคัญสามารถส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ แต่ควรเพิ่มช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
โดยเฉพาะ Social Media ต่าง ๆ ซึ่งการส่ือสารหลายช่องทางนี้ จะช่วยให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ อีกท้ังยังจะใช้เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารกลับ 
หรือใช้เป็นช่องทางการสอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 

 กล่าวได้ว่า ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกรมบังคับคดีในกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดีของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม คือ การช่วยประนีประนอมเพื่อผ่อนปรนโดยยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น  เพื่อลด
ผลกระทบของลูกหนี้ และจะช่วยให้ผู้ต้องชำระหนี้มีศักยภาพในการชำระหนี้ ได้มากขึ้น อีกท้ังควรให้  
การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเพิ่มเติมการติดต่อส่ือสารให้ทราบในหลาย
ช่องทาง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ สามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารกลับ หรือ 
ใช้เป็นช่องทางการสอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ได้สะดวกและรวดเร็ว  
 

๑.๔ สรุป 
 

 เมื่อพิจารณาสภาพการชำระหนี้ก่อนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม หรือได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ ของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็น
กลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม นับว่ามีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
๒ ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเคยชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วหยุดชำระหนี้ไป เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ และไม่เคยชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ
มาต้ังแต่ต้นโดยท้ังหมดมีเหตุผล ความจำเป็นท่ีไม่ชำระหนี้ คือ งานท่ีทำไม่มีความมั่นคง การขาดรายได้  
มีรายได้ไม่แน่นอนหรือสม่ำเสมอ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย มีภาระครอบครัวเพิ่มเติมเข้ามา และมีภาระ
หนี้สินอื่น ๆ เป็นต้น  
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 สำหรับบทบาทของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี  
ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มองบทบาทของกรมบังคับคดี 
ในลักษณะของท่ีปรึกษา ช่วยทำให้ทราบข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ทราบช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการ เพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้หรือแก้ไขปัญหาหนี้ ท่ีเกิด  
จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยท่ีผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ การได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์  
ในขั้นตอนของการชำระหนี้ และการช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 เมื่อพิจารณาในแง่ของความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บทบาทของกรมบังคับคดี ในการให้ความช่วยเหลือโดยการไกล่เกล่ีย 
ช้ันบังคับคดีได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในเรื่องการได้รับการบริการ  และการส่ือสารท่ีดี 
เกิดความประทับใจในบทบาทการช่วยเหลือท่ีช่วยลดความวิตกกังวล สร้างกำลังใจท่ีดี มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถมีช่องทางการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบ 
และกระบวนการไกล่เกล่ียของกรมบังคับคดี  ยังเกิดประโยชน์ในเรื่องการวางแผนการชำระหนี้  
โดยมีผลกระทบต่อลูกหนี้และครอบครัวน้อยท่ีสุด  

 

 ในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องการให้กรมบังคับคดีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือในเรื่องการเจรจา
ผ่อนปรนยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น เพื่อลดผลกระทบของลูกหนี้และเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้
ได้มากขึ้น และให้การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ลูกหนี้สามารถ
ปฏิบั ติตามกฎหมายได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเพิ่ มเติม  
การติดต่อส่ือสารให้ทราบในหลายช่องทาง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ  
ใช้เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ได้สะดวกและรวดเร็ว  

 

 ท้ังนี้ จากข้อสรุปท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นท้ังหมด สามารถนำเสนอประเด็นย่อยของแต่ละหัวข้อ 
เพื่อแสดงภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ีเป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) รายละเอียดดังภาพ  

 
 
 
 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๓๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๕ แสดงภาพรวมประเด็นการสนทนากลุ่มของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็น 

กลุ่มหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 
 
 
 
 
 

ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
ที่เป็นกลุ่มหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

สภาพการชำระหน้ี 
➢ ชำระหน้ีปกติและหยุดชำระหน้ีเมื่อได้รับกระทบจากปัญหา  
➢ ชำระหน้ีไม่สม่ำเสมอมาต้ังแต่เริ่มต้น 

 

บทบาทของกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ย 
➢ มองบทบาทของกรมบังคับคดีในลักษณะของที่ปรึกษา 
➢ ทำให้ทราบข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ  
➢ ทราบช่องทางการติดต่อประสานงาน  
➢ ทราบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ  

 
ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 

➢ ได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในข้ันตอนชำระหน้ี  
➢ ช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง   

 

ความพึงพอใจต่อบทบาทของกรมบังคับคดี 
➢ การได้รับการบริการและการสื่อสารที่ดี 
➢ การได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์  
➢ การได้รับประโยชน์จากกระบวนการไกล่เกลี่ย 

ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม 

➢ การช่วยผ่อนปรนยืดระยะเวลาการชำระหน้ี  
➢ การประนีประนอมให้ชำระหน้ีในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป 
➢ การแจ้งข้อมูลให้ทราบในหลายช่องทาง  
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๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก   
    (In-depth Interview)  
 

ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีนำมาวิเคราะห์ เก็บรวบรวมจากผู้บริหารกรมบังคับคดี และบุคคล 
ท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงินและอื่น ๆ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๒๐ คน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์กับกระบวนการบังคับคดีไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้
วิธีแยกวิเคราะห์ตามประเภทหน่วยงาน ได้ผลดังนี้ 

 

๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึกอธิบดีกรมบังคับคดี  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากอธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์กับ
กระบวนการบังคับคดี และในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกรมบังคับคดี ดำเนินการในวันศุกร์ ท่ี ๙ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยความคิดเห็นดังกล่าวได้สะท้อนถึง
มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

  กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นการดำเนินการตามกฎหมายท่ีมี
กรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีการทำงานท่ีเช่ือมโยงกับศาล 
หน่วยงานราชการอื่น องค์กรภาคเอกชน ประชาชนท่ีมารับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และประชาชน
ท่ัวไป กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน มีการดำเนินการใน ๒ ลักษณะสำคัญ คือ “การดำเนินการบังคับคดี  
ตามกฎหมาย” ซึ่งการดำเนินการตามกฎหมายนี้  คือ การดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย และการพื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำส่ังของศาล และ 
“การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล” ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะเน้นการแก้หนี้ครัวเรือน ทำให้
กระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ได้เน้นกระบวนการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทของหนี้ภายหลัง  
มีคำส่ังศาล โดยทำหน้าท่ีเป็นคนกลางในการให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้ให้มีโอกาสพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติท่ีสร้าง
ความพึงพอใจให้กับท้ังสองฝ่าย  
 

  ดังนั้น กระบวนการบังคับคดี ท่ีดำเนินการอยู่ ในปัจจุบัน  จึงเน้นการไกล่เกล่ีย
ประนีประนอม โดยมีกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการดำเนินการ และยึดกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเน้น 
ความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการประนีประนอมและหาข้อยุติท่ีสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้องให้มากท่ีสุด  
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  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมาย
กำหนด โดยมีการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และมีกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ซึ่งจากสถานการณ์ท่ีประชาชนประสบปัญหาเศรษฐกิจและเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
สถานการณ์โควิด-๑๙ นี้ ได้ส่งผลให้จำนวนหนี้เสียของประชาชนมีมากขึ้น และทำให้ปริมาณการบังคับคดี
ในช่วงปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากขึ้นเช่นกัน  
 

  ท้ังนี้ แม้ว่ากระบวนการบังคับคดีท่ีรับผิดชอบโดยกรมบังคับคดีจะขับเคล่ือนไปได้
ตามโครงสร้างขององค์กรท่ีรับผิดชอบแต่ละส่วนงาน แต่ในมุมมองของอธิบดีกรมบังคับคดีมองว่า 
กระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ “อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ” 
ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องพัฒนาระบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก เช่น การนำระบบอิ เล็กทรอนิก ส์ เข้ ามาช่วยสนับสนุน  นอกจากนั้ นควรจะต้อง  
“มีการดำเนินการท่ีซื่อสัตย์ เป็นกลาง และโปร่งใส” เพราะการดำเนินการท่ีตรงไปตรงมา เป็นกลาง และ
โปร่งใส จะสร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานท่ีให้บริการ และ“บุคลากร  
ต้องมีความชำนาญและทักษะ” โดยบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีในการบังคับคดีจะต้องมีทักษะในด้านกฎหมาย 
ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านการส่ือสาร และมีการพัฒนาท่ีต่อเนื่องให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน 
 

  ในมุมมองของอธิบดีกรมบังคับคดี อำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดีในปัจจุบัน จะมีภารกิจเกี่ยวกับ “การบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีพื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ตามคำส่ังศาล การชำระบัญชีตามคำส่ังศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และ 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี” ดำเนินการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนการกำกับการพื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 
การชดใช้ชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม  
 ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ส่วนใหญ่จะเป็นการ “ดำเนินการตามคำส่ังศาล” 
ประกอบด้วย การดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำส่ังศาล การดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำส่ังศาล 
การดำเนินการบังคับคดีพื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำส่ังศาล การดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล การรับวางทรัพย์จากลูกหนี้ 
หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ การดำเนินการประเมินราคาทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู่ความ 
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หนังสือหรือประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี  และปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมาย
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำส่ังศาล  
  ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและภารกิจดังกล่าว ปัจจุบันกรมบังคับคดีมีการแบ่ง
ส่วนราชการ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย ๑) สำนักงานเลขานุการกรม 
๒) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๓) กองบริหารการคลัง ๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๕) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ – ๖ ๖) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ ๗) กองฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้  ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ ๙) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร ๑ – ๖ และราชการบริหารสำนักงานบังคับคดีจังหวัด โดยอำนาจหน้าท่ีดังกล่าวให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑  
  

(๒) การบรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
 

  การบรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีท่ีผ่านมา คือ “การปฏิบัติตาม
ภารกิจท่ีกำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ี” ซึ่งเป็นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไปของ
กรมและราชการอื่นท่ีมิได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าท่ีและอำนาจ
ดังกล่าวให้รวมถึงปฏิบัติงานสารบรรณของกรม รับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือจากกรมในเรื่องการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม ประสานราชการ 
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม เสนอแนะการกำหนด
นโยบาย จัดทำแผน และประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของ
กระทรวง รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม  ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนงานของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสภาพทรัพย์ท่ีถูกยึด  คำคู่ความ 
หนังสือ หรือประกาศ และการเก็บสำนวนในคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คดีชำระบัญชี 
ตามคำส่ังศาล และเอกสารดำเนินงานท่ัวไป รวมท้ังการรักษาทรัพย์ รับคำขอรับชำระหนี้ หมายศาล 
คำพิพากษา และเอกสารอื่น ๆ ในคดีล้มละลาย รวมท้ังรับหมายบังคับคดีแทนสำนักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานครตามท่ีร้องขอ ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคคลล้มละลาย และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๓๕ 
 
 

 ๒) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับ
ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน รวมท้ังตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ของลูกหนี้
ในคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย คำนวณเงินตามคำส่ังและคำร้องในสำนวนคดี จัดการสะสาง
กิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย จัดทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลาย
และการชำระบัญชีตามคำส่ังศาล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๓) กองบริหารการคลัง มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะของกรม จัดทำบัญชีเพื่อควบคุมเงิน 
ท่ีอยู่ ระหว่างดำเนินการบังคับคดีและเงินอื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับคดี  ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับบริหารงานทรัพยากร
บุคคลและจัดระบบงานของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๕) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ - ๖ มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับดำเนินการเกี่ยวกับ 
การบังคับคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  ดำเนินการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ 
นิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำส่ังศาล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๖) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์  มีหน้าท่ีและอำนาจ
เกี่ยวกับศึกษา พัฒนา และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ การติดตามและเฉล่ียทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินและปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับ
องค์การ หรือพนักงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดี ดำเนินการเกี่ยวกับ
งานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา 
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอำนาจของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้
ด้านการบังคับคดีและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรมแก่เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับดำเนินการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับศึกษา 
วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม พัฒนา ออกแบบ และจัดวาง
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ระบบฐานข้อมูล ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง  ๆ ของกรม วางแผน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสารสนเทศและให้บริการ
แก่ประชาชน กำกับ ดูแล และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรม 
รวมท้ังกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
หน่วยงานภายในกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๖ มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐) สำนักงานบังคับคดีจังหวัด มีหน้าท่ีและอำนาจเกี่ยวกับดำเนินการเกี่ยวกับ 
การบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔ 
ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีได้ขับเคล่ือนการทำงานภารกิจต่าง ๆ ท่ีสำคัญท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เช่น งานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งท่ีสำเร็จ จำนวน ๒๖๗,๕๔๐ เรื่อง งานเกี่ยวกับการบังคับคดี
ล้มละลายท่ีเสร็จ จำนวน ๓๓,๙๗๘ เรื่อง งานเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเสร็จ จำนวน ๑,๐๗๘ เรื่อง 
การให้บริการด้านการวางทรัพย์ จำนวน ๓๙๖ เรื่อง งานด้านไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี จำนวน ๔๑,๗๖๔ เรื่อง 
และการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ – จ่ายเงินในคดี ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลา 
ท่ีกำหนด จำนวน ๑๗๓,๖๙๕ เรื่อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีดังกล่าว  
ได้เผยแพร่ไว้ใน https://www.led.go.th/policy/stat2.asp ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

  นอกจากการดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ กรมบังคับคดียังได้ดำเนินการ
เชิงรุกในพื้นท่ีชุมชนนำร่อง ทำการ ส่ือสารกับประชาชนในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การไม่สร้างหนี้และการชำระหนี้  เพื่อไม่ ให้ เกิดคดีความฟ้องร้องจนถึงขั้นยึดทรัพย์ สินหรือถึงขั้น  
ขายทอดตลาดทรัพย์ หรือการเป็นชุมชนปลอดหนี้ ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และลดภาระการทำงาน
ของกรมบังคับคดีในการบังคับคดีอีกทางหนึ่งด้วย  
 
 
 
 

https://www.led.go.th/policy/stat2.asp
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 (๓) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
 

  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี ในมุมมองของอธิบดี
กรมบังคับคดี คือ “การทำงานท่ีครบถ้วนเป็นระบบ” โดยแต่ละกระบวนการจะประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีหลัก
ท่ีมีความเช่ียวชาญ และฝ่ายสนับสนุนท่ีคอยสนับสนุนให้การดำเนินการลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบการทำงานท่ีครบถ้วนเป็นระบบนี้จะเน้นการทำงานเป็นทีม และมีกระบวนการส่ือสารเพื่อให้เข้าใจ  
ในภารกิจและวิธีการทำงานของแต่ละฝ่าย โดยมีผู้อำนวยการคอยควบคุมบังคับบัญชาและคอยแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้การดำเนินงานขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

  นอกจากนั้น ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง คือ 
“การทำงานท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผู้รับบริการ” ซึ่งได้ดำเนินการโดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
บทบาทการดำเนินงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการสำรวจมาพัฒนากระบวนการทำงานของ
บุคลากรในองค์กร การเช่ือมโยงการทำงานไปสู่ผู้รับบริการด้วยการสำรวจความพึงพอใจนี้ มีเป้าหมาย
สำคัญคือการลดข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการให้บริการของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และปรับเปล่ียน
มุมมองของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสม   
 

  สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คือ “การทำงานของบุคลากรท่ีมี  
ความกดดัน” เนื่องจากลักษณะของงานกรมบังคับคดีจะเกี่ยวพันกับการบังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษา
ของศาล บุคลากรอาจรู้สึกว่าตนเองมีความเส่ียงท่ีจะถูกผู้เสียประโยชน์ฟ้องร้องตามกฎหมาย หรือได้รับ 
การร้องเรียน บุคลากรบางคนอาจไม่สามารถทนแรงกดดันได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง  
ท่ีรับผิดชอบได้นาน รวมท้ังปัจจุบัน กรมบังคับคดีถือว่า “มีขอบข่ายงานกว้างขวางแต่มีบุคลากรจำกัด”  
โดยงานท่ีดำเนินการจะเกี่ยวกับประชาชนและมีขอบข่ายการทำงานท่ัวประเทศ อีกท้ังยังต้องทำงาน
ประสานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
 

  ท่ีสำคัญ จากสถานการณ์ท่ีประชาชนประสบปัญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ในปัจจุบัน ประชาชนประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น เกิดภาวะหนี้เสียมากขึ้น จึงทำให้มีคดีท่ีฟ้องร้องต่อศาล
เป็นจำนวนมาก รวมท้ังมีคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียมากขึ้นตามไปด้วย กรมบังคับคดีจึงเผชิญ  
กับปัญหา “ปริมาณงานเพิ่มข้ึนแต่บุคลากรเท่าเดิม” ปัญหาเรื่องภาระงานของบุคลากรท่ีมีมากขึ้นนี้บางครั้ง
เกิดการเปรียบเทียบเรื่องค่าตอบแทนกับหน่วยงานอื่น และมีภาวะเรื่องบุคลากรย้ายหน่วยงานหรือภาวะ
สมองไหลตามมา จึงเป็นเรื่องท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้
บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  
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 (๔) แนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นความสำเร็จของงาน 
 

  กรมบังคับคดี มีการติดต่อประสานงานกับท้ังส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณาภารกิจตามกฎหมายแล้ว กรมบังคับคดีจะต้อง “ทำงานเช่ือมโยงระบบ
กับศาลยุติธรรม” ซึ่งปัจจุบันมีศาลแพ่ง ศาลแพ่งใต้ และศาลแพ่งธนบุรี ที่มีการเชื่อมโยงหมายบังคับคดี
ผ ่านระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส์ และแนวทางการติดต่อประสานงานกับศาลจะเน้นการประสานงาน 
มีการพบปะพูดคุยแนะนำตัว และการขอคำปรึกษาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในระดับฝ่ายบริหาร  
 

  นอกจากนั้น ในการทำงานยังมีการ “สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน” โดยความร่วมมือ
ท่ีสำคัญในห้วงท่ีผ่านมา คือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติการหรือการให้บริการ
ประชาชน โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะโครงการนำร่อง  เพื่อออกแบบการให้บริการตาม  
ความต้องการของประชาชน เช่น ระบบยื่นคำร้อง/คำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน 
หรือ e-Filing เป็นต้น  
 

  สำหรับการติดต่อประสานงานกับประชาชนท่ัวไป นอกจากการดำเนินการในบทบาท
ของการไกล่เกล่ียคดีแล้ว การดำเนินงานของกรมบังคับคดี ยังได้มีการทำงานในลักษณะ “ทำงานร่วมกับ
เครือข่ายในพื้นท่ี” เพื่อส่ือสารกับชุมชนในลักษณะเชิงรุก โดยเริ่มต้นจาก ๖ จังหวัดนำร่องท่ีได้เน้น  
การส่ือสารกับชุมชนโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่สร้างหนี้ และการชำระหนี้เพื่อไม่ให้เกิด 
คดีความฟ้องร้องจนถึงขั้นยึดทรัพย์สินหรือถึงขั้นต้องเข้าสู่การขายทอดตลาด โดยเป้าหมายสุดท้ายคือ 
การเป็นพื้นท่ีหรือชุมชนท่ีปลอดหนี้ ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
แล้วยังจะช่วยลดภาระการทำงานของกรมบังคับคดีในเรื่องการบังคับคดีด้วย 
 

 (๕) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

  แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น  คือ “การพัฒนาองค์กรตามนโยบาย Change Better To Be LED ๕G”  
ซึ่งกระบวนการนี้จะยึดหลักการพัฒนา ๕ องค์ประกอบ คือ การเพิ่มศักยภาพทางความคิด การเพิ่มทักษะ
การบริหารจัดการด้วยแผนงานต่าง ๆ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการส่ือสารแบบสองทาง  
การให้บริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และการมุ่งเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและการเช่ือมโยง
ข้อมูล นอกจากนั้น การสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนี้  จะเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ในลักษณะ 
สหวิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็สร้างกลไกให้เกิดการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการเติบโตตามสาย งาน 
อย่างเหมาะสม โดยถือว่าทุกฝ่ายมีความสำคัญ ซึ่งการท่ีบุคลากรมีทักษะความชำนาญ จะช่วยให้เกิด  
การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนได้  
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  แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง คือการ “ส่งเสริม 
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากร” เนื่องจากลักษณะของงานกรมบังคับคดีจะเกี่ยวพันกับกฎหมาย มีความเส่ียงท่ีจะถูก
ผู้เสียประโยชน์ฟ้องร้องตามกฎหมาย บุคลากรจึงต้องมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน และสามารถทนต่อ
แรงกดดันต่าง ๆ ได้ โดยจุดแข็งการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของหน่วยงานในห้วงท่ีผ่านมา คือ  
การมีวัฒนธรรมการทำงานแบบพี่เล้ียง มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็น 
ความผูกพันระหว่างบุคลากร และมีการทำงานประสานสอดคล้องกันท่ัวท้ังหน่วยงาน การส่งเสริมความเข้มเข็ง
ให้กับบุคลากรนี้จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการเช่ือมโยงบุคลากรระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
ท้ังในด้านการสร้างความสัมพันธ์ การถ่ายทอดทักษะความรู้ และการแลกเปล่ียนทัศนคติการทำงาน  
 

  นอกจากนั้น “การสร้างวัฒนธรรมการทำงานท่ีเน้นความโปร่งใส” ถือว่ามีความจำเป็น 
มากสำหรับงานของกรมบังคับคดี เนื่องจากงานบังคับคดีคือการดำเนินการบังคับคดีตามคำส่ังศาล 
ซึ่งกระทบต่อบุคคลอื่นและมีผลต่อเนื่องในแง่ของความพึงพอใจ การทำงานจึงต้องเน้นความเป็นกลางและ
ความโปร่งใส และเพิ่มเติมภารกิจอื่น ๆ ในเชิงบวก ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาชนควบคู่กันไปด้วย เช่น การให้ความรู้ทางกฎหมาย หรือการจัดการไกล่เกล่ีย เป็นต้น รวมท้ัง 
ทำการ “พัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ ๔.๐” ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานให้ สามารถ 
ใช้ร่วมกันได้ มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พร้อมกับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) และทักษะของบุคลากร ให้ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 

 ๓) สรุป 
 

 กล่าวโดยสรุป ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากอธิบดีกรมบังคับคดี ได้สะท้อนถึง 
มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีกรมบังคับคดี สังกัด
กระทรวงยุ ติธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบันมีการดำเนินการใน ๒ ลักษณะสำคัญ คือ 
การดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมาย ครอบคลุมการบังคับคดีทางแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการพื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ตามคำส่ังของศาล และการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการแก้หนี้ครัวเรือนและ
กระบวนการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท สำหรับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ คือ จะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ มีการดำเนินการท่ีซื่อสัตย์ เป็นกลาง 
และโปร่งใส และบุคลากรต้องมีความชำนาญและทักษะ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี  
ด้านการส่ือสาร และมีการพัฒนาท่ีต่อเนื่องให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  สำหรับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี มุมมองของอธิบดีกรมบังคับคดี คือ อำนาจ
หน้าท่ีของกรมบังคับคดี จะมีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการพื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ตามคำส่ังศาล มีขอบเขตอำนาจหน้าท่ีตามคำส่ังศาล มีหน่วยงานย่อยสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการบรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีไว้ อีกท้ัง  
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ยังได้ดำเนินการเชิงรุกในพื้นท่ีชุมชนนำร่อง ด้วยการส่ือสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการไม่สร้างหนี้และการชำระหนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และลดภาระการทำงานของ   
กรมบังคับคดีในการบังคับคดีอีกทางหนึ่ง  
 

  ส่วนปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี ในมุมมองของอธิบดี
กรมบังคับคดี ได้สะท้อนถึงการทำงานของหน่วยงานท่ีครบถ้วนเป็นระบบ โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีหลัก 
ท่ีมีความเช่ียวชาญแต่ละด้าน ฝ่ายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ และฝ่ายอำนวยการท่ีคอยช่วยแก้ไขปัญหา  
มีการทำงานท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผู้รับบริการด้วยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ต่อบทบาท 
การดำเนินงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และนำผลสำรวจมาปรับปรุงการดำเนินงาน แต่ก็มีปัจจัยท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในเรื่องการทำงานของบุคลากรท่ีมีความกดดันจากความเส่ียงท่ีจะถูกผู้เสีย
ประโยชน์ฟ้องร้องตามกฎหมาย และการทำงานท่ีมีขอบข่ายงานกว้างขวางแต่มีบุคลากรจำกัด และ  
จากสถานการณ์ท่ีประชาชนประสบปัญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
แต่บุคลากรเท่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้
บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  
 

 สำหรับแนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นความสำเร็จของงาน อธิบดี 
กรมบังคับคดีสะท้อนถึงการทำงานท่ีต้องมีการติดต่อประสานงานกับท้ังส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบทบาทการทำงานเช่ือมโยงกับศาลยุติธรรม ท่ีจะต้องเน้น  
การประสานงาน มีการพบปะพูดคุย แนะนำตัว และการขอคำปรึกษาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
ในระดับฝ่ายบริหารต้องมีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้
สนับสนุนการปฏิบัติการหรือการให้บริการประชาชน และมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นท่ี เพื่อส่ือสาร
กับชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่สร้างหนี้และการชำระหนี้ให้กับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิด 
คดีความฟ้องร้องจนถึงขั้นยึดทรัพย์สินหรือถึงขั้นต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ซึ่งจะช่วยสร้าง  
ความเข้มแข็งให้ชุมชน และลดภาระการทำงานของกรมบังคับคดีได้อีกทางหนึ่ง 
 

 ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น ในมุมมองของอธิบดีกรมบังคับคดี คือ การพัฒนาองค์กรตามนโยบาย  
Change Better To Be LED ๕G ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางความคิด การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการด้วย
แผนงานต่าง ๆ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการส่ือสารแบบสองทาง  การให้บริการท่ีดีและ 
มีประสิทธิภาพ และการมุ่งเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและการเช่ือมโยงข้อมูล ทำการส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบพี่เล้ียง และเช่ือมโยงบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นเก่ากับ
คนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ การถ่ายทอดทักษะความรู้ และการแลกเปล่ียนทัศนคติ
การทำงาน มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานท่ีเน้นความโปร่งใส และยึดแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ มีการนำระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พร้อมกับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Mindset) และทักษะของบุคลากร 
ให้ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ หรือปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 

๒.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ กรมบังคับคดี  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ กรมบังคับคดี ในฐานะ 
ผู้มีประสบการณ์ในงานด้านการบังคับคดี ดำเนินการในวันอังคารท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรมบังคับคดี 
กรุงเทพมหานคร โดยความคิดเห็นดังกล่าวได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน 
และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
   

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ ได้สะท้อนถึงกระบวนการบังคับคดี 
ท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า “สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น” ซึ่ งเกิดจากการนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และมีการตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเบ้ืองต้นในแต่ละขั้นตอนอย่างรวดเร็วของ
เจ้าหน้าท่ี  จึงช่วยทำให้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเป็นขั้นตอนได้อย่างไม่ ติดขัด คือเริ่มจาก  
การมีคำพิพากษาและหมายบังคับคดี การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของคู่ความท่ีเกี่ยวข้อง การยื่นคำร้อง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าท่ี และการดำเนินการตามขั้นตอน  
อื่น ๆ ท่ีต่อเนื่องไปจนครบกระบวนการ อีกท้ังกระบวนการบังคับคดียังได้ “มีการกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการท่ีชัดเจน” โดยกรมบังคับคดีได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นคำส่ังให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเวลาท่ีกำหนดในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยให้กระบวนการบังคับคดีไม่ล่าช้า และเป็น
การสร้างความมั่นใจให้คู่ความท่ีมารับบริการได้อีกทางหนึ่ง 

 

นอกจากนั้น กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังได้ “ลดขั้นตอนการปฏิบัติ  
ท่ีไม่จำเป็น” เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับท่ีช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตศาลเพื่อขายทอดตลาดทรัพย์
หรือการอำนวยความสะดวกให้กับคู่ความในการโอนเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการทำ MOU 
กับธนาคารกรุงไทย เป็นต้น ซึ่งการลดขั้นตอนการปฏิบัติท่ีไม่จำเป็นลงไปด้วย  การกำหนดข้อบังคับ 
หรือการมีกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ นี้จะช่วยให้กระบวนการบังคับคดีเสร็จส้ินโดยเร็วมากยิ่งขึ้น  

 

  (๒) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี ในมุมมองของผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
กองบังคับดีล้มละลาย ๕ คือ “มุมมองด้านข้อกฎหมายท่ีแตกต่างกัน” ซึ่งเกิดกับบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีบังคับคดี
กับคู่ความท่ีรับบริการหรือฝ่ายกฎหมายของคู่ความผู้รับบริการ โดยบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีบังคับคดีจะต้อง 
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ยึดตามระเบียบท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัดและตามแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติมา ในขณะท่ีคู่ความท่ีมารับบริการ
อาจมีความเห็นต่างออกไปอันเกิดจากการตีความประเด็นกฎหมาย ซึ่งมุมมองท่ีแตกต่างกันนี้อาจทำให้
กระบวนการบังคับดีล่าช้า หรือเกิดเป็นความไม่เข้าใจระหว่างผู้มารับบริการกับหน่วยงานท่ีให้บริการได้ 
นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาและอุปสรรคจาก “แต่ละฝ่ายต่างมุ่งรักษาประโยชน์ของตน”เช่น การใช้ประเด็น
ทางกฎหมายเพื่อต้องการเก็บทรัพย์ของตนเองไว้ให้นานท่ีสุด หรือผู้ซื้อทรัพย์ได้การปฏิเสธซื้อทรัพย์
ภายหลังจากได้ดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จส้ินแล้ว เพราะเปล่ียนใจหรือเห็นว่าตนเองไม่ได้ประโยชน์
ตามท่ีคาดหวังไว้ ทำให้กระบวนการบังคับคดีเกิดความล่าช้าออกไปอีก  
 

  ท้ังนี้ จากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในประเด็นทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติ 
และการท่ีแต่ละฝ่ายต่างมุ่งรักษาประโยชน์ของตนเองนี้  ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบังคับคดี  
ใน ๒ ลักษณะ คือ “เกิดความไม่เข้าใจหรือไม่เช่ือมั่นจากผู้รับบริการ” อันเนื่องจากการมีมุมมองท่ีแตกต่าง
กันของแต่ละฝ่ายและ “การเกิดความล่าช้าในการบังคับคดี” อันเนื่องจากมีการยื้อเวลาโดยคู่ความ  
และการปฏิเสธท่ีจะดำเนินการให้เสร็จส้ิน โดยอาศัยประเด็นและขั้นตอนทางกฎหมายมาช่วยแทรกแซง  
ให้ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด  
 

  (๓) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ ในมุมมองของ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ คือ “การพัฒนากรมบังคับคดีให้มีศักยภาพและการบริการ
ประชาชนท่ีดี” โดยนำพื้นฐานแนวคิด “Change Better To Be LED ๕G” มาใช้ คือ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กร 
ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน รองรับต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีกลยุทธ์
สำคัญ ๕ ด้าน คือ เพิ่มศักยภาพบุคลากร วางแผนงานและกระบวนงานท่ีเป็นเลิศ เน้นการส่ือสารเชิงรุก  
สร้างความรับรู้และบูรณาการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน และพัฒนาสู่ความเป็น
องค์กรดิจิทัลโดยเฉพาะการเป็นองค์กรดิจิทัล ปัจจุบันหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดี  
อย่างกรมบังคับคดี ได้มีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนระบบงานบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวย 
ความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ และช่วยลดภาระงานของบุคลากรลงไปได้มาก และจะต้อง “มุ่งทำงานเชิงรุก
ด้วยการให้ความรู้ประชาชน” ซึ่งการทำงานเชิงรุกนี้จะต้องมุ่งดำเนินการในขอบข่ายท่ีกว้างขวางภายนอก
หน่วยงาน ในรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ด้านต่าง ๆ กับประชาชน 
นอกเหนือจากส่ือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีได้เผยแพร่ตามปกติรวมท้ัง “สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ให้กับบุคลากร” โดยเน้นสนับสนุนด้านสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับบุคลากรในการทำงานให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 (๔) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
 

  แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี ในมุมมอง
ของผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ คือ “ความโปร่งใสในการทำงาน” ซึ่งเป็นการทำงานอย่าง
สุจริต ตรงไปตรงมา เน้นการทำงานตามข้ันตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเมื่อผู้รับบริหาร
หรือประชาชนเห็นบทบาทการทำงาน ก็จะเกิดความเชื่อมั่นตามมา นอกจากนั้นจะต้องมี “การสร้าง  
การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายประชาชน” เนื่องจากการขับเคล่ือนการบังคับคดีให้บรรลุผล จะต้องได้รับ 
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนและการท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้
ได้ทราบและเข้าใจในบทบาทของกรมบังคับคดีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี รวมท้ัง  
“เน้นกระบวนการไกล่เกล่ียคดี” เพราะการไกล่เกล่ียคดีจะทำให้เจ้าหนี้เช่ือมั่นว่าตนเองได้รับการชดใช้ทรัพย์ 
และลูกหนี้สามารถรักษาทรัพย์ของตนเองไว้ได้ และกระบวนการไกล่เกล่ียคดีท่ีเกิดข้ึนนี้ หากทำสำเร็จจะสร้าง
ความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย และส่งผลต่อความเช่ือมั่นของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี  
ได้อีกทางหนึ่ง  
 

 กล่าวได้ว่า ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ 
เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน ได้สะท้อนถึงกระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า
สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการท่ีชัดเจน และมีการลดขั้นตอน 
การปฏิบัติท่ีไม่จำเป็นลงไป แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี ท่ีสำคัญ คือ 
การมีมุมมองด้านข้อกฎหมายท่ีแตกต่างกัน และผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายต่างมุ่งรักษาประโยชน์ของตน ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการบังคับคดีใน ๒ ลักษณะ คือ การเกิดความไม่เข้าใจหรือไม่เช่ือมั่นจากผู้รับบริการ 
และการเกิดความล่าช้าในการบังคับคดี สำหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คือ จะต้องพัฒนาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้มีศักยภาพและการบริการประชาชนท่ีดี  
มีการทำงานเชิงรุกด้วยการให้ความรู้ประชาชนนอกสถานท่ี และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร 
เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทาง 
การสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี คือ การสร้างความโปร่งใสในการทำงาน  
การสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายประชาชน และเน้นกระบวนการไกล่เกล่ียคดีท่ีสร้างความมั่นใจว่าทุกฝ่าย
จะได้ประโยชน์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ และจะส่งผลในด้านความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  
ในท้ายท่ีสุด   

 

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี  
 

  (๑) หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

   ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ี
หลักของกรมบังคับคดีว่า คือ “เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายในการบังคับคดี” ซึ่งจะมีภารกิจย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการบังคับคดีในหลายด้าน เช่น การยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ การเป็น
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คดีล้มละลาย หรือการดำเนินการไกล่เกล่ียช้ันบังคับดี เป็นต้น และเพื่อให้  
มีการทำงานท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการดำเนินการกระจายหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ด้วยการ “แบ่งภารกิจตามอำนาจศาล” โดยมีสำนักงานของกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป็นหน่วยงานขับเคล่ือน ซึ่งการแบ่งภารกิจและความรับผิดชอบตามอำนาจศาลนี้จะช่วยลดภาระงานของ
ส่วนกลางลงไปได้มาก และจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น ท้ังนี้สำหรับ
อำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานสังกัดกรมบังคดีในส่วนอื่น ๆ เป็นไปตาม “กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑” ท่ีได้จำแนกส่วนราชการและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ในสังกัดไว้เป็น ๒ ส่วน อย่างชัดเจน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด  

 

 (๒) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
 

  การดำเนินงานของกรมบังคับคดี ในมุมมองของผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับคดี
ล้มละลาย ๕ มีปัจจัยท่ีเอื้อต่อการปฏิบั ติงาน คือ “องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” โดยเฉพาะ 
การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน การปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นท่ี และการพัฒนาองค์กรตาม
แนวคิดการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน รองรับต่อสถานการณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และการให้บริการท่ีมุ่งตอบสนองต่อความต้องการ
และประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 

  สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงานท่ีสำคัญ คือ “ปัญหาความต่อเนื่อง 
ในการทำงานของบุคลากร” เนื่องจากบุคลากรของกรมบังคับคดีส่วนหนึ่งจะต้องมีทักษะความชำนาญ 
เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะงานทางด้านกฎหมาย ซึ่งบุคลกรกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาทำงานจนเกิดทักษะความชำนาญ
หรือมีเช่ียวชาญแล้ว บางส่วนอาจมีการเปล่ียนสายงาน เช่น การลาออกไปรับราชการท่ีสำนักงานอัยการ 
หรือศาลยุติธรรม เป็นต้น ทำให้บางขณะเกิดการขาดแคลนบุคลากร และเกิดปัญหาความต่อเนื่องในการทำงาน
ของบุคลากรในองค์กร 
 

 (๓) แนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
 

  มุมมองของผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ ได้สะท้อนแนวทาง 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คือ  
“การทำงานร่วมกันท่ีดีของกรมบังคับคดีกับศาล” เนื่องจากบุคลากรของท้ังสองหน่วยงานมีการทำงาน 
ท่ีประสานสอดคล้องกันมาอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรบางส่วนเคยทำงานร่วมกันมาก่อน รวมท้ังแต่ละปี  
จะมีการประชุมร่วมเพื่อการปรึกษาหารือ การพัฒนาความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  
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และ “การทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง” โดยหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายการทำงาน 
กับกรมบังคับคดี ท่ีสำคัญนอกเหนือจากศาลมีหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานอัยการ กรมท่ี ดิน 
กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น 
สำหรับกลไกการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นท่ีสำคัญ คือ การจัดประชุม การแลกเปล่ียนข้อมูล และ 
การประสานการปฏิบัติในระดับผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหาร 
 

 (๔) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

  แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น ในมุมมองของผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับดีล้มละลาย ๕ คือ “การมีนโยบาย 
ท่ีเอื้อต่อการทำงานและการพัฒนาองค์กร” โดยเห็นว่าการมีนโยบายท่ีชัดเจนจะทำให้เกิดการขับเคล่ือน  
ท่ัวท้ังองค์กรและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามมา ซึ่งเมื่อองค์กรมีการพัฒนาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  
การให้บริการประชาชน และประชาชนจะเกิดความเช่ือมั่นในท่ีสุด ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีมีนโยบาย 
ท่ีสำคัญ คือ การเน้นความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรตามหลัก “Change Better To Be LED ๕G”  
ซึ่งเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารองค์กรต้องการขับเคล่ือนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อจะเป็นการยกระดับองค์กร 
ให้มขีีดสมรรถนะสูง มีความทันสมัย มีการเช่ือมโยงการทำงาน และมีความพร้อมท่ีจะรองรับต่อสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลง  
 

 นอกจากนั้น องค์กรต้อง “พัฒนาระบบดิจิทัลให้บรรลุผล” ซึ่งการนำระบบดิจิทัล 
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานนี้  ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานรัฐในปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ่งจะลดขั้นตอนการดำเนินงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน ดังนั้น ระบบดิจิทัลของกรมบังคับคดีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ระบบมีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างเต็มท่ี   
 กล่าวได้ว่า ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ เกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของกรมบังคับคดี ได้สะท้อนถึงการดำเนินงานในส่วนของหน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดีว่า 
กรมบังคับคดีมีหน้าท่ีหลัก คือ การเป็นเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายในการบังคับคดี และมีการกระจายหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบด้วยการแบ่งภารกิจตามอำนาจศาลครอบคลุมส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีได้จำแนกส่วนราชการ
และอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดไว้อย่างชัดเจน โดยมีปัจจัยท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน คือ การท่ีองค์กร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน การปฏิบัติการเชิงรุก  
ในพื้นท่ี และการมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และพบปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการทำงานท่ีสำคัญ คือ 
ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการทำงานของบุคลากรอันเกิดจากการโยกย้ายงาน ในส่วนของแนวทาง 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คือ 
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การทำงานร่วมกันท่ีดีของกรมบังคับคดีกับศาล และการทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้วยการประชุมร่วมกัน การแลกเปล่ียนข้อมูล และการประสานการปฏิบัติในระดับผู้ปฏิบัติงานและ  
ฝ่ายบริหาร ท้ังนี้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชน และประชาชนมีความเช่ือมั่น คือ การมีนโยบายท่ีเอื้อต่อการทำงานและการพัฒนาองค์กร เช่น 
การเน้นความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรตามหลัก “Change Better To Be LED ๕G” และองค์กรต้อง
ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบดิจิทัลบรรลุผล เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ
องค์กรได้อย่างเต็มท่ี   
 

๒.๓ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของผู้พิพากษา  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของผู้พิพากษา ในฐานะผู้มีประสบการณ์  
การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒ คน คือ 
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะช้ันต้น 
ดำเนินการในวันพุธท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
กรุงเทพมหานคร ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี  
ในปัจจุบัน และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

ปัจจุบันจากการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทำให้การบังคับคดี  
มีความรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันผู้ท่ีอนุญาตเป็น
อำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานฯ แทนการขออนุญาตต่อศาล ซึ่งทำให้การบังคับคดีจากขั้นตอน  
ยึดทรัพย์สินเข้าสู่ขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพย์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน  
ในการดำเนินการยึดทรัพย์สินและอายัด สามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Filing ของกรมบังคับคดี  
ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการบังคับคดีต้ังเรื่องท่ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดท่ีทรัพย์
ต้ังอยู่แต่สามารถดำเนินการตั้งเรื่องและบังคับคดีได้ทุกท่ี ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง  

 

  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการบังคับคดีท่ีควรจะเป็น หรือเป็นท่ีคาดหวังของประชาชน ควรเป็น 
การบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถดำเนินการตรวจสอบกระบวนการบังคับคดี  
ได้ทุกขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศได้ง่าย และสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีระบบ 
ท่ีคุ้มครองสิทธิและข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในคดีอย่างรัดกุม 
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 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

กระบวนการบังคับคดีท่ียังเป็นปัญหาและอุปสรรค ในปัจจุบัน คือ การไม่เข้าใจ 
ในกระบวนการของกฎหมาย กระบวนการบังคับคดี สิทธิ และหน้าท่ีของประชาชน เนื่องจากขาดความรู้ 
ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบังคับคดี หรือการเพิกเฉย และละเลยต่อสิทธิ และหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งส่งผล
ในด้านลบต่อกระบวนการบังคับคดี โดยอาจทำให้เข้าใจว่าการบังคับคดีไม่มีความยุติธรรม หรือไม่มี  
การคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

 

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

โดยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตของคน
ในสังคมเปล่ียนแปลงไป ทำให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นการดำเนินการงานด้านการบังคับคดี 
จึงต้องมีการปรับเปล่ียนการทำงานใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น ในปัจจุบัน  
การขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี สำหรับสำนักงานท่ีมีขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังเป็น  
การขายทอดตลาดทรัพย์ท่ีผู้ซื้อและผู้มีส่วนได้เสียต้องเดินทางไปดูแลการขาย หรือเข้าสู่ราคาขายด้วยตนเอง 
หากเกิดภาวะการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-๑๙ เกิดขึ้น อาจทำให้ต้องดำเนินการขออนุญาตศาล 
งดการขาย และทำใหก้ารบังคับคดีต้องหยุดชะงักลงช่ัวคราว ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดทรัพย์
เป็นรูปแบบการขายทางออนไลน์ และควรมีนโยบายด้านการป้องกันและให้ความคุ้มครอง โดยเน้น 
การเสริมสร้างพลังและศักยภาพ (Empowerment) ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable 
Groups) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหนี้ครัวเรือน และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
ซึ่งมีความเส่ียงท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย จากการขาดความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยการออกไป
ให้ความรู้เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านกฎหมาย และวินัยทางการเงินให้แก่กลุ่มเปราะบาง
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทุกอำเภอ 

 

 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
 

ในมุมมองของผู้พิพากษา คือ นโยบายการทำงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถดำเนินการตรวจสอบการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ยุ่งยาก มีฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และ
สามารถจ่ายเงินส่วนได้ในคดีให้เจ้าหน้าท่ีตามคำพิพากษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีระบบการให้บริการ
ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา มุ่งเน้นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
e-Service และ Application ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และการมีนโยบายด้านเชิงป้องกัน และ 
ให้ความคุ้มครอง เน้นการเสริมสร้างพลังและศักยภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเปราะบาง เพื่อทำให้
เกิดความเข้าใจ ความรู้ และขั้นตอนของกฎหมาย และกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีให้มากขึ้น 
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 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  ในมุมมองของผู้พิพากษา อำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของ 
กรมบังคับคดีในปัจจุบัน คือ สามารถดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หมายบังคับคดีและบังคับคดี
ล้มละลายได้อย่างถูกต้อง  
 

(๒) การบรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
 

กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ สามารถดำเนินการตามกรอบของ
กฎหมาย และคำพิพากษาได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และกรณีท่ีคู่ความโต้แย้ง คัดค้าน หรือเพิกถอน  
การทำงาน ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถดำเนินการรายงานกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีให้แก่
ศาลทราบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 (๓) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
 

  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี ในมุมมองของ 
ผู้พิพากษา คือ กระบวนการไกล่เกล่ียของกรมบังคับคดี เป็นประโยชน์ต่อคู่ความอย่างมากเนื่องจาก ทำให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หากคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ โดยวิธีไกล่เกล่ียจะส่งผลทำให้การบังคับคดียุติ 
หรือเสร็จส้ินไป ทำให้ไม่มีปัญหาการร้องเพิกถอนการบังคับคดี เป็นคดีต่อศาลตามมา ท้ังยังเป็นการยอมรับ
ของคู่กรณีท่ีทำข้อตกลงกันเอง หากมีผ่อนชำระหนี้ก็สามารถดำเนินการงดการบังคับคดี และเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี  หรือก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว โดยการไกล่เกล่ียยังเป็น 
การลดปริมาณคดี ท่ีจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และแบ่งเบาภาระงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ทำให้
สามารถไปดำเนินการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการบริหาร และบริการ  
แก่ประชาชน การไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีสามารถเป็นยุติธรรมทางเลือก และยุติการบังคับคดีได้อย่างชัดเจน 
 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี ในมุมมองของ 
ผู้พิพากษา คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนของกฎหมาย และกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี 
ของกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) และยังต้องมีการพัฒนาและปรับใช้ระบบการขายทอดตลาดทรัพย์
เป็นรูปแบบการขายทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
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 (๔ ) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

  การนำเอาหลักทฤษฎีผลประโยชน์ และการตอบแทนมาใช้ในกระบวนการทำงาน
บังคับคดี โดยดำเนินการบนพื้นฐานความ Balance หรือดุลยภาพในการบังคับคดีเพื่อให้การทำงานสามารถ
ขับเคล่ือนได้รวดเร็ว และการปรับเปล่ียนช่องทางการติดต่อประสานงานในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้น 
 

 (๕) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

  แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น คือ “การพัฒนาเรื่องกลไกการไกล่เกล่ีย และทฤษฎีการแบ่งสัดส่วน” เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการไกล่เกล่ีย เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว 
การไกล่เกล่ียยังเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 
 

  แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง คือการ “พัฒนาระบบ
สารสนเทศของกรมบังคับคดีใหม่” เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูล การประมูลสินค้า 
ทางออนไลน์  
 

๒.๔ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของพนักงานอัยการ  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากพนักงานอัยการ ในฐานะผู้มีประสบการณ์  
การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒ คน คือ 
อัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี ๑ และอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการ  ดำเนินการในวันพุธท่ี ๕ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าว 
ได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

(๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

   การดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการจัดทำสำนวนให้หน่วยงานของภาครัฐบาล รวมถึง
การบังคับโทษในทางอาญา โดยมีการกำหนดกฎหมายอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบังคับคดี  
โดยมีความเห็นว่ากระบวนขั้นตอนในปัจจุบันยังไม่มีความรวดเร็วเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติทางกฎหมายโดยมีความจำเป็นต้องมีหมายบังคับคดี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการบังคับคดี  
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  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

   ควรมีการเพิ่มเติมการศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศในกระบวนการบังคับคดี
ดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งควรดำเนินการโดยฝ่ายงานวิจัยทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อทำให้สามารถนำมา
ปรับและประยุกต์ใช้กับกระบวนการบังคับคดีในประเทศไทยได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว 
ในการบังคับคดี 
 

 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ ความล่าช้าและ 
ไม่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ในทางปฏิบัติเป็นผู้มีหน้าท่ีต้องดำเนินการ 
สืบทรัพย์สินจากจำเลย/ลูกหนี้ ด้วยตนเอง และนำมาแจ้งต่อศาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็นได้ยาก เนื่องจากเจ้าหนี้ ท่ีเป็นรายบุคคลหรือเอกชนขนาดเล็ก ไม่มี
ความสามารถในการดำเนินการ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นภาระแก่ ผู้ฟ้องร้อง 
เป็นอย่างมาก 
 

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 ควรมีกระบวนการหรือกลไกในการผลักดันกฎหมายหรือข้อระเบียบเพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับคดี การสืบทรัพย์เพื่อมาชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบความเสียหาย
จากกระบวนการให้มากท่ีสุด นอกจากนี้กรมบังคับคดีควรปรับบทบาทของตนเองให้มีการดำเนินการเชิงรุก
ท่ีมากขึ้นกว่าเดิมในด้านการบริการประชาชนท่ีมากขึ้น  
 

 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
 

  การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี
จำเป็นต้องมีแนวทางหรือนโยบายท่ีต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการสืบทรัพย์ท่ีมากขึ้น
กว่าเดิม เพื่อให้ประชาชนลดภาระการดำเนินการดังกล่าวได้มากท่ีสุด 

 
 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  ในมุมมองของพนักงานอัยการ อำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดีในปัจจุบัน คือ เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบทางกฎหมายท่ีดำเนินการอยู่ 
โดยไม่สามารถปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบดังกล่าวได้ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานท่ีไม่มาก 
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(๒) บทบาทของกรมบังคับคดี 
 

        เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกรมบังคับคดี พบว่ายังมีมุมมองการบริการจากภาครัฐ 
ท่ีแยกออกจากกันกล่าวคือ เจ้าหนี้ท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าท่ีเป็นภาคเอกชน โดยมุมมอง/กระบวนทัศน์
จากภาครัฐคุ้มครองประชาชนในด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว เช่น คดีความอาญาทำร้ายร่างก ายนั้น
ผู้เสียหายจะเป็นภาครัฐ เป็นต้น กล่าวคือ การคุ้มครองทางร่างกาย ในขณะท่ีการทำธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นของ
ประชาชนภาครัฐจะไม่คุ้มครองในส่วนดังกล่าว ถือเป็นภาระหน้าท่ีของประชาชนหรือภาคเอกชน  
ในการดำเนินการด้วยตนเอง  
   

 (๓) การทำงานระหว่างหน่วยงานกับกรมบังคับคดี 
 

  การดำเนินงานร่วมกับกรมบังคับคดีนั้น สำนักงานอัยการมีหน้าท่ีในการประสานงาน
ส่งสำนวนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีอย่างต่อเนื่องต้ังแต่อดีตท่ีผ่านมา อย่างไรก็ ตาม พบว่า 
มีปัญหาในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ มีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการท่ีล่าช้าในด้านการขายทอดตลาด 
ท่ีกรมบังคับคดีออกใบรับบัญชีท่ีล่าช้า ซึ่งตามกฎหมายมีระเบียบไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ในทางปฏิบัติ 
อาจยาวนานถึง ๖ เดือน ทำให้การดำเนินการต่อของหน่วยงานอัยการเกิดความล่าช้าตามไปด้วย นอกจากนี้ 
ยังมีอุปสรรคในด้านสถานท่ีเก็บรักษาสินทรัพย์ จากการยึดทรัพย์ท่ียังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนว่าควรอยู่  
ในสถานท่ีใดท่ีเหมาะสม รวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมในปัจจุบันที่กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่นั้น
ไม่ควรคิดค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเพิ่มเติมอีกด้วย  เนื่องจากมีความเห็นว่าถือเป็น 
การดำเนินการตามหน้าท่ีของกรมบังคับคดีตามข้อบัญญัติท่ีมีอยู่ 
   

 (๔ ) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

  การดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของกรมบังคับคดีมีความเห็นว่า ควรมีระบบช่องทางพิเศษกับคดีท่ีเป็นของหน่วยงานภาครัฐในการติดต่อ
เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีจากสำนักอัยการยังต้องกดรับบัตรคิวรวมกับคดีภาคเอกชน ทำให้อาจเสียเวลา
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสำนักอัยการหรือหน่วยงานรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้บทบาทของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีควรปรับหน้าท่ีให้มีความเหมือนกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อทำให้สามารถดำเนินการ 
ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นได้  
 

  นอกจากนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ียึดมาได้  
ในด้านเกี่ยวกับความเกิดประโยชน์และมูลค่าของทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การยึดท่ีดินมานั้นควรต้องศึกษา
ถึงบริบทรอบพื้นท่ีดังกล่าวว่า มีข้อจำกัดใดบ้างเพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ของผู้ท่ีจะมาดำเนินการ 
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ประมูลทรัพย์ดังกล่าวมากท่ีสุด เป็นต้น รวมถึงบทบาทของเจ้าพนักงานควรมีบทบาทท่ีมากขึ้นในการทำงาน
เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากท่ีสุด 
 

๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี 
 

 กระบวนการบังคับคดีควรมีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านกระบวนการดำเนินการ ขั้นตอน
การดำเนินการ กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดสรุป
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 

 (๑) ควรมีการจัดต้ังกองทุนคดีแพ่ง โดยมีลักษณะการดำเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับโครงสร้าง  
การดำเนินงานแบบกองทุนคดีอาญา ซึ่งอาจมีรูปแบบการจ่ายเงินสมทบคล้ายกับระบบประกันสังคม 
ในการร่วมจ่ายจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ
บังคับคดี ซึ่งอาจเรียกกองทุนดังกล่าวเป็น “กองทุนเยียวยาตามคำพิพากษา”   

 (๒) คำพิพากษาไม่ควรหมดระยะเวลาการบังคับคดี โดยในปัจจุบันมีระยะเวลาเพียง ๑๐ ปี 
โดยมีความเห็นว่ากระบวนการตามระยะเวลาดังกล่าวทำให้ผู้ก่อเหตุอาจไม่เกรงกลัวต่อกระบวนการดังกล่าว 
และสามารถโอนถ่ายทรัพย์สินหลบเล่ียงคดีจนระยะเวลาดังกล่าวได้ง่าย  
 (๓) ควรขยายโครงสร้างของบทบาทหน้าท่ีหน่วยงานกรมบังคับคดีให้มากขึ้น ปรับเพิ่มภารกิจ
เชิงรุกท่ีสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากกว่าเดิม   
 (๔) ระบบ e-Filing ยังมีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการเข้าถึงระบบได้ เกิดการค้างในระบบ  
ข้อมูลท่ีจัดทำระหว่างทางไม่อาจบันทึกได้ และข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลไม่สำคัญมีจำนวนมากเกินไปกว่า  
ความจำเป็น    
 (๕) ควรลดขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงเกิดสร้างช่องทาง Fast Track ให้หน่วยงานภาครัฐ
ในการดำเนินงานระหว่างกันเพื่อให้เกิดความรวดเร็วที่มากขึ้น 

(๖) ควรศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศในกระบวนการบังคับคดีให้มากขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้
กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  

๒.๕ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของภาคเอกชน  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน ในฐานะผู้มีประสบการณ์  
การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒ คน คือ 
ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส อาร์ เอ็น เซอร์วิสเซส ๒๐๑๕ จำกัด และหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 
บริษัท เอส อาร์ เอ็น เซอร์วิสเซส ๒๐๑๕ จำกัด ดำเนินการในวันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บริษัท 
เอส อาร์ เอ็น เซอร์วิสเซส ๒๐๑๕ จำกัด ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๕๓ 
 
 

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

กระบวนการบั งคับคดี ท่ีดำเนินการอยู่ ในปั จจุบัน  มีขั้นตอนกระบวนการท่ี มี  
ความล่าช้ามาก และไม่มีผลในทางปฏิบัติ เช่น กระบวนการชำระหนี้ ท่ีล่าช้า ซึ่งกระบวนการท่ีมีความล่าช้า 
ก็เปรียบเสมือนกับการไม่ยุติธรรมกับเจ้าหนี้ และไม่สามารถยึดทรัพย์สินหรือไม่สามารถอายัดทรัพย์สินได้ 
โดยเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว ท้ังท่ีมีทรัพย์สินและไม่มีทรัพย์สิน 
 

  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

จากกระบวนการท่ีมีความล่าช้า ซึ่งเปรียบเสมือนความไม่ยุติธรรม ซึ่งความคาดหวัง
ต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คือ การเร่งกระบวนการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุคคล หรือเกิดจากตัวกฎหมาย หากเกิดจาก  
ตัวบุคคลจะได้มีการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มจำนวนบุคคลในการทำงาน แต่หากเกิดจากตัวกระบวนการ
กฎหมายจะได้มีการไปเร่ง หรือลดขั้นตอนในกระบวนการให้เหลือน้อยลง 
 

 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

ปัญหาท่ีสำคัญ คือ ขั้นตอนในการดำเนินการท่ีมากเกินไปทำให้เกิดความล่าช้า เช่น 
มีคำพิพากษา/ออกข้อบังคับ/แต่งต้ังเจ้าพนักงานออกหมายเรียบร้อย เพราะไม่ใช้เจ้าพนักงานออกหมาย 
เมื่อยังไม่เข้าระบบภาคเอกชนก็ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยตรง 
คือ ยอดหนี้ และดอกเบ้ียท่ีเกิดเพิ่มมากขึ้น 
 

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินการใหม่ให้มีความรวดเร็ว และพัฒนาระบบการ
ส่ือสารใหม่ ซึ่งภาคเอกชนจะใช้การดำเนินการแบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้กระบวนการต่างๆ เร็วขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายน้อยลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโจทก์ และจำเลยในการมาติดต่อท่ีกรมบังคับคดี 
 

 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี 
 

  สร้างความโปร่งใสในกระบวนการบังคับคดี  ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้  
ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดีก็จะเกิดขึ้นตามมา และการให้ความรู้ ท่ีถูกต้อง 
แก่ประชาชน หรือจำเลยในกระบวนการขั้นตอนการบังคับคดี  
 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๕๔ 
 
 

  ในมุมมองของภาคเอกชน อำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของ 
กรมบังคับคดีในปัจจุบัน คือ ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดีมีความชัดเจนดี มีการปฏิบัติหน้าท่ี 
และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกเป็นอย่างดี 
 

(๒) การบรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
 

เรื่องคดีแพ่งเกี่ยวกับสินเช่ือ บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีจะแนะนำให้ฝ่ายโจทก์ 
มาไกล่เกล่ียกับทางส่วนของจำเลย โดยจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการไกล่เกล่ีย และติดต่อกับ 
กรมบังคับคดีเมื่อมีผลการยึดหรืออายัด กรมบังคับคดีจะมีหนังสือแจ้งไปยังทางฝ่ายโจทก์ โดยจะทำตาม
หน้าท่ีในการยึด หรืออายัดทรัพย์ ก่อนท่ีจะวางประกาศขาย ซึ่งจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาตาม
กระบวนการให้จำเลยติดต่อไปทางกรมบังคับคดี และให้ไกล่เกล่ียก่อนท่ีจะประกาศขาย ซึ่งปัญหาท่ีผ่านมา
คือ ฝ่ายจำเลยท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ซึ่งในฐานะภาคเอกชนก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 
ท่ีกำหนดไว้ 
 

 (๓) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
 

  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี ในมุมมองของ
ภาคเอกชน คือ “การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ” โดยแต่ละหน่วยงานจะประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีหลักท่ีมี  
ความเช่ียวชาญ และฝ่ายสนับสนุนท่ีคอยสนับสนุนให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ต่อผู้มาใช้บริการ 
โดยในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี e-Filing มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  
 

  สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คือ “บุคลากรไม่เพียงพอและขาด 
การนำเทคโนโลยีออนไลน์มาปรับใช้ในขั้นตอนการยื่นตรวจสอบเอกสาร” เนื่องจากลักษณะของงาน 
กรมบังคับคดีจะเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร ซึ่งบุคลากรไม่เพียงพอใช้เวลานานในการตรวจสอบ
ข้อมูลคดีต่างๆ   
 

 (๔ ) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

ในมุมมองของภาคเอกชน คือ การพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่ออำนวย 
ความสะดวกให้กับโจทก์ และจำเลยในการมาติดต่อท่ีกรมบังคับคดี 
 

 (๕) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน หรือจำเลย ในกระบวนการขั้นตอน 
การบังคับคดี และการไกล่เกล่ียกับลูกหนี้ให้มาทำตามข้ันตอนกระบวนการ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๕๕ 
 
 

            ๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี 
 

 เพิ่ มบุคลากรให้มีความเพี ยงพอกับปริมาณงาน และนำเทคโน โลยีสมัยใหม่มาใช้  
ในกระบวนการบังคับคดี เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับโจทก์ 
และจำเลยในการมาติดต่อท่ีกรมบังคับคดี 
 

๒.๖ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของธนาคารออมสิน  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของธนาคารออมสิน ในฐานะผู้มีประสบการณ์
การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ใหข้้อมูลสำคัญ จำนวน ๒ คน คือ  
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายคดี ๒ คน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าว 
ได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
กรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากธนาคารออมสิน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

บังคับคดี คือ หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว ในส่วนของทรัพย์จำนองซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการ คือ 
ถ้าลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ทางธนาคารจะดำเนินการให้ทางสำนักงานทนายความดำเนินการ 
ยึดทรัพย์จำนองเพื่อนำออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับชำระหนี้ แต่ถ้าเป็นในกรณีของบุคคลค้ำประกัน ซึ่งจะ
ไม่มีการจำนองหลักทรัพย์ หากไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา หรือว่าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ทางธนาคารจะให้สำนักงานทนายสืบทรัพย์ หากพบทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นของลูกหนี้  หรือผู้ค้ำประกัน  
ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ ซึ่งกระบวนการจะเหมือนกับทรัพย์จำนองท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคาร 

โดยกระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีขั้นตอนการให้บริการท่ีมี  
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยกรมบังคับคดีได้นำระบบ e-Filing มาใช้ทำให้ทางธนาคารสามารถยื่นคำแถลง
ยึดทรัพย์ผ่านในระบบ e-Filing ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วกว่าในอดีตท่ีผ่านมา 
 

  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการบั ง คับคดี ท่ีควรจะเป็น ท่ีหรือความคาดหวัง ท่ี เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการนำเอาระบบ e-Filing มาใช้อย่างในปัจจุบันทำให้สามารถลดขั้นตอนได้มากและ 
มีความรวดเร็วขึ้น 
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 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
กระบวนการบังคับคดีท่ียังเป็นปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน ในความเห็นของ

ธนาคารออมสิน คือ การค้นหาสำนวนไม่พบ ข้อมูลในระบบท่ีมีไม่ครบถ้วนตามท่ีต้องการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักท่ีทางธนาคารต้องเสียเวลาในการดำเนินการเข้าไปติดต่อท่ีสำนักงานบังคับคดีตามเขตพื้นท่ี และ
กรมบังคับคดีเป็นอย่างมาก ถ้าในอนาคตทางกรมบังคับคดีสามารถพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียในการลดขั้นตอน และลดการเดินทางท่ีจะต้องไปติดต่อ 
ท่ีหน่วยงาน 
 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาด้านระบบ e-Filing หรือว่าระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี
ให้มีข้อมูลท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน ท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบ
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าท่ี 

 

 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
ในมุมมองของธนาคารออมสิน คือ นโยบายการทำงานด้วยระบบการให้บริการท่ีมี

ความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ยุ่งยากและ
การสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องของการประเมินราคาหลักทรัพย์ท่ีเป็นธรรม เหมาะสมท้ังในส่วนของตัวโจทก์
และตัวจำเลย 

 

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน  
  ในมุมมองของธนาคารออมสิน อำนาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดี ในการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดีในปัจจุบัน คือ กระบวนการบังคับคดีในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีมี ต่อขั้นตอน 
การปฏิบัติงานท่ียังมีข้อผิดพลาดอยู่ เช่น การปฏิบัติหน้าท่ีของสำนักงานหนึ่งเป็นแบบนี้โดยมีขั้นตอน 
ท่ีชัดเจน รวดเร็ว ในการให้บริการ และการปฏิบัติหน้าท่ีของสำนักงานอีกท่ีหนึ่ง โดยมีขั้นตอนท่ีต่างกัน
ออกไป ข้อจำกัดในการทำงาน และความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้มาใช้บริการ 
 

(๒) การบรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี 
กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบของ

กฎหมาย และคำพิพากษาได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถดำเนินการรายงาน
กระบวนการทำงานของกรมบังคับคดีให้แก่ศาลทราบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 (๓) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี ในมุมมองของ
ธนาคารออมสิน คือ ในปัจจุบันสามารถย่ืนคำแถลงยึดทรัพย์ผ่านในระบบ e-Filing ทำให้มีความสะดวกและ
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รวดเร็ว ลดขั้นตอนไปได้มาก ซึ่งแตกต่างจากในอดีตท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคารต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าท่ีเอง 
เพื่อทำการตรวจสำนวนในแต่ละเรื่อง 
   

  สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คือ การค้นหาสำนวนไม่พบข้อมูล 
ในระบบหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามท่ีต้องการตรวจสอบ ซึ่งเป็นปัญหาหลักท่ีทางธนาคารต้องเสียเวลา  
ในการดำเนินการเข้าไปติดต่อท่ีสำนักงานบังคับคดีตามเขตพื้นท่ี  และกรมบังคับคดีเป็นอย่างมาก  
ถ้าในอนาคตทางกรมบังคับคดีสามารถพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ และ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการลดขั้นตอน และลดการเดินทางท่ีจะต้องไปติดต่อท่ีหน่วยงาน 
 

 (๔ ) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน   
 การพัฒนาระบบ e-Filing ให้มีฐานข้อมูลท่ีครบถ้วน สำหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีต้อง 
เข้าไปค้นหาข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ หากทางกรมบังคับคดีต้องมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูล ทางธนาคารก็ยินยอมหากได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็วที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง 
 

 (๕) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 

แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น คือ “การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบได้”เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ในการค้นหาข้อมูล การประมูลสินค้าทางออนไลน์ท้ังส่วนกลาง และต่างจังหวัด ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบ 
ให้มีความเสถียร มีรูปแบบการนำเสนอประมูลท่ีทันสมัยจากในอดีตท่ีเคยดำเนินการมาแล้ว 

แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น คือ “การจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดี” เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ผ่านการอบรมออนไลน์ 
. ๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี 
         ธนาคารออมสินได้รับการสนับสนุนจากกรมบังคับคดี ในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ีย หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ อยากให้ทางกรมบังคับคดีแจ้งการจัดงานล่วงหน้า เพื่อให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีเวลา 
ในการเตรียมงาน และการประชาสัมพันธ์หากลุ่มลูกค้าในการเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
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๒.๗ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ในฐานะผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ จำนวน ๒ คน คือ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้า  
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการในวันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕  
ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวได้สะท้อน
ถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
กล่าวได้ดังนี้  

  ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
   

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้แสดง
มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันว่า “ควรสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้” โดยมองว่า
ปัจจุบันยังมีความเหล่ือมล้ำและความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกับกระบวนการบังคับคดี เช่น การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีต้องบังคับคดีต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะมูลค่าท่ีดินในภาคเกษตรซึ่งมีลูกหนี้เป็น
เกษตรกรท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และในปัจจุบันได้มีกลไกทางกฎหมายให้การช่วยเหลือ
ลูกหนี้โดยไม่กระทบกับสิทธิหรือผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ คือ “มีการจัดต้ังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”
ซึ่งกองทุนดังกล่าว มุ่งสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสทางการเงินไปชำระหนี้  เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการรักษาทรัพย์สินท่ีทำกินของเกษตรกรให้คงอยู่ จนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ต่อไป นอกจากนั้น 
กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน ถือว่า “มีกระบวนการไกล่เกล่ียคดี” ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเจรจา
ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในลักษณะท่ีได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย เพื่อลดผลกระทบจากการบังคับคดีโดยไม่ต้อง
ถึงขั้นการขายทอดตลาดทรัพย์ตามกระบวนการบังคับคดี  

 

  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้สะท้อนถึง
ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพว่า การบังคับคดีควรจะต้อง  
“มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีสร้างความเป็นธรรม” คือ กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีทุกฝ่ายบรรลุผลอย่างพึงพอใจ 
และทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ใช่เป็นการเจรจาไกล่เกล่ียเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ตามเงื่อนไขแต่เพียงอย่างเดียว  
รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะต้อง “ให้ความรู้กับประชาชน” โดยเฉพาะประชาชนท่ีเป็นลูกหนี้
เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เช่น สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้าน เพื่อไม่ให้เป็น 
การเสียสิทธิหรือเพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ของลูกหนี้ท่ีเป็น
ประเด็นอ่อนไหว 
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  นอกจากนั้นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ยังได้คาดหวังต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับคดีว่า “ควรช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีขาดโอกาส” หรือลูกหนี้ 
ท่ียากจน ไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมาย โดยรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ  คือ การช่วยเป็น 
คนกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อไม่ให้ลูกหนี้มีการเสียเปรียบ และยึดความเป็นธรรม ความโปร่งใส  
และความสุจริตเป็นแนวทางในการทำงาน  

 

 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มองว่า  
“กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันไม่ได้มีอุปสรรคในแง่กฎหมาย” เพราะเป็นการดำเนินการตามท่ีกฎหมาย
กำหนด และแต่ละกระบวนการมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน แต่อาจมีปัญหาและอุปสรรค  
ในเรื่องของ “ความยุติธรรมของการชำระหนี้” อันเกิดจากการท่ีลูกหนี้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในการขายทอดตลาดทรัพย์ หรือตนเองขาดโอกาสในการรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมายทำให้
เสียสิทธิหรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมจากเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องท่ีต้องการแสวงหาผลประโยชน์  
จากทรัพย์สินของตน 
 

  ท้ังนี้ เมื่อลูกหนี้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น
ในกระบวนการบังคับคดี โดยเห็นว่า “กระบวนการบังคับคดีให้โอกาสเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้” คือ   
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เกิดการชำระหนี้โดยเจ้าหนี้ได้ประโยชน์ มากกว่าการช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อสร้าง 
ความเป็นธรรม หรือการสร้างทางเลือกอื่น ๆ ให้กับลูกหนี้ในการชำระหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ท่ีเป็น
เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่จะมีการศึกษาไม่สูง ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และไม่มีศักยภาพ  
ในการจ้างฝ่ายกฎหมายมาช่วยดำเนินการ  

 

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ “การอำนวยความยุติธรรม
ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย” โดยยึดการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเท่ียงธรรม มีการดำเนินการท่ีโปร่งใส  
และให้โอกาสทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีควรจะต้อง  
“มีช่องทางส่ือสารท่ีเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว” โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชน
ผ่านระบบสารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้อย่างสะดวก รวมท้ัง “ควรเผยแพร่ความรู้  
ท่ีเป็นประโยชน์” เพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับตนเอง เช่น ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการบังคับคดี สิทธิทางกฎหมายหรือทางเลือกต่าง ๆ ในการเจรจา 
เพื่อชำระหนี้ เป็นต้น   
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 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
  

 แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี ในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ “การใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่
กับหลักกฎหมาย” โดยกระบวนการบังคับคดีควรจะต้องมีกลไกอื่น ๆ มาช่วยเสริม  นอกเหนือจาก 
การดำเนินการตามขั้นตอนของการบังคับคดี เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการพยายามช่วยเหลือให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ และควรจะต้อง “สร้างกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรม” 
เพื่อเป็นทางเลือกหรือเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรม
จะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับท้ังฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้  ในเรื่องท่ีทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จาก
กระบวนการไกล่เกล่ีย และการลดผลกระทบอื่น ๆ อันเกิดจากการบังคับคดี  
 

  กล่าวได้ว่า ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้สะท้อนถึงกระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า กระบวนการ
บังคับคดีในกลุ่มเกษตรกรยังมีความเหล่ือมล้ำในแง่กฎหมาย และได้มีการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้วยการจัดต้ังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาส  
ทางการเงินไปชำระหนี้ อีกท้ังยังมีกระบวนการไกล่เกล่ียคดีท่ีมีเป้าหมายให้เกิดการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้ 
กับลูกหนี้ในลักษณะท่ีได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย และมีความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีว่าจะต้อง 
มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีสร้างความเป็นธรรม และมีการให้ความรู้กับประชาชนควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ทราบถึง 
สิทธิและทางเลือกในการชำระหนี้ และควรช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีขาดโอกาส เพื่อให้ลูกหนี้ท่ีไม่มีความรู้และ
ยากจนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการบังคับคดี สำหรับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการ
บังคับคดี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มองว่ากระบวนการบังคับคดี
ในปัจจุบันไม่ได้มีอุปสรรคในแง่กฎหมาย แต่อาจมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความยุติธรรมของการชำระหนี้
อันเกิดจากการขาดโอกาสในการรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติและสิทธิต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น  
ในกระบวนการบังคับคดี โดยเฉพาะการเห็นว่ากระบวนการบังคับคดีให้โอกาสเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้ หรือ
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เกิดการชำระหนี้โดยเจ้าหนี้ได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว  ในส่วนของแนวทาง  
การพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะเน้นการอำนวยความยุติธรรม 
ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย มีช่องทางส่ือสารท่ีเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว และมีการเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
และแนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี ควรจะมีการใช้หลักรัฐศาสตร์
ควบคู่กับหลักกฎหมาย และสร้างกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่น
ให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
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  มุมมองของของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เห็นว่าปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ในฐานะหน่วยงานหลักในการบังคับคดี คือ  
“การมีความร่วมมือท่ีดีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง”ความร่วมมือดังกล่าวมี ต้ังแต่การประสานงาน  
การแลกเปล่ียนข้อมูล การช่วยแก้ไขปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงาน โดยบทบาท
การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรของกรมบังคับคดีในส่วนภูมิภาค นับว่า
ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะเกษตรกรถือเป็นกลุ่มอ่อนไหวท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษในกระบวนการ
บังคับคดี 
 

  สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค คือ “ความไม่เช่ือมั่นต่อบทบาทการรักษาประโยชน์ของ
ลูกหนี้” โดยพบว่ากลุ่มลูกหนี้ท่ีเป็นเกษตรกรบางส่วน ได้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในกระบวนการไกล่เกล่ียคดี 
ว่าตนเองจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการชำระหนี้โดยเจ้าหนี้เป็นผู้ได้
ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว หรือปล่อยให้มีบุคคลอื่นได้โอกาสแสวงประโยชน์จากสินทรัพย์ ท่ีมี  
การขายทอดตลาดทรัพย์  
 

 (๒) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการติดต่อประสาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานว่า  
“ควรมีการติดต่อประสานงานท่ีง่ายและรวดเร็ว” เช่น กรณีเมื่อเกิดปัญหาสามารถประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทางโทรศัพท์ในเบื้องต้น  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันเหตุการณ์ และต้องการให้กรมบังคับคดี “ช่วยส่ือสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ เสียท่ีเกี่ยวข้อง” 
เนื่องจากมองว่ากรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการบังคับคดี สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย 
หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจนกว่าหน่วยงานอื่น ๆ อีกท้ังยังมีอำนาจในการโน้มน้าวใจหรือการช่วยไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี     
 

 (๓) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

  มุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ต่อแนวทางการพัฒนาหน่วยงานของกรมบังคับคดี ให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น คือ “พัฒนาการส่ือสารกับประชาชน” เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วน
เห็นว่าตนเองเสียประโยชน์กับกระบวนการบังคับคดี โดยเฉพาะการไม่ทราบถึงสิทธิและขั้นตอนของ
กระบวนการบังคับคดี และการเห็นถึงความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการบังคับคดี หรือการระแวงว่าจะมี  
ผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการบังคับคดีท่ีทำให้ลูกหนี้เสียเปรียบ และต้องการให้กรมบังคับคดี  
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“มีส่วนร่วมกับกองทุนฟื้นฟูให้มากขึ้น” โดยเห็นว่ากองทุนฟื้นฟูจะมีบทบาทช่วยเหลือลูกหนี้ในกระบวนการ
บังคับคดี การท่ีกรมบังคับคดีเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือลูกหนี้มากขึ้น เช่น การร่วมเป็นอนุกรรมการระดับ
จังหวัดในการช่วยเหลือฟื้นฟูลูกหนี้ จะช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และประชาชนจะเกิด
ความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดี 
 

 กล่าวได้ว่า ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้สะท้อนถึงการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ว่ามีปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงาน
ของกรมบังคับคดี ในด้านมีความร่วมมือท่ี ดีกับหน่วยงาน ท่ี เกี่ยวข้อง ท้ังเรื่องการประสานงาน  
การแลกเปล่ียนข้อมูล การช่วยแก้ไขปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน สำหรับปัจจัย
ท่ีเป็นอุปสรรค คือ ความไม่เช่ือมั่นต่อบทบาทการรักษาประโยชน์ให้กับประชาชนท่ีเป็นลูกหนี้ โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกหนี้ ท่ีเป็นเกษตรกรเห็นว่าตนเองเสียประโยชน์จากกระบวนการบังคับคดี โดยมีข้อเสนอถึง 
แนวทางการติดต่อประสานเพื่อบรรลุผลสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานว่า ควรมีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานท่ีง่ายและรวดเร็ว และเพิ่มบทบาทในการช่วยส่ือสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย 
ท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น และมีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถอำนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชน และประชาชนมีความเช่ือมั่นว่าควรจะพัฒนาการส่ือสารกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
การส่ือสารถึงสิทธิของลูกหนี้และขั้นตอนของกระบวนการบังคับคดี และต้องการให้กรมบังคับคดีมีส่วนร่วมกับ
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อจะได้เพิ่มบทบาทในการช่วยอำนวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน และสร้างความเช่ือมั่นจากประชาชนต่อการทำงานของกรมบังคับคดี  
 

๒.๘ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในฐานะผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ  จำนวน ๒ คน คือ  อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และอุปนายกฝ่ายปฏิบั ติการ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน และมุมมอง
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
 

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงมุมมอง

เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันว่า “กระบวนการบังคับคดีปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายได้ชัดเจน” 
เพราะการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีความเท่าเทียมกันทำให้ฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้
หรือทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สะท้อนถึง
ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพว่า การบังคับคดีควรจะต้อง  
“มีการสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ” เพราะบุคลากรเป็นกลไกท่ีสำคัญท่ีค่อยสนับสนุน 
ให้กระบวนการบังคับคดีใหม้ีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

 

 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  มองว่า  
“กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันไม่ได้มีอุปสรรคในด้านกฎหมาย” เพราะเป็นการดำเนินการตามท่ี
กฎหมายกำหนด แต่อาจมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ “ตัวบุคคล”จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีทำให้
ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้อำนาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพราะอาจถูกดำเนินคดีได้จึงทำให้ 
ตัวบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลักและเกิดความยุติธรรมท้ังสองฝ่าย นอกจากนี้ตัวบุคคลเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งสามารถนำมาผนวกกับการจบนิติศาสตร์ รวมท้ังประสบการณ์ในการทำงานเพราะการอยู่ 
ในตำแหน่งนิติกร หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถเล่ือนเพื่อความก้าวหน้าได้ เช่น การสอบพนักงาน
อัยการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นต้น   
    

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ “ทำให้เกิดความยุติธรรม” 
โดยยึดการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเท่ียงธรรม มีการดำเนินการท่ีโปร่งใสและให้โอกาสทุกฝ่าย  
ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
  

 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
  

 แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี ในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ “การใช้หลักนิติศาสตร์ควบคู่กับ
หลักกฎหมายและประสบการณ์ในการทำงาน” โดยกระบวนการบังคับคดีควรจะต้องมีกลไกอื่น ๆ มาช่วยเสริม 
นอกเหนือจากการดำเนินการตามขั้นตอนของการบังคับคดี เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงบทบาทของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในการพยายามช่วยเหลือให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ในส่วนของแนวทางการพัฒนากระบวนการ 
บังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะเน้นความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายโดยมีการเผยแพร่
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
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 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
 

 มุมมองของของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เห็นว่าปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ในฐานะหน่วยงานหลักในการบังคับคดี คือ  
“การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ” เพราะการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแล้ว 
ก็จะทำให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยเฉพาะความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย 
เพราะการดำเนินการของกรมบังคับคดีเป็นไปตามตัวบทกฎหมายท่ีชัดเจน โปร่งใสและยุติธรรมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
 

 (๒) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการติดต่อประสาน เพื่ อบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพการทำงานว่ า  
“ควรมีการติดต่อประสานงานท่ีรวดเร็ว” เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันเหตุการณ์ อาจจะจัดทำส่ือท่ีทำให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ตลอดจนขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง   
 

 (๓) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

  มุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ต่อแนวทางการพัฒนาหน่วยงานของกรมบังคับคดี ให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น คือ “ตัวบุคคล” เพราะประชาชนมีความเช่ือมั่นอยู่ท่ีตัวบุคคล ทำให้กฎหมายมีอยู่
ด้วยกัน ๓ ส่วน คือ ส่วนกฎหมาย ส่วนสถาบันและส่วนบุคลากร โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ ตลอดจน 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง มีการดำเนินการท่ีโปร่งใสและยุติธรรมกับท้ังสองฝ่าย
เพื่อท้ังสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

๒.๙ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของกรมที่ดิน 
  

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของกรมท่ีดิน ในฐานะผู้มีประสบการณ์  
การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒ คน คือ  
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายสำนักกฎหมาย สังกัดกรมท่ีดิน ดำเนินการในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรมท่ีดิน กรุงเทพมหานคร ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าว ได้สะท้อนถึงมุมมอง
เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  
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 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
  

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมท่ีดิน ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 
ท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน สำหรับกรมท่ีดินนั้นมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีท่ีสำคัญ คือ การตรวจสอบ
ทรัพย์ประเภทท่ีเป็นท่ีดิน โดยมีสำนักงานท่ีดินในจังหวัดต่าง ๆ เป็นหน่วยดำเนินการและให้การสนับสนุน 
และท่ีผ่านมาทางหน่วยงานได้มีการประสานการทำงาน จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคผ่านกลไกขององค์กร 
ในการตรวจสอบทรัพย์ตามข้ันตอนท่ีกำหนด 
 

  สำหรับความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คือ 
การทำงานท่ีประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็น  
การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านการบริการ
ประชาชน และมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 

 ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมท่ีดินมองว่า การดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหน้าท่ีอาจเผชิญกับความเส่ียง 
ท่ีจะถูกฟ้องร้อง หรือมีภาวะกดดันท่ีต้องทำงานท่ามกลางความขัดแย้ง หรือความคาดหวังของประชาชน
ท่ีมารับบริการในด้านผลประโยชน์ท่ีตนเองควรได้รับ ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นคือ หากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
ไม่มีความรู้และทักษะท่ีดีพอ หรือขาดการยึดถือความถูกต้องเป็นบรรทัดฐานในการทำงาน ก็อาจเกิด  
ความกดดันหรือขาดประสิทธิภาพในการทำงานได้  
 

 ท้ังนี้แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
การมุ่งพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ และ  
ให้การสนับสนุนปัจจัยท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น มีกิจกรรมสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่าย
การทำงาน หรือองค์กรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกสถานท่ีของบุคลากร
อย่างเพียงพอ เป็นต้น  
 

 สำหรับแนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดีในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมท่ีดิน คือ การทำงานอย่างมืออาชีพของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ 
มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมารับบริการ  
  

 กล่าวได้ว่า มุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมท่ีดินเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี
ท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเห็นว่าปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีท่ีสำคัญ คือ ความกดดันของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
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การทำงาน แนวทางการแก้ปัญหา คือ การมุ่งพัฒนาคน พัฒนาระบบให้สนับสนุนการทำงาน และ 
ให้การสนับสนุนปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้างความเช่ือมั่นกับประชาชนด้วย  
การทำงานอย่างมืออาชีพ และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมารับบริการ 
    

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมท่ีดิน ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกรมท่ีดินกับกรมบังคับคดีว่า ท้ังสองหน่วยงานมีการทำงานร่วมกันในเรื่องสำคัญ คือ ตรวจสอบทรัพย์ 
กล่าวคือ เมื่อตรวจสอบเจอก็แจ้งให้เจ้าพนักงานยึดแล้วก็ขายหลักทรัพย์  ซึ่งท่ีผ่านมาสามารถดำเนินการ
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี สำหรับบทบาทของกรมบังคับคดีในเรื่องอื่น ๆ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมท่ีดิน
มองว่ากรมบังคับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมีการทำงานร่วมกัน  
กับหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

๒.๑๐ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของธนาคารไทยพาณิชย์  
 

 การสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้องของธนาคารไทยพาณิชย์  ในฐานะผู้มี
ประสบการณ์การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน ๒ คน คือ ผู้อำนวยการงานคดีภูมิภาค และผู้จัดการงานคดีกลาง ดำเนินการในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก ดังกล่าว 
ได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
  

  (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันว่า มีการดำเนินการในการบังคับคดีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีพัฒนาการ 
ในด้านความสะดวก ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ระบบ e-Filing นำมาใช้ในการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวที่สามารถลดระยะเวลาในการเข้าพบเจ้าหน้าท่ี
กรมบังคับคดีท่ีสำนักงานได้มากขึ้น โดยระบบดังกล่าวมีความเห็นว่าสามารถทำให้ลดขั้นตอนการเข้าพบ
เจ้าหน้าท่ีได้ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าระบบดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับคดีท่ี มีจำนวน
คู่ความเสียหายเป็นจำนวนไม่มากและมีลักษณะคดีหรือเอกสารท่ีไม่ซับซ้อน ทำให้ลดภาระนิติกร/เจ้าหน้าท่ี
ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เป็นจำนวนมาก 
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  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สะท้อนถึงความคาดหวัง
ต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพว่า กระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสม ควรดำเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ถึงข้อมูลสถานะการดำเนินการในแต่ละคดีได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
เกิดความรวดเร็วและสะดวกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแสดงข้อมูลท่ีสำคัญหรือขั้นตอนท่ีชัดเจนเพื่อให้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองให้มากท่ีสุด  

 

 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ มองว่าปัญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน กล่าวคือ ในระบบการขายทอดตลาดนั้นมีระยะเวลา 
ในการดำเนินการท่ียาวนานเกินไป กล่าวคือ ผู้มีความประสงค์ซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาด 
ได้ดำเนินการวางเงินหลักประกันในการซื้อทรัพย์ท่ีวางขายทอดตลาด แต่ในกระบวนการชำระจำนวนเงิน
เต็มจำนวนเกิดการประวิงเวลาจนหมดระยะเวลาท่ีกำหนด และยังมีระเบียบเพิ่มเติมให้ผู้ซื้อสามารถร้องต่อศาล
เพื่อดำเนินการขอขยายเวลาออกไปได้ ทำให้ธนาคารฯ ยังไม่สามารถปิดกระบวนการในกรณีดังกล่าว  
ได้เกิดความล่าช้า  
  นอกจากนี้ยังพบปัญหาการค้นหาระบบสำนวนท่ีล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าท่ีของธนาคาร
ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานเป็นเวลานาน ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาของจำนวนคดี  
ท่ีต้องดำเนินการในภาพรวมได้ เกิดความล่าช้าและผลกระทบในการได้รับการเยียวยาของเจ้าหนี้ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

 

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมอง
ของตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย ์คือ ควรมีการดำเนินการด้วยความรวดเร็ว สะดวกต่อผู้ใช้งานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดทำตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมในการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริการและสร้างความพึงพอใจท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลซึ่งกันและกันในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นท่ีระบบ
สำนวนท่ีสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งสถานะการดำเนินงาน  
ในแต่ละคดีได้ เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ดำเนินงานสามารถวางแผนบริหารจัดการในการทำงานของ
ภาคส่วนตนเองได้ดีมากขึ้น  
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 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
  

 แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี ในมุมมอง
ของตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ คือ มีรูปแบบการบริการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บังคับคดีท่ีสามารถอำนวยความสะดวก โปร่งใสและเป็นธรรม เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพื่อลดผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ลดความเหล่ือมล้ำในด้านกฎหมาย มี การให้ความรู้ต่อขั้นตอน 
การดำเนินงาน สิทธิพึงได้รับท่ีชัดเจนแก่ประชาชน มีระบบการไกล่เกล่ียท่ีชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

 (๑) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
 

  มุมมองของตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นว่าปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานของ 
กรมบังคับคดี ในฐานะหน่วยงานหลักในการบังคับคดี คือ การสร้างบทบาทเชิงรุกในการให้บริการและ 
การบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การสร้างบทบาทเชิงรุกดังกล่าวควรเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ 
การดำเนินงาน เช่น การสร้างความร่วมมือต้ังแต่การประสานงาน การแลกเปล่ียนข้อมูล การช่วยแก้ไข
ปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงาน โดยบทบาทการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรมบังคับคดีในส่วนภูมิภาคได้ โดยจำเป็นต้องให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการใช้อำนาจ และบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามกฎหมายท่ีมากขึ้น
เต็มตามศักยภาพของตัวเจ้าพนักงานเอง จะสามารถทำให้การดำเนินการไปได้อย่างลุล่วงและรวดเร็ว  
มากขึ้น  
  อย่างไรก็ตามปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคดังกล่าวคือ “ความกังวลต่อการใช้บทบาทของ 
ตัวเจ้าพนักงานท่ีเกี่ยวข้องเอง” พบว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในปัจจุบันแม้ว่า
จะมีอำนาจตามกฎหมายท่ีค่อนข้างกว้างขวางในการใช้อำนาจหน้าท่ี เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละกรณี
ของคดีได้นั้น แต่ยังพบความกังวลต่อการใช้อำนาจหน้าท่ีดังกล่าว  เนื่องจากกลัวเกิดการร้องเรียนแต่ 
การใช้อำนาจหน้าท่ีท่ีผิดหรือโดยมิชอบ ทำให้ในหลายกรณีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มท่ี 
 

 (๒) แนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการติดต่อประสาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยจากช่วงเวลา 
ในการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิค-๑๙ ได้มีการประสานงานพูดคุยติดต่อทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ี 
กรมบังคับคดีกับธนาคารท่ีมากขึ้น ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดำเนินการบังคับคดีได้เป็นอย่างดีและ  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาปัจจุบันท่ีมีการดำเนินการตามปกติพบว่า 
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ได้กลับไปดำเนินการอย่างเดิม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประสานงานได้อย่างรวดเร็วเหมือนช่วงการแพร่
ระบาดของสถานการณ์โควิค-๑๙  
 นอกจากนี้ควรมีการปฏิบั ติและวัดผลตามหลัก Service Level Agreement (SLA) 
ท่ีกรมบังคับคดีได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ธนาคารท่ีดำเนินการประสานงานร่วมกันสามารถได้รับบริการท่ีมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ในการประสานงานท่ีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต   
 

 (๓) แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
 

  มุมมองของตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ต่อแนวทางการพัฒนาหน่วยงานของ 
กรมบังคับคดีให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และประชาชนมีความเช่ือมั่น  คือ 
ความชัดเจนและโปร่งใสในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าการบริการ
ตามลำดับคิวยังไม่สำเร็จตามลำดับคิว เนื่องจากในบางกรณีมีลำดับคิวท่ีอยู่ด้านหลังสามารถดำเนินการ  
ได้เสร็จก่อนลำดับคิวเริ่มต้น ทำให้อาจไม่เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้ใช้บริการ ได้ ควรมีการบริหารจัดการ 
ท่ีสามารถบรรลุผลสำเร็จในรายกรณีได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ติดขัดในกระบวนการดำเนินงาน ส่ิงเหล่านี้  
จะสามารถช่วยให้เกิดความเช่ือมั่นและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ได้มีความมั่นใจต่อการใช้บริการของกรมบังคับคดีได้เพิ่มขึ้น 
 

๒.๑๑ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องของกรมสรรพากร  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร ในฐานะผู้มีประสบการณ์ 
การทำงานด้านการบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี การสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒ คน คือ  
ผู้อำนวยการกองงานสืบและคดี และหัวหน้าฝ่ายคดี กรมสรรพากร ดำเนินการในวันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
ณ กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังกล่าว ได้สะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน และมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี กล่าวได้ดังนี้  

  

 ๑) ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
  

     (๑) กระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 

 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร ได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการ
บังคับคดีในปัจจุบันใน ๒ ลักษณะ คือ “การบังคับคดีท่ีกรมสรรพากรดำเนินการได้เอง” โดยใช้อำนาจตาม
กฎหมายในการบังคับคดีเกี่ยวกับการค้างภาษีอากร ท่ีให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจบังคับอายัดทรัพย์สิน
เพื่อมาชำระหนี้ ท่ีค้างจ่ายได้เอง และ “การนำคดีฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้เกิดการบัง คับคดี” โดยมี
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กรมสรรพากรเป็นโจทก์หรือเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ในเรื่องการบังคับคดี  

 

 สำหรับภาพรวมของการบังคับคดีท่ีเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรสะท้อนว่า แม้ว่าจะมีกฎหมายให้กรมสรรพากรดำเนินการได้เอง แต่ก็พบ
ปัญหาสำคัญ คือ “ความยากในการสืบทรัพย์ สิน” และเป็น ปัจ จัยสำคัญ ท่ีทำให้ เป็นอุปสรรค 
ในกระบวนการบังคับคดี  

 

  (๒) ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรได้สะท้อนถึงความคาดหวังต่อกระบวนการ
บังคับคดีท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพว่า “แต่ละหน่วยงานควรสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน” เนื่องจาก
กระบวนการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของปัจจัยท่ีนำไปสู่กระบวนการบังคับคดี 
คือ การสืบทรัพย์สิน และมีหลายหน่วยงานท่ีจะต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล เช่น กรมท่ีดินหรือ
สถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรมองว่า การท่ีเจ้าหนี้จะไป 
สืบทรัพย์สินโดยลำพังทำได้ลำบาก ดังนั้นการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยให้สามารถ
ดำเนินการบังคับคดีได้ง่ายและรวดเร็วขึน้  

 

 (๓) ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรมองว่า ปัญหาท่ีสำคัญ ท่ี สุดของ 
การดำเนินการบังคับคดี คือ “ปัญหาด้านการเปิดเผยข้อมูล” เนื่องจากมีกฎหมายท่ีกำหนดเงื่อนไข 
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ค่อนข้างรัดกุม เพื่อคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดได้
โดยง่าย อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวเจ้าหนี้อาจเห็นเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการสืบทรัพย์ สินจึงควร
หาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการสืบทรัพย์ สิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้โดยไม่เป็นการละเมิด
กฎหมาย 
 

  สำหรับปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ท่ีทำได้ยากขึ้น ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรมองว่า ส่ิงท่ีเป็นผลกระทบตามมา คือ “เจ้าหนี้รู้สึกถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรม” 
เนื่องจากเจ้าหนี้เห็นว่าตนเองไม่มีเครื่องมือหรือกลไกท่ีดีพอในการทำการสืบทรัพย์สิน และเห็นว่าปัญหา
ดังกล่าวทำให้กระบวนการบังคับคดีมีความล่าช้าตามไปด้วย  

 

 (๔) แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร คือ “มีการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ” 
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การเช่ือมโยงข้อมูลนี้ควรจะมีหน่วยงานหลักอย่างกรมบังคับคดีเป็นผู้เช่ือมประสาน และควรดำเนินการ  
ในลักษณะมีการจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ MOU ระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

 

 (๕) แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี  
  

 แนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี ในมุมมอง
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร คือ “มีการบังคับคดีให้บรรลุตามคำส่ังศาล” เนื่องจากเจ้าหนี้
ย่อมต้องการชำระหนี้จากลูกหนี้ตามการพิจารณาของศาล เพราะมองว่ามีความเป็นธรรมและเป็นท่ียุติแล้ว 
การบังคับคดีตามคำส่ังศาลจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนท่ีเป็นเจ้าหนี้ว่า กระบวนการบังคับคดีของ
หน่วยงานรัฐมีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมได้จริง อย่างไรก็ตามกระบวนการบังคับคดีดังกล่าว
จะต้อง “มีความเป็นธรรมและโปร่งใส” ซึ่งความเป็นธรรมสามารถพิจารณาได้จากการอำนวยความยุติธรรม
ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือไม่ถูกเอาเปรียบ ส่วนความโปร่งใสพิจารณาได้จาก
บทบาทการทำงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้  
และสามารถอธิบายบทบาทการทำงานได้เมื่อประชาชนมีข้อสงสัย  
 

  กล่าวได้ว่า ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร 
ได้สะท้อนถึงกระบวนการบังคับคดีท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า การบังคับคดีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
มี ๒ ลักษณะ คือ กรมสรรพากรสามารถดำเนินการได้เองตามกฎหมาย และการนำคดีฟ้องร้องต่อศาล  
เพื่อให้เกิดการบังคับคดี โดยพบปัญหาสำคัญ คือ ความยากในการสืบทรัพย์สิน และมีความคาดหวัง 
ต่อกระบวนการบังคับคดีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพว่า แต่ละหน่วยงานควรสนับสนุนการทำงาน 
ซึ่งกันและกัน สำหรับปัญหาสำคัญท่ีสุดของการดำเนินการบังคับคดีในมุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
จากกรมสรรพากร คือปัญหาด้านการเปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขของกฎหมาย ท่ีมุ่งคุ้มครองสิทธิและข้อมูล 
ส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดได้โดยง่าย ซึ่ งส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นจากเจ้าหนี้ว่ าตนเองประสบ 
ความยากลำบากในการสืบทรัพย์สิน เพราะขาดเครื่องมือหรือกลไกในการสนับสนุนการดำเนินการในส่วน
ของแนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการเช่ือมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ประชาชนต่อกระบวนการบังคับคดี คือ จะต้องบังคับคดีให้บรรลุตามคำส่ังศาล และมีความเป็นธรรม 
และโปร่งใส โดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน  

 

 ๒) มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
 

  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดีว่า จากการทำงานร่วมกันท่ีผ่านมา กรมบังคับคดี “ได้บรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของ 
กรมบังคับคดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย” โดยกรมบังคับคดีได้แสดงให้เห็นถึงผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์  
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ในการบังคับคดี และเห็นถึงความชำนาญในภารกิจท่ีปฏิบัติ และจากการได้ร่วมทำงานและแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ได้เห็นว่ากรมบังคับคดี “มีองค์ความรู้ บุคลากรมีประสบการณ์ และ  
มีเครือข่ายท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” เป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อความสำเร็จ แต่ก็พบเห็นอุปสรรค 
ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในบางเรื่อง คือ “การประสานงานด้านข้อมูล” โดยเฉพาะด้านการเฉล่ียทรัพย์
ท่ีควรจะต้องทำการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อลดข้อจำกัดของการบังคับคดี
ท่ีเกิดขึ้นจากช่องว่างของกฎหมาย หรือป้องกันการปฏิบัติงานท่ีมีความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานอื่น    
 

  ในส่วนของแนวทางการติดต่อประสานงานการบรรลุผลสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรมองว่า กรมบังคับคดี “สามารถเพิ่มกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น” โดยกระบวนการส่ือสารดังกล่าวควรจะมีท้ังการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การสนับสนุนข้อมูล อำนวยความสะดวก และการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้การทำงาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างสะดวก สามารถขจัดความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงาน และลดข้อผิดพลาดหรือ  
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  
 

  กล่าวได้ว่า มุมมองของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากรท่ีมีต่อการดำเนินงานของ
กรมบังคับคดี คือ การเห็นว่ากรมบังคับคดีได้บรรลุผลตามบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ โดยมีปัจจัยเอื้อท่ีสำคัญ คือ การมีบุคลากรท่ีมีความชำนาญ 
และมีเครือข่ายท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพบเห็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น คือ
เรื่องการประสานงานด้านข้อมูล และมีข้อเสนอแนะให้ กรมบังคับคดีเพิ่มกระบวนการติดต่อส่ือสาร 
กับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น ในด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนข้อมูล อำนวยความสะดวก 
และการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ  
 

 สรุป  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเก็บรวบรวมจากผู้บริหารกรมบังคับคดี และ

บุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงินและอื่น ๆ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๒๐ คน สามารถกล่าวโดยสรุปเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงมุมมองของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  และมุมมองเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของกรมบังคับคดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี ๕๔  
 

ตารางที่ ๕๔ แสดงมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีต่อกระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน  
      และการดำเนินงานของกรมบังคับคดี  

 

หน่วยงานที่สังกัด 
มุมมองที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในปัจจุบัน 
มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

กรมบังคับคดี 
๑. กรมบังคับคดี ๑. กระบวนการบังคับคดี เป็นการดำเนินการ

ตามข้ันตอนของกฎหมาย และปัจจุบันนโยบาย
ของรัฐบาลได้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ย 

๑. กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
และมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจและพ้ืนที่  และมีผลการดำเนินการตาม
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๗๓ 
 
 

หน่วยงานที่สังกัด 
มุมมองที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในปัจจุบัน 
มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

กรมบังคับคดี 
๒. การบังคับคดีที่ดี คือ การอำนวยความสะดวก
ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีการดำเนินการที่ซื่อสัตย์
เป็นกลาง โปร่งใส และบุคลากรต้องมีความ
ชำนาญ 
๓. การบังคับคดีในปัจจุบันสามารถดำเนินการ 
ได้รวดเร็วข้ึน จากการลดข้ันตอนการปฏิบั ติ  
ที่ไม่จำเป็น 
๔. กระบวนการบั งคับค ดี ในปั จจุบั น ยั งมี
อุปสรรคในด้านมุมมองข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน 
และการมุ่งรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย  

ภารกิจที่กำหนด และการดำเนินการเชิงรุกหรือ
เชิงป้องกันเพ่ือให้ความรู้ประชาชน 
๒. ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
คือ การทำงานที่ครบถ้วนเป็นระบบ มีการทำงาน
ที่ เชื่ อม โยงไปสู่ ผู้ รั บ บริ การ และมี ก ารนำ
เทคโนโลยีมาใช้ 
๓. ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ 
กรมบังคับคดี คือ การทำงานภายใต้แรงกดดัน 
การมีบุคลากรที่จำกัด และการมีภารกิจที่เพ่ิมมาก
ข้ึนจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
๔. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้งานสำเร็จ คือ การทำงานที่เชื่อมโยงกับ
ศาลยุติธรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายและภาคเอกชน และการสร้างเครือข่าย
ประชาชนในพ้ืนที ่
๕. แนวทางการพัฒนาองค์กร คือ การพัฒนา
องค์กรตามนโยบาย Change Better To Be LED 
๕G การส่ งเสริมความเข้มแข็งให้ กับองค์ กร  
การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความโปร่งใส การสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน การนำเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการมุ่งทำงานเชิงรุก
ด้วยการให้ความรู้ประชาชน  

๒. ศาล ๑. กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันมีความ
รวดเร็วมากข้ึนจากการลดข้ันตอนการดำเนินการ 
การอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่  และการนำ
เทคโนโลยีมาใช้  
๒ . ก า รบั งคั บ ค ดี ที่ ค าด ห วั งแ ล ะ ส ร้ า ง 
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน คือ มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และมีการคุ้มครองสิทธิ
ของทุกฝ่ายอย่างรัดกุม  
๓. กระบวนการบั งคับค ดี ในปั จจุบั น ยั งมี
อุปสรรคในด้านความไม่ เข้ าใจในกฎหมาย  
การเพิกเฉยละเลยต่อสิทธิของตน  

๑. กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการบังคับคดีได้
อย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย  
๒. ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
คือ มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่สร้างประโยชน์ต่อ
คู่ความ ลดปริมาณคดี และลดภาระการทำงาน
ด้านอื่น ๆ  
๓. ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ 
กรมบั งคับคดี  คื อ การบริการประชาชนยัง 
ไม่ครอบคลุมซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการนำระบบ
เทคโนโลยีมาสนับสนุน 
๔. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้งานสำเร็จ คือ การปรับเปลี่ยนช่องทาง 
การสื่อสารให้รวดเร็ว และดำเนินการด้วยการยึด
หลักผลประโยชน์ที่สมดุล 
๕. แนวทางการพัฒนาองค์กร คือ ให้ความสำคัญ
กับกระบวนการไกล่ เกลี่ยด้วยหลักการสร้าง 
ความสมดุลของทุกฝ่าย เพ่ือลดภาระงาน และ
พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการทำงาน  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๑๗๔ 
 
 

หน่วยงานที่สังกัด 
มุมมองที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในปัจจุบัน 
มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

กรมบังคับคดี 
๓. สำนักงานอัยการ ๑. กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันมีความรวดเร็ว

มากข้ึนแต่ยังมีข้ันตอนหรือประเด็นทางกฎหมาย
ที่ทำให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า  
๒. การบังคับคดีที่คาดหวังและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน คือ การศึกษาเทียบเคียงกับ
ต่างประเทศ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
๓ . กระบวนการบั งคั บค ดี ในปั จ จุ บั น ยั ง 
มีอุปสรรคในด้านการสืบทรัพย์สินซึ่ งส่ งผล
กระทบเรื่องการมีภาระของผู้ ฟ้องร้อง และ 
ความล่าช้าในกระบวนการบังคับคดี  

๑. กรมบังคับคดีต้องดำเนินการบังคับคดีภายใต้
กรอบของกฎหมายทำให้ขาดความยืดหยุ่น  
๒. ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ 
กรมบังคับคดี คือ การดำเนินการบางข้ันตอน 
ทำได้ล่าช้ากว่ากำหนดจากอุปสรรคภายนอก  
หรือด้านความเหมาะสมของการเก็บรักษา
ทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์ 
๓. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้งานสำเร็จที่สำคัญ คือ การเพ่ิมช่องทาง
พิเศษกับคดีที่เป็นหน่วยงานรัฐ  
๔. แนวทางการพัฒนาองค์กร คือ การขยายโครงสร้าง
องค์กรให้ เหมาะสมกับภารกิ จ เพ่ิมบทบาท 
การทำงาน เชิ งรุ ก เพ่ื อลดภาระการทำงาน  
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้ ม าก ข้ึน และลด ข้ันตอนการปฏิ บั ติ งาน 
ที่ไม่จำเป็นลง  

๔. ภาคเอกชน ๑. กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีบาง
กระบวนการที่ล่าช้า หรือไม่มีผลในทางปฏิบัติ 
ซึ่ งส่ งผลต่อการบรรลุ ผลในการบั งคับค ดี  
โดยเฉพาะด้านการอายัดทรัพย์สิน   
๒. กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันมีอุปสรรค
สำคัญ  คื อ ข้ันตอนการดำเนินการมีหลาย
ข้ันตอน เกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อ
ยอดหน้ีที่ต้องชำระหน้ี 
๓. การบังคับคดีที่คาดหวังและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน คือ เร่งกระบวนการบังคับคดีให้
ร วด เร็ ว ด้ วยก ารล ด ข้ั นตอ นที่ ไม่ จ ำ เป็ น 
ปรับเปลี่ ยนวิธีการทำงาน ทำการปรับปรุ ง
กฎหมาย พัฒนาระบบการสื่อสาร นำเทคโนโลยี
มาใช้ เพ่ื อเพ่ิ มประสิทธิภาพการให้ บริการ 
สร้างความโปร่ งใสในการดำเนินการแต่ละ
ข้ันตอน และให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน  

๑. กรมบั งคับคดีมี ขอบเขตการดำเนินงาน 
ที่ชัดเจน และมีจุดเด่นในด้านการให้บริการแก่  
ผู้มาติดต่อราชการ โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ 
กรมบั งคับคดี  คือ ผู้ รับบริการที่ เป็ นลูกหน้ี  
อาจไม่มี ความรู้ ด้ านกฎหมาย  และข้ันตอน 
การปฏิบัติทำให้ส่งผลต่อการบังคับคดี  
๓. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ื อให้ งานสำเร็จที่ สำคัญ  คื อ การเพ่ิมช่ อง
ทางการติดต่อสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยี  
๔. แนวทางการพัฒนาองค์กร คือ เน้นการทำงาน
เชิ งรุ ก โดยให้ ค วามรู้ กั บประชาชน เพ่ื อ ให้
กระบวนการบังคับคดีสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

๕. ธนาคารออมสิน  ๑. กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันมีความรวดเร็ว
มากข้ึนด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน 
๒. การบังคับคดีที่คาดหวังและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน คือ การให้บริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดข้ันตอนที่  
ไม่จำเป็น  
๓. กระบวนการบั งคับค ดี ในปั จจุบั น ยั งมี
อุปสรรคในด้านข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนซึ่งส่งผลต่อ 
 

๑ . ก รม บั งคั บ ค ดี มี ข อ บ เขตขอ งภ ารกิ จ 
ที่กว้างขวาง และการดำเนินงานแต่ละส่วนงาน 
มี ค วามแตก ต่ างกั น ใน ข้ันตอนการปฏิ บั ติ  
อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือสับสนในการปฏิบัติ
สำหรับผู้รับบริการ 
๒. ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดี 
คือ การทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น e-Filing 
ที่ช่วยลดข้ันตอนการปฏิบัติ แต่ก็พบปัจจัยที่เป็น 
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หน่วยงานที่สังกัด 
มุมมองที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในปัจจุบัน 
มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

กรมบังคับคดี 
การทำงานที่ล่าช้ าและสามารถแก้ ไขได้โดย 
การพั ฒ นาระบบฐาน ข้อมู ลที่ ห น่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกัน  

อุ ปส รรค ใน เรื่ อ งฐาน ข้อมู ล ใน ระบ บ ที่ ยั ง 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
๓. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้งานสำเร็จ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๔. แนวทางการพัฒนาองค์กร คือ การพัฒนา 
เทคโนโลยีที่ตรวจสอบได้ เพ่ือใช้ในการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และการพัฒนา
ความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 

๖. สำนักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

๑. กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันควรจะสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับลูกหน้ีโดยเฉพาะเกษตรกร 
และการมีกองทุนสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
๒. การบังคับคดีที่คาดหวังและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน คือ การมีกระบวนการไกล่เกลี่ย
ที่มีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ
ผู้เก่ียวข้องให้การช่วยเหลือลูกหน้ีที่ขาดโอกาส
ให้ได้รับความเป็นธรรม และใช้หลักรัฐศาสตร์
ควบคู่ไปกับหลักกฎหมาย   
๓. กระบวนการบั งคับค ดี ในปั จจุบั น ยั งมี
อุปสรรคในด้านการให้โอกาสเจ้าหน้ีมากกว่า
ลูกหน้ีที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทำให้เกิดความรู้สึก
ไม่เป็นธรรม แนวทางแก้ไข คือ การอำนวยความ
ยุติธรรมให้ เกิดข้ึนกับทุกฝ่าย โดยมีช่องทาง 
การสื่อสารที่เข้าใจได้และมีการเผยแพร่ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์  

๑. กรมบังคับคดีมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
คือ การมีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีอุปสรรคในด้านความไม่เชื่อมั่นต่อบทบาท
การรักษาผลประโยชน์ของลูกหน้ี  
๒. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้งานสำเร็จ คือ การเน้นการติดต่อประสาน 
ที่ ง่ ายและรวดเร็ว และการช่ วยสื่ อสารกั บ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  
๓. แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวย
ความยุติธรรมให้ประชาชน คือ พัฒนาการสื่อสาร
กับประชาชน และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการทำงานร่วมกัน  
 
 

๗. สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑ . ก ร ะ บ วน ก า ร บั ง คั บ ค ดี ใน ปั จ จุ บั น 
การดำเนินการตามตัวบทกฎหมายได้ชัดเจน  
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเท่าเทียม
ให้กับทุกฝ่าย  
๒. ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี คือ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ยคดี 
โดยพบอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลี่ยคดี 
ในแง่ความรู้ความสามารถของตัวบุคคลมากกว่า
ปัญหาด้านกฎหมาย  
๓. แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้มี
ประสิทธิภาพ คือ การมุ่งอำนวยความยุติธรรม
ให้เกิดข้ึนกับทุกฝ่าย และควรยึดหลักนิติศาสตร์
ควบคู่ไปกับหลักการอื่น ๆ ในการดำเนินงาน  
 

๑. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี 
คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
มีการทำงานตามตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน 
โปร่งใส และยุติธรรม  
๒. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้งานสำเร็จ คือ การเน้นการติดต่อสื่อสาร 
ที่รวดเร็วทันท่วงที  
๓. แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวย
ความยุติธรรมให้ประชาชน คือ การพัฒนา
ศักยภาพตัวบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถ
ให้บริการประชาชนตามข้ันตอนและกระบวนการ
ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หน่วยงานที่สังกัด 
มุมมองที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในปัจจุบัน 
มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

กรมบังคับคดี 
๘. กรมที่ดิน ๑ . ก ร ะ บ วน ก า ร บั ง คั บ ค ดี ใน ปั จ จุ บั น 

มีการพัฒนาข้ึนด้วยการนำระบบสารสนเทศ 
มาใช้ในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ง่ายข้ึน 
๒. ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี คือ 
การทำงานที่ประสานสอดคล้องของหน่วยงาน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
๓. อุปสรรคสำคัญของกระบวนการบังคับคดี คือ 
การที่บุคลากรมีความเสี่ ยงและความกดดัน 
ในการทำงาน เน่ืองจากการทำงานท่ามกลาง
ความขัดแย้งและการรักษาผลประโยชน์ 
๔. แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้มี
ประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี  
มาสนับสนุนการทำงาน และสร้างเครือข่าย 
การทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

๑. กรมบังคับคดีมีสามารถดำเนินการบรรลุผล
ตามภารกิจที่กำหนด  
๒. ปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี  
คือ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

๙. ธนาคารไทย
พาณิชย์ 

๑ . ก ร ะ บ วน ก า ร บั ง คั บ ค ดี ใน ปั จ จุ บั น 
มีการพัฒนาการที่ดีด้านความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพจากการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การทำงาน 
๒. ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี คือ 
การทำงานที่ โปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม และ
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 
๓. อุปสรรคสำคัญของกระบวนการบังคับคดี คือ 
ระยะเวลาดำเนินการบังคับคดีที่ใช้เวลานานและ
การอาศัยกฎระเบียบเป็นช่องทางในการประวิง
เวลาให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า  
๔. แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้มี
ประสิ ท ธิภ าพ  คื อ  รูปแบบการให้ บ ริ การ
ประชาชนที่เน้นความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและเกิดประโยชน์กับ 
ทุกฝ่าย  

๑. ปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี 
คือ การทำงานเชิ งรุกในด้านการให้บริการ 
การประส าน งาน  ก ารแลก เปลี่ ยน ข้อมู ล  
การแก้ไขปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
และพบอุปสรรคในการทำงานเรื่องความกังวลต่อ
บทบาทการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี 
๒. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ื อ ให้ ง าน ส ำ เร็ จ  คื อ  ก า ร เพ่ิ ม ค ว าม ถ่ี  
ในการประสานงาน  
๓. แนวทางการพัฒนาองค์กรให้สามารถอำนวย
ความยุติธรรมให้ประชาชน คือ การสร้างความชัดเจน
โปร่งใสในการให้บริการ และบริหารจัดการภารกิจ
ให้สามารถบรรลุผลการปฏิบั ติอย่างสมบูรณ์  
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  

๑๐. กรมสรรพากร ๑. กระบวนการบังคับคดีมีทั้งส่วนที่หน่วยงานที่
ขับเคลื่อนโดยกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ เกี่ ยวข้องสามารถดำเนินการได้เองตาม
กฎหมาย โดยพบปัญหาสำคัญ คือ ความยาก 
ในการสืบทรัพย์สิน   
๒. ความคาดหวังต่อกระบวนการบังคับคดี คือ 
ก ารท ำงานที่ ป ระส านส อดค ล้ อ งและมี  
การสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  
 

๑. กรมบังคับคดีบรรลุผลในบทบาทหน้าที่ตาม
กฎหมาย บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ 
มี เครือ ข่ายการทำงานทั้ งในส่ วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
๒. พบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบังคับคดีของ
กรมบังคับคดีในเรื่องการประสานงานด้านข้อมูล 
ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเน่ืองในภารกิจเฉพาะด้าน เช่น การเฉลี่ยทรัพย์ 
๓. แนวทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพ่ือให้งานสำเร็จคือการเพ่ิมกระบวนการสื่อสาร
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หน่วยงานที่สังกัด 
มุมมองที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ในปัจจุบัน 
มุมมองเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

กรมบังคับคดี 
๓. อุปสรรคสำคัญของกระบวนการบังคับคดี คือ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
ที่ทำให้ เกิดความล่าช้าในการบังคับคดี และ
ส่งผลให้บางฝ่ ายเห็ นถึงความไม่ เป็ นธรรม 
ในการบังคับคดี  
๔. แนวทางการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้มี
ประสิทธิภาพ คือ การผลักดันให้การบังคับคดี
บรรลุผลตามคำสั่งศาล ด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใส  

ระหว่างหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์  
ในระดับต่าง ๆ  
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บทท่ี ๗  
สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 
Method) คือ วิธีการเชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
 

๗.๑ สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมี

ต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติหน้าท่ีของกรมบังคับคดี จำนวน ๒,๕๘๗ ตัวอย่าง  
(ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม 
  

  ผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒,๕๘๗ คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ -๔๐ ปี 
(ร้อยละ ๓๓.๓๖) และ ๔๑-๕๐ ปี (ร้อยละ ๓๒.๙๐) ตามลำดับ โดยผู้รับบริการสัดส่วนมากท่ีสุด 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ ๕๓.๕๔) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
(ร้อยละ ๒๗.๑๗) เมื่อจำแนกตามการรับบริการ พบว่า ผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับบริการจากส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๘ โดยมาในสถานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (ร้อยละ 
๓๙.๙๓) และท่ีมารับบริการในครั้งนี้มาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง (ร้อยละ ๕๒.๘๘)  
 

ตารางที่ ๕๕ แสดงผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และอายุ (n=๒,๕๘๗) 
 

เพศ 
อายุ  

รวม 
๒๑-๓๐ ปี ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ ปี ๕๑-๖๐ ปี ต้ังแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไป 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
ชาย ๑๕๕ ๕.๙๙ ๔๔๑ ๑๗.๐๕ ๔๕๙ ๑๗.๗๔ ๒๘๗ ๑๑.๐๙ ๖๗ ๒.๕๙ ๑,๔๐๙ ๕๔.๔๖ 
หญิง ๑๔๗ ๕.๖๘ ๔๒๒ ๑๖.๓๑ ๓๙๒ ๑๕.๑๕ ๑๘๓ ๗.๐๗ ๓๔ ๑.๓๑ ๑,๑๗๘ ๔๕.๕๔ 
รวม ๓๐๒ ๑๑.๖๗ ๘๖๓ ๓๓.๓๖ ๘๕๑ ๓๒.๙๐ ๔๗๐ ๑๘.๑๗ ๑๐๑ ๓.๙๐ ๒,๕๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
 

ตารางที่ ๕๖ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 
                (n=๒,๕๘๗)  

     ท่ี  ระดับการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 
๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ๘๓ ๓.๒๑ 
๒ มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๓ ๕.๑๔ 
๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๓๔๒ ๑๓.๒๒ 
๔ อนุปริญญา/ปวส. ๓๐๘ ๑๑.๙๑ 
๕ ปริญญาตรี ๑๓๘๕ ๕๓.๕๔ 
๖ สูงกว่าปริญญาตรี ๓๓๖ ๑๒.๙๙ 

รวม ๒,๕๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
ปริญญาตรี 

๕๓.๕๔ 

 

ประถมฯ 
๓.๒๑ 

 

มัธยมต้น 
๕.๑๔ 

 

มัธยมปลาย 
๑๓.๒๒ 

 

อนุปริญญา 
๑๑.๙๑ 

 

สูงกว่า ป.ตรี 
๑๒.๙๙ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๑๗๙ 
 
 

ตารางที่  ๕๗ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ และ  
   สถานการณ์มารับบริการ (n=๒,๕๘๗) 

ท่ี อาชีพประจำ ความถ่ี ร้อยละ ท่ี สถานะการมารับบริการ ความถ่ี ร้อยละ 
๑ ข้าราชการ ๒๗๓ ๑๐.๕๕ ๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา ๑,๐๓๓ ๓๙.๙๓ 
๒ พนักงานบริษัทเอกชน ๗๐๓ ๒๗.๑๗ ๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย ๑๐๕ ๔.๐๖ 
๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๓๐ ๕.๐๓ ๓ ผู้รับจำนอง ๑๒๘ ๔.๙๕ 
๔ เจ้าของกิจการ ๒๓๐ ๘.๘๙ ๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา ๗๓๒ ๒๘.๓๐ 
๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ๗๕ ๒.๙๐ ๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม/กันส่วน ๖๓ ๒.๔๔ 
๖ รับจ้างทั่วไป ๒๔๙ ๙.๖๓ ๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ ๒๙ ๑.๑๒ 
๗ เกษตรกร ๑๕๑ ๕.๘๔ ๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ ๒๘๓ ๑๐.๙๔ 
๘ ทนายความ ๓๕๘ ๑๓.๘๔ ๘ ผู้รับคำสั่งอายัด ๕๒ ๒.๐๑ 
๙ อาชีพอิสระ ๓๓๐ ๑๒.๗๖ ๙ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในคดี ๑๗ ๐.๖๖ 

๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ๓๗ ๑.๔๓ ๑๐ อ่ืน ๆ ๑๔๕ ๕.๖๑ 
๑๑ อ่ืน ๆ ๕๑ ๑.๙๗ 

รวม ๒,๕๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๒,๕๘๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางที่ ๕๘ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามหน่วยงานท่ีเข้า 
                 รับบริการ (n=๒,๕๘๗) 
                  

ท่ี หน่วยงานส่วนกลาง ความถ่ี ร้อยละ ท่ี ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑-๙ ความถ่ี ร้อยละ 
๑ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑ ๓๒ ๑.๒๔ ๑ สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  ๑๒๔ ๔.๗๙ 
๒ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๒ ๕๒ ๒.๐๑ ๒ สบจ. ชัยนาท  ๗๙ ๓.๐๕ 
๓ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๓ ๗๕ ๒.๙๐ ๓ สบจ. ชลบุรี สาขาพัทยา ๑๑๖ ๔.๔๘ 
๔ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๔ ๗๒ ๒.๗๘ ๔ สบจ. ระยอง  ๔๖ ๑.๗๘ 
๕ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๕ ๔๘ ๑.๘๖ ๕ สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  ๘๑ ๓.๑๓ 
๖ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๖ ๘๓ ๓.๒๑ ๖ สบจ. อุบลราชธานี  ๑๕๖ ๖.๐๓ 
๗ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๗ ๒๒ ๐.๘๕ ๗ สบจ. สกลนคร ๑๘ ๐.๗๐ 
๘ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ๘๕ ๓.๒๙ ๘ สบจ. ร้อยเอ็ด  ๑๑๓ ๔.๓๗ 
๙ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ๑๒๘ ๔.๙๕ ๙ สบจ. แพร่ ๗๙ ๓.๐๕ 

๑๐ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ ๔๕ ๑.๗๔ ๑๐ สบจ. เชียงราย ๔๐ ๑.๕๕ 
๑๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ๕๒ ๒.๐๑ ๑๑ สบจ. สุโขทยั ๙๑ ๓.๕๒ 
๑๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ ๔๑ ๑.๕๘ ๑๒ สบจ. นครสวรรค์  ๙๑ ๓.๕๒ 
๑๓ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ๕๔ ๒.๐๙ ๑๓ สบจ. สมุทรสาคร  ๘๓ ๓.๒๑ 
๑๔ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  ๓๙ ๑.๕๑ ๑๔ สบจ. ประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๒ ๔.๓๓ 
๑๕ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ๒๙ ๑.๑๒ ๑๕ สบจ. สุราษฎร์ธานี  ๗๙ ๓.๐๕ 
๑๖ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  ๑๓๗ ๕.๓๐ ๑๖ สบจ. ชุมพร  ๙๘ ๓.๗๙ 

รวมส่วนกลาง ๙๙๔ ๓๘.๔๒ ๑๗ สบจ. นครศรีธรรมราช  ๘๗ ๓.๓๖ 

รวมผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒,๕๘๗ คน 
๑๘ สบจ. พัทลงุ  ๒๐ ๐.๗๗ 
๑๙ สบจ. สงขลา  ๘๐ ๓.๐๙ 

รวมส่วนภูมภิาค ๑,๕๙๓ ๖๑.๕๘ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๑๘๐ 
 
 

ตารางที่ ๕๙ แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามกระบวนการท่ีเคยรับ/ 
                 รับบริการ (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี กระบวนการที่เคยรับ / รับบริการ 
รอบ ๑๒ เดือน ท่ีผ่านมา ครั้งนี้ 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑,๕๐๐ ๕๗.๙๘ ๑,๓๖๘ ๕๒.๘๘ 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย  ๖๑๗ ๒๓.๘๕ ๔๙๐ ๑๘.๙๔ 
๓ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี  ๑๔๗ ๕.๖๘ ๑๒๘ ๔.๙๕ 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบงัคับคดี  ๖๓๑ ๒๔.๓๙ ๖๐๐ ๒๓.๑๙ 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  ๓๑๕ ๑๒.๑๘ ๒๘๓ ๑๐.๙๔ 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๗๗๓ ๒๙.๘๘ ๖๒๓ ๒๔.๐๘ 
๗ การวางทรัพย์  ๑๓๓ ๕.๑๔ ๔๑ ๑.๕๘ 

 
 

ท้ังนี้  เมื่อพิจารณาจำนวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทบริการ  
โดยเรียงลำดับจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย ผู้รับบริการท่ีตอบ
แบบสอบถามการบังคับคดีแพ่ง (ร้อยละ ๔๒.๘๓) การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (ร้อยละ 
๑๗.๒๔) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (ร้อยละ ๑๖ .๗๔) การบังคับคดีล้มละลาย (ร้อยละ 
๑๕.๖๖) การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (ร้อยละ ๕ .๓๐) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
(ร้อยละ ๑.๕๑) และ การวางทรัพย์ (ร้อยละ ๐.๗๓)  
 

ตารางที่ ๖๐ แสดงร้อยละผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามในแต่ละประเภทบริการ (n=๒,๕๘๗) 
 

ที่ ประเภทของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 
๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑,๑๐๘ ๔๒.๘๓ 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๔๐๕ ๑๕.๖๖ 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๓๙ ๑.๕๑ 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๔๓๓ ๑๖.๗๔ 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๑๓๗ ๕.๓๐ 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๔๔๖ ๑๗.๒๔ 
๗ การวางทรัพย์ ๑๙ ๐.๗๓ 

รวม ๒,๕๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบังคับคดี  

 การวิเคราะห์การรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อกรมบังคับคดี ประกอบด้วย (๑) การรับรู้บทบาท
หน้าท่ีของกรมบังคับคดี (๒) การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็น
ประโยชน์ และ (๓) การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
 

 ๑. การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
     ผลการวิเคราะห์การรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีพบว่า ผู้รับบริการเกินร้อยละ ๗๐  
รับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในแต่ละบทบาทหน้าท่ี โดยบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี  
ท่ีผู้รับบริการรับรู้มากท่ีสุด ๓ อันดับแรก คือ การบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำส่ังศาล (ร้อยละ 
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๙๓.๙๓) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (ร้อยละ ๘๖.๙๓) และ การประมูลซื้อทรัพย์/การขาย
ทอดตลาด (ร้อยละ ๘๒.๒๒)  
 

ตารางที่ ๖๑ แสดงการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดี (n=๒,๕๘๗) 
 

ที่ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
การรับรู้ 

ความถ่ี ร้อยละ 
๑ บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    ๒,๔๓๐ ๙๓.๙๓ 
๒ บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล  ๒,๐๒๔ ๗๘.๒๔ 
๓ ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล  ๑,๗๗๐ ๖๘.๔๒ 
๔ การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ ๑,๘๓๙ ๗๑.๐๙ 
๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ๒,๒๔๙ ๘๖.๙๓ 
๖ ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี  

หรือผู้มีส่วนได้เสีย  
๒,๐๑๖ ๗๗.๙๓ 

๗ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด  ๒,๑๒๗ ๘๒.๒๒ 
 
 ๒. การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน ์
     ผลการวิเคราะห์การรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็น
ประโยชน์ พบว่า ผู้รับบริการรับรู้ว่าบทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็น
ประโยชน์ในระดับมาก ท้ังในส่วนของการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าถึงความยุติธรรมในการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท (M=๘.๓๗, SD=๑.๘๒) การท่ีเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้  (M=๘.๓๑, 
SD=๑.๙๔) และการส่งเสริมสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (M=๘.๒๔, SD=๑.๙๐)  
 

ตารางที่ ๖๒ แสดงการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
       (n=๒,๕๘๗)  
                
ที่ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 
ที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

M SD 
ระดับ 

การรับรู้ฯ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ีได้ชำระหน้ี) ๘.๓๑ ๑.๙๔ มาก 
๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรม 

อย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
๘.๓๗ ๑.๘๒ มาก 

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดัน
ทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด  

๘.๒๔ ๑.๙๐ มาก 

  

๓. การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
 ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น พบว่า ผู้รับบริการ
รับรู้ถึงเครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้นในระดับมาก โดยเครื่องมือท่ีผู้รับบริการรับรู้สูงสุด ๔ อันดับแรก 
และมีคะแนนการรับรู้ใกล้เคียงกัน คือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th (M=๔.๐๐, SD=๑.๐๐) 
ระบบสอบถามสถานะคดี (M=๓.๘๓, SD=๑.๐๖) ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
(M=๓.๗๙, SD=๑.๐๗) และช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ผ่านทาง Line (M=๓.๗๘, SD=๑.๑๑) ตามลำดับ 
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 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงระดับการใช้ และความพึงพอใจท่ีได้ใช้เครื่องมือท่ีกรมบังคับคดี  
จัดทำขึ้น พบว่า มีผลสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้รับบริการใช้และพึงพอใจต่อ 
การใช้เครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีจัดทำขึ้นในระดับมากทุกรายการ โดยเครื่องมือท่ีมีการใช้และพึงพอใจ
ต่อการใช้มากท่ีสุด ๔ อันดับแรก คือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ระบบสอบถามสถานะคดี 
ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี
ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line  
 
 

ตารางที่ ๖๓ แสดงการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี 
การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
การรับรู้ การใช้ ความพึงพอใจ 

M SD ระดับ M SD ระดับ M SD ระดับ 

๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 
www.led.go.th  

๔.๐๐ ๑.๐๐ มาก ๓.๘๕ ๑.๐๒ มาก ๔.๐๐ ๐.๙๔ มาก 

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 

๒.๑ ระบบรับเร่ืองร้องเรียน  
(e-Petition)  

๓.๗๓ ๑.๐๓ มาก ๓.๕๒ ๑.๑๗ มาก ๓.๘๓ ๐.๙๙ มาก 

๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี  ๓.๘๓ ๑.๐๖ มาก ๓.๗๔ ๑.๐๙ มาก ๓.๙๓ ๐.๙๕ มาก 
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวน 

คดีล้มละลาย  
๓.๗๓ ๑.๐๘ มาก ๓.๖๒ ๑.๑๓ มาก ๓.๘๘ ๐.๙๗ มาก 

๒.๔ ระบบการยื่นคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

๓.๗๙ ๑.๐๗ มาก ๓.๗๑ ๑.๑๓ มาก ๓.๘๙ ๐.๙๘ มาก 

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์
ล่วงหน้า  

๓.๖๖ ๑.๐๙ มาก ๓.๕๓ ๑.๑๘ มาก ๓.๘๕ ๐.๙๘ มาก 

๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 
กรมบังคับคดีในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ผ่านทาง 
Line  

๓.๗๘ ๑.๑๑ มาก ๓.๗๒ ๑.๑๖ มาก ๓.๙๔ ๑.๐๑ มาก 

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟื้นฟู
กิจการ)  

๓.๖๒ ๑.๑๔ มาก ๓.๕๐ ๑.๑๙ ปาน
กลาง 

๓.๘๓ ๑.๐๒ มาก 

๒.๘ ระบบการยื่นคำขอรับชำระหน้ี
และคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

๓.๖๗ ๑.๑๕ มาก ๓.๕๓ ๑.๒๐ มาก ๓.๘๘ ๑.๐๑ มาก 

๒.๙ ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๓.๖๗ ๑.๑๒ มาก ๓.๕๒ ๑.๒๒ มาก ๓.๘๑ ๑.๐๖ มาก 

 
ตอนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

  ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการ  
มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๑๑) ท้ังนี้ เมื่อจำแนกตามประเภท
ของการรับบริการ พบว่า ผู้รับบริการการวางทรัพย์มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๙.๔๕ คะแนน และลำดับรองลงมา คือ การบังคับคดีล้มละลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๙.๒๕ คะแนน รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                    โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                   ๑๘๓ 
 
 

ตารางที่ ๖๔ แสดงความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม (n=๒,๕๘๗)  

ที่ ความเชื่อมั่นจำแนกตามประเภทบริการ n M 
ระดับความ

เชื่อมั่น 
๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑,๑๐๘ ๙.๑๓ มากท่ีสุด 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๔๐๕ ๙.๒๕ มากท่ีสุด 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๓๙ ๘.๘๐ มาก 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๔๓๓ ๘.๙๖ มาก 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๑๓๗ ๘.๙๗ มาก 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๔๔๖ ๙.๑๙ มากท่ีสุด 
๗ การวางทรัพย์ ๑๙ ๙.๔๕ มากท่ีสุด 

รวม ๒,๕๘๗ ๙.๑๑ มากที่สุด 
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ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาความเช่ือมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีแต่ละประเภทบริการ ในแต่ละประเด็นย่อยจะพบว่า ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในระดับมากถึงมากท่ีสุด ท้ังในส่วนของการให้บริการท่ีมีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม การบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย 
อำนวยความสะดวก คุณภาพของบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร 

 

ตารางที่ ๖๕ แสดงความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีจำแนกตามประเภทการรับบริการ (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี ความเชื่อมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 

คดีแพ่ง 
(n=๑,๑๐๘) 

คดีล้มละลาย 
(n=๔๐๕) 

การฟื้นฟู 
กิจการของลูกหนี้ 

(n=๓๙) 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทฯ 
(n=๔๓๓) 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สินฯ 

(n=๑๓๗) 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์ฯ 
(n=๔๔๖) 

การวางทรัพย์ 
(n=๑๙) 

M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๙.๑๗ มาก
ที่สุด 

๙.๓๖ มาก
ที่สุด 

๘.๙๕ มาก ๙.๑๐ มาก
ที่สุด 

๙.๑๘ มาก
ที่สุด 

๙.๓๕ มาก
ที่สุด 

๙.๗๓ มาก
ที่สุด 

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัมีมาตรฐาน 
ทั้งในส่วนของกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ และ
ลักษณะรูปแบบการให้บริการ  

๙.๑๑ มาก
ที่สุด 

๙.๒๕ มาก
ที่สุด 

๘.๔๐ มาก ๘.๙๖ มาก ๘.๗๖ มาก ๙.๒๔ มาก
ที่สุด 

๙.๗๘ มาก
ที่สุด 

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือ
ของระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบงัคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล  

๙.๐๖ มาก
ที่สุด 

๙.๐๔ มาก
ที่สุด 

๘.๔๐ มาก ๘.๗๕ มาก ๘.๗๒ มาก ๙.๑๖ มาก
ที่สุด 

๙.๕๘ มาก
ที่สุด 

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการมีความเท่าเทียมกัน  

๙.๑๕ มาก
ที่สุด 

๙.๒๒ มาก
ที่สุด 

๘.๓๒ มาก ๘.๘๑ มาก ๘.๘๙ มาก ๙.๒๕ มาก
ที่สุด 

๙.๕๓ มาก
ที่สุด 

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ  

๙.๒๔ มาก
ที่สุด 

๙.๑๔ มาก
ที่สุด 

๘.๕๓ มาก ๘.๙๐ มาก ๘.๙๑ มาก ๙.๒๗ มาก
ที่สุด 

๙.๔๗ มาก
ที่สุด 

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ  

๙.๒๕ มาก
ที่สุด 

๙.๒๒ มาก
ที่สุด 

๙.๑๕ มาก
ที่สุด 

๘.๙๓ มาก ๙.๑๘ มาก
ที่สุด 

๙.๓๗ มาก
ที่สุด 

๙.๔๒ มาก
ที่สุด 

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และ 
ความคาดหวัง ตลอดจนการสร้างความประทับใจใหผู้้รับบริการ  

๙.๑๒ มาก
ที่สุด 

๙.๑๒ มาก
ที่สุด 

๙.๐๐ มาก ๙.๑๐ มาก
ที่สุด 

๙.๑๘ มาก
ที่สุด 

๙.๑๘ มาก
ที่สุด 

๙.๔๒ มาก
ที่สุด 
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ท่ี ความเชื่อมั่นท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี 

คดีแพ่ง 
(n=๑,๑๐๘) 

คดีล้มละลาย 
(n=๔๐๕) 

การฟื้นฟู 
กิจการของลูกหนี้ 

(n=๓๙) 

การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทฯ 
(n=๔๓๓) 

การติดตามและ
เฉลี่ยทรัพย์สินฯ 

(n=๑๓๗) 

การประมูล 
ซื้อทรัพย์ฯ 
(n=๔๔๖) 

การวางทรัพย์ 
(n=๑๙) 

M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ 

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้
ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย และเพียงพอ  

๙.๐๐ มาก ๙.๐๕ มาก
ที่สุด 

๘.๓๒ มาก ๘.๘๔ มาก ๘.๖๐ มาก ๙.๒๑ มาก
ที่สุด 

๙.๖๓ มาก
ที่สุด 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อนำแนวปฏบิัติที่ดีในด้าน
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ  

๘.๘๙ มาก ๙.๐๙ มาก
ที่สุด 

๘.๒๐ มาก ๘.๘๗ มาก ๘.๖๐ มาก ๘.๘๗ มาก ๙.๒๑ มาก
ที่สุด 

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของ
หน่วยงานกรมบังคบัคดี  

๙.๐๒ มาก
ที่สุด 

๙.๔๓ มาก
ที่สุด 

๙.๓๘ มาก
ที่สุด 

๘.๗๑ มาก ๘.๙๓ มาก ๘.๙๑ มาก ๘.๔๒ มาก 

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม  ๙.๒๙ มาก
ที่สุด 

๙.๕๒ มาก
ที่สุด 

๙.๔๕ มาก
ที่สุด 

๙.๒๔ มาก
ที่สุด 

๙.๒๘ มาก
ที่สุด 

๙.๑๖ มาก
ที่สุด 

๙.๕๘ มาก
ที่สุด 

๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม  ๙.๓๐ มาก
ที่สุด 

๙.๕๔ มาก
ที่สุด 

๙.๕๓ มาก
ที่สุด 

๙.๒๙ มาก
ที่สุด 

๙.๔๒ มาก
ที่สุด 

๙.๒๗ มาก
ที่สุด 

๙.๕๘ มาก
ที่สุด 

รวม 
๙.๑๓ มาก

ท่ีสุด 
๙.๒๕ มาก

ท่ีสุด 
๘.๘๐ มาก ๘.๙๖ มาก ๘.๙๗ มาก ๙.๑๙ มาก

ท่ีสุด 
๙.๔๕ มาก

ท่ีสุด 
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ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคำถามใน ๒ ประเด็นสำคัญ ได้แก่  (๑) ผลของการให้บริการตรงกับ 
ความประสงค์ของผู้รับบริการ และ (๒) ความพึงใจท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  
ในภาพรวม โดยลักษณะข้อคำถามเป็นมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการดำเนินงานปี ท่ีผ่านมาได้มี  
การปรับเทียบคะแนนเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท้ังนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในภาพรวม
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๓๒) 

เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการตามแต่ละประเภทบริการ
ผลพบว่า ผู้รับบริการการวางทรัพย์มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๙.๖๒ คะแนน 
 
ตารางที่ ๖๖ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม 
       (n=๒,๕๘๗) 
 

ที่ ความพึงพอใจ 
จำแนกตามประเภทบริการ n M  

(๕ คะแนน) 
M  

(๑๐ คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑ การบังคับคดีแพ่ง ๑,๑๐๘ ๔.๖๒ ๙.๒๔ มากท่ีสุด 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๔๐๕ ๔.๖๓ ๙.๒๖ มากท่ีสุด 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๓๙ ๔.๕๔ ๙.๐๗ มากท่ีสุด 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๔๓๓ ๔.๖๙ ๙.๓๘ มากท่ีสุด 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ๑๓๗ ๔.๗๘ ๙.๕๖ มากท่ีสุด 
๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด ๔๔๖ ๔.๕๖ ๙.๑๒ มากท่ีสุด 
๗ การวางทรัพย์ ๑๙ ๔.๘๑ ๙.๖๒ มากท่ีสุด 

รวม ๒,๕๘๗ ๔.๖๖ ๙.๓๒ มากที่สุด 
 

 ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการ
ให้บริการในแต่ละองค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน  
การให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบย่อย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรในระดับมาก 
(M=๔.๒๑ , SD=๐.๗๐) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการได้รับ
คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในระดับมาก (M=๔.๒๖, SD=๐.๗๖)  

เมื่อวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี ผู้รับบริการคาดหวังกับค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการได้รับจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับจริงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง 
มากท่ีสุด คือ การประสานงานด้วยความรวดเร็วและการติดตามงาน (MDF=๐.๒๘) 
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สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการ
ให้บริการท่ีเป็นความต้องการจำเป็นเร่งด่วน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นจริงด้านเจ้าหน้าท่ี/
บุคลากร สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีคาดหวัง ในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน 

 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการในระดับมาก (M=๔.๐๓ , SD=๐.๗๙) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารการให้บริการมีความเหมาะสมและง่ายต่อ  
การเข้าใจในระดับมาก (M=๔.๐๖, SD=๐.๘๔)  

เมื่อวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี ผู้รับบริการคาดหวังกับค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการได้รับจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับจริงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง  
มากท่ีสุด คือ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)  
(MDF=๐.๓๔) 

สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการ
ให้บริการท่ีเป็นความต้องการจำเป็นเร่งด่วน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นจริง ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีคาดหวัง ในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็น
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  พบว่า ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของส่ิงอำนวยความสะดวกและห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   
ในระดับมาก (M=๔.๐๐, SD=๐.๗๔) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อ
สถานท่ีท่ีให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการในระดับมาก (M=๔.๑๐, SD=๐.๘๒)  

เมื่อวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี ผู้รับบริการคาดหวังกับค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการได้รับจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับจริงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง  
มากท่ีสุด คือ การมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ (MDF=๐.๓๕) 

สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการ
ให้บริการท่ี เป็นความต้องการจำเป็นเร่งด่วน พบว่า ความพึ งพอใจของผู้ รับบริการที่ เป็นจริง 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่สอดคล้องกับความ 
พึงพอใจที่คาดหวัง อันเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรได้รับการหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน คือ 
สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษามีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้
บริการ 
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ตารางที่ ๖๗ แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  
                (n=๒,๕๘๗) 
 

                
ท่ี 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ
บังคับคดีและการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
ท่ีได้รับจริง   

ความพึงพอใจ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

๑. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
๑.๑ มีความรู้ความสามารถ ๔.๒๒ ๐.๗๗ ๔.๓๔ ๐.๘๐ ๐.๑๒ ๕ 
๑.๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ๔.๒๖ ๐.๗๖ ๔.๓๘ ๐.๗๙ ๐.๑๒ ๕ 
๑.๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน ๔.๐๘ ๐.๘๘ ๔.๓๖ ๐.๘๓ ๐.๒๘ ๑ 
๑.๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๑ ๐.๘๔ ๔.๓๘ ๐.๗๙ ๐.๑๗ ๒ 
๑.๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.๒๕ ๐.๗๘ ๔.๔๐ ๐.๗๘ ๐.๑๕ ๔ 
๑.๖ มีความเป็นมืออาชีพ ๔.๒๔ ๐.๘๐ ๔.๔๐ ๐.๘๐ ๐.๑๖ ๓ 

รวม ๔.๒๑ ๐.๗๐ ๔.๓๗ ๐.๗๓ ๐.๑๖ ๓ 
๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๒.๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 

มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
๔.๐๖ ๐.๘๔ ๔.๓๒ ๐.๘๒ ๐.๒๖ ๓ 

๒.๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตาม 
ได้ง่าย 

๔.๐๕ ๐.๘๕ ๔.๓๓ ๐.๘๓ ๐.๒๘ ๒ 

๒.๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ 
ในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

๓.๙๙ ๐.๙๐ ๔.๓๓ ๐.๘๓ ๐.๓๔ ๑ 

รวม ๔.๐๓ ๐.๗๙ ๔.๓๓ ๐.๗๘ ๐.๓๐ ๑ 
๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
๓.๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถ 
เข้าถึงได้ 

๓.๙๙ ๐.๘๔ ๔.๒๙ ๐.๘๔ ๐.๓๐ ๓ 

๓.๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

๓.๘๙ ๐.๙๑ ๔.๒๔ ๐.๘๗ ๐.๓๕ ๑ 

๓.๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อ
ผู้รับบริการ 

๔.๑๐ ๐.๘๒ ๔.๓๔ ๐.๘๒ ๐.๒๔ ๔ 

๓.๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา 
มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจ 
ในการใช้บริการ 

๓.๙๙ ๐.๘๗ ๔.๓๒ ๐.๘๔ ๐.๓๓ ๒ 

๓.๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๔.๐๕ ๐.๘๖ ๔.๒๗ ๐.๘๕ ๐.๒๒ ๕ 

รวม ๔.๐๐ ๐.๗๔ ๔.๒๙ ๐.๗๗ ๐.๒๙ ๒ 
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ภาพที่ ๑๖ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
และการให้บริการ 

 

ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  

   การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบั ติ งานตามกระบวนการบังคับคดี  
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๘ ส่วน ได้แก่ (๑) ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม (๒) ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
(๓) ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (๔) ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (๕) ความคิดเห็นของผู้รับบริการ
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ความพึงพอใจที่คาดหวัง 

ความพึงพอใจทีไ่ด้รับจริง 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านหอ้งสมุดฯ 
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ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านกระบวนการฯ 
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ต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (๖) ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (๗) ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และ (๘) ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ 

 ๑. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(M=๔.๖๔, SD=๐.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี  
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด
จำนวน ๔ ประเด็นใกล้เคียงกัน คือ การยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ (M=๔.๗๗, 
SD=๐.๗๙) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการ (M=๔.๗๓ , SD=๐.๘๑) 
การดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาค และความเป็นมืออาชีพ
ของเจ้าหน้าท่ี (M=๔.๗๓, SD=๐.๗๙)   
 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น 
(MDF=๐.๑๓) 

 

สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่อหาความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของการพัฒนา  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท่ีคาดหวังยังไม่
พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 
ตารางที่ ๖๘ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

      (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดี

ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ 
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

๔.๖๓ ๐.๘๑ ๔.๖๓ ๐.๘๒ ๐.๐๐ - 

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี มีความทันสมยั พร้อมให้บริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๕๓ ๐.๘๔ ๔.๖๒ ๐.๘๒ ๐.๐๙ ๒ 

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าที่  ๔.๗๐ ๐.๘๕ ๔.๗๔ ๐.๗๙ ๐.๐๔ ๕ 
๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่  

 
๔.๗๓ ๐.๗๙ ๔.๗๔ ๐.๗๘ ๐.๐๑ ๖ 
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
๕ มีช่องทางการใหบ้ริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/

ออนไลน์/แอปพลิเคชัน  
๔.๕๗ ๐.๘๖ ๔.๖๕ ๐.๘๔ ๐.๐๘ ๓ 

๖ ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ 
การบริการ  

๔.๗๓ ๐.๘๑ ๔.๖๙ ๐.๗๗ -๐.๐๔ - 

๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ  ๔.๗๗ ๐.๗๙ ๔.๖๐ ๐.๗๗ -๐.๑๕ - 
๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม  

ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  
๔.๗๓ ๐.๗๙ ๔.๗๐ ๐.๗๗ -๐.๐๓ - 

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  

๔.๕๑ ๐.๙๕ ๔.๖๔ ๐.๘๑ ๐.๑๓ ๑ 

๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  
ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๔.๕๕ ๐.๙๒ ๔.๖๐ ๐.๘๙ ๐.๐๕ ๔ 

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับขั้นตอนหรือ
วิธีการ มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

๔.๕๕ ๐.๙๔ ๔.๖๐ ๐.๙๑ ๐.๐๕ ๔ 

รวม ๔.๖๔ ๐.๗๐ ๔.๖๖ ๐.๗๒   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๗ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 

 

๒. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๘, SD=๐.๗๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติ งานในแต่ละ
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ประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความถูกต้องในการจัด 
ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  (M=๔.๒๒, SD=๐.๘๑) 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง มากท่ีสุด คือ  
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม (MDF=๐.๒๗) สำหรับเฉพาะ 
การดำเนินงานของสำนักงานส่วนกลาง คือ ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ One Stop 
Service (MDF=๐.๓๕) 

 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ กรอบระยะเวลา  
ในการดำเนินการบังคับคดีควรมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 

ตารางที่ ๖๙ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
                (n=๒,๕๘๗) 

 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง (n=๑,๑๐๘) 
๑ การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย  
๔.๐๒ ๑.๐๐ ๔.๑๙ ๑.๐๑ ๐.๑๗ ๔ 

๒ การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว  ๓.๙๔ ๑.๐๓ ๔.๑๙ ๑.๐๒ ๐.๒๕ ๒ 
๓ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และ 

เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  
๔.๐๓ ๑.๐๒ ๔.๑๙ ๑.๐๓ ๐.๑๖ ๕ 

๔ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว ๔.๐๗ ๐.๘๘ ๔.๒๐ ๑.๐๒ ๐.๑๓ ๗ 
๕ พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คูค่วาม 

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๔.๑๑ ๐.๘๘ ๔.๓๑ ๐.๘๔ ๐.๒๐ ๓ 

๖ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔.๐๕ ๐.๙๑ ๔.๓๒ ๐.๘๖ ๐.๒๗ ๑ 

๗ การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส  
และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด  

๔.๑๘ ๐.๘๕ ๔.๓๔ ๐.๘๓ ๐.๑๖ ๕ 

๘ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน  ๔.๒๒ ๐.๘๑ ๔.๓๖ ๐.๘๓ ๐.๑๔ ๖ 
รวม ๔.๐๘ ๐.๗๖ ๔.๒๖ ๐.๗๙   

ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ 
ขอรับบริการ (n=๔๓๑ คน เฉพาะสำนักงานฯ ๑-๗  
ในส่วนกลางเท่านั้น)  

๔.๐๙ ๐.๙๕ ๔.๔๔ ๐.๘๐ ๐.๓๕  
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ภาพที่ ๑๘ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

 

 ๓. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี

ล้มละลาย ฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๔.๐๔ , SD=๐.๔๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี 
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด คือ  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจง สิทธิ หน้าท่ีของลูกหนี้ ขั้นตอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย (M=๔.๐๘ ,SD=๐.๔๕) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก 
ท่ีมีคะแนนใกล้เคียงกัน คือ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศและการกำหนดให้
รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (MDF=๐.๕๒) 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ (MDF=๐.๕๑) และ 
การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวนท่ีศาล (MDF=๐.๕๐) 

 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ การพิจารณาอนุญาต 
ให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศและการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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ในขณะท่ี ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย ฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๔.๑๙ , SD=๐.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี  
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด คือ  
การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย (M=๔.๒๖, SD=๐.๖๖) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ  
การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวน
ลูกหนี้โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น และการได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ 
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ และการสอบสวนพยานหลักฐาน (MDF=๐.๔๗) 

 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ การรับทราบประกาศ 
อื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้ โดยเปิดเผย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 

 

ตารางที่ ๗๐ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

                (n=๒,๕๘๗) 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้: n=๒๒๖) 
๑ การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัว 

และการไปไต่สวนที่ศาล 
๔.๐๒ ๐.๔๕ ๔.๕๒ ๐.๔๖ ๐.๕๐ ๓ 

๒ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหน้ี 
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด  

๔.๐๔ ๐.๔๗ ๔.๔๗ ๐.๕๒ ๐.๔๓ ๖ 

๓ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สทิธิ หน้าที่ของ
ลูกหน้ี ขั้นตอนและให้คำแนะนำเก่ียวกับกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย 

๔.๐๘ ๐.๔๕ ๔.๕๒ ๐.๔๓ ๐.๔๔ ๕ 

๔ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ีเดินทางออกนอกประเทศ
และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนและภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม  

๔.๐๒ ๐.๔๖ ๔.๕๔ ๐.๔๐ ๐.๕๒ ๑ 

๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงขั้นตอน  
และให้คำแนะนำในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชพี 

๔.๐๕ ๐.๔๗ ๔.๕๖ ๐.๔๕ ๐.๕๑ ๒ 

๖ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลายตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

๔.๐๔ ๐.๔๗ ๔.๕๒ ๐.๔๕ ๐.๔๘ ๔ 

รวม 
 

๔.๐๔ ๐.๔๐ ๔.๕๒ ๐.๔๑   
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้: n=๑๗๙) 
๑ การทราบประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืน  

๔.๒๒ ๐.๗๔ ๔.๖๑ ๐.๕๘ ๐.๓๙ ๒ 

๒ การรับทราบประกาศอ่ืน ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี หรือนัดไต่สวน
ลูกหน้ีโดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 

๔.๑๔ ๐.๗๕ ๔.๖๑ ๐.๕๖ ๐.๔๗ ๑ 

๓ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ 
การยื่นคำขอรับชำระหน้ี และการสอบสวน
พยานหลักฐาน 

๔.๑๓ ๐.๗๑ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๐.๔๗ ๑ 

๔ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี 
และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี มคีวามเป็นธรรม 
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

๔.๒๖ ๐.๖๖ ๔.๕๙ ๐.๖๐ ๐.๓๓ ๓ 

รวม ๔.๑๙ ๐.๖๓ ๔.๖๐ ๐.๕๔   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๙ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

๔. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ ฝ่ายลูกหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก
(M=๔.๑๒ , SD=๐.๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบั งคับคดี 
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  
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การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ และการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง (M=๔.๑๙, SD=๐.๗๓) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ี เป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ  
แผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม (MDF=๐.๕๖) 

 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ การพัฒนาให้แผนฟื้นฟู
กิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม 
 

ในขณะท่ี ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ ฝ่ายเจ้าหนี้ พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๓.๙๙ , SD=๐.๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบั งคับคดี 
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด คือ  
การได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน 
และการแจ้งคำส่ังคำขอรับชำระหนี้ (M=๔.๐๖, SD=๐.๗๖) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด ๓ อันดับ 
ท่ีมีคะแนนใกล้เคียงกัน คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ลูกหนี้
ล้มละลาย (MDF=๐.๕๒) การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวย 
ความสะดวกต่อท่าน และการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็น
ธรรมทุกฝ่าย (MDF=๐.๕๑) 

 

สำหรับ ผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คือ การเปิดช่องทางให้มี  
การยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน และการสอบสวนของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย  
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ตารางที่ ๗๑ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
                (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (เฉพาะฝ่ายลูกหนี้: n=๒๖)  
๑ การฟื้นฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถดำเนิน

ต่อไปได้  
๔.๑๒ ๐.๘๗ ๔.๔๖ ๐.๖๒ ๐.๓๔ ๔ 

๒ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยใหไ้ม่ต้องเข้าสู่ 
การล้มละลาย  

๔.๐๔ ๐.๘๗ ๔.๔๖ ๐.๖๖ ๐.๔๒ ๒ 

๓ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงทีท่ำให้
ลูกหน้ีชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  

๔.๑๙ ๐.๗๓ ๔.๕๔ ๐.๖๒ ๐.๓๕ ๓ 

๔ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหา 
การว่างงานได้ส่วนหน่ึง  

๔.๑๙ ๐.๗๓ ๔.๕๔ ๐.๕๗ ๐.๓๕ ๓ 

๕ แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุม
เจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม 

๔.๐๘ ๐.๙๔ ๔.๖๔ ๐.๕๖ ๐.๕๖ ๑ 

รวม ๔.๑๒ ๐.๗๖ ๔.๕๓ ๐.๕๖   
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้: n=๑๓) 
๑ การได้รับคำชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับ 

การยื่นคำขอรับชำระหน้ี การสอบสวนพยานหลักฐาน 
และการแจ้งคำสั่งคำขอรับชำระหน้ี 

๔.๐๖ ๐.๗๖ ๔.๔๘ ๐.๖๐ ๐.๔๒ ๔ 

๒ การเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหน้ี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๓.๙๗ ๐.๘๗ ๔.๔๘ ๐.๖๐ ๐.๕๑ ๒ 

๓ การประชุมเจ้าหน้ีในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

๓.๙๗ ๐.๘๔ ๔.๔๕ ๐.๖๔ ๐.๔๘ ๓ 

๔ การยื่นคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์
จะมีการแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

๔.๐๐ ๐.๙๒ ๔.๔๒ ๐.๖๔ ๐.๔๒ ๔ 

๕ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ขั้นตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

๓.๙๗ ๐.๘๑ ๔.๔๘ ๐.๖๐ ๐.๕๑ ๒ 

๖ การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ี
มากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 

๔.๐๐ ๐.๙๕ ๔.๕๒ ๐.๖๐ ๐.๕๒ ๑ 

รวม ๓.๙๙ ๐.๗๗ ๔.๔๗ ๐.๕๙   
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ภาพที่ ๒๐ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 

๕. ความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ช้ันบังคับคดี พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (M=๔.๒๖, 
SD=๐.๗๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบั ติอยู่ ในระดับมากท่ีสุด คือ การเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ (M=๔.๓๐, SD=๐.๘๐) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังเพียงประเด็นเดียว  
ซึ่งมีความแตกต่างอยู่ในระดับน้อยมาก คือ การยื่นคำร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก (MDF=๐.๐๒) 

 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวัง ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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ตารางที่ ๗๒ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
                ช้ันบังคับคดี (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (n=๔๓๓) 
๑ การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 
๔.๒๐ ๐.๘๖ ๔.๒๒ ๐.๘๘ ๐.๐๒ ๑ 

๒ สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อการเจรจา ๔.๒๕ ๐.๘๔ ๔.๒๒ ๐.๘๗ -๐.๐๓ - 
๓ การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่านสามารถ

เจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 
๔.๒๘ ๐.๗๕ ๔.๒๑ ๐.๘๙ -๐.๐๗ - 

๔ การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และ 
ให้โอกาสในการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

๔.๒๔ ๐.๘๓ ๔.๒๒ ๐.๙๑ -๐.๐๒ - 

๕ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงขั้นตอน วิธีการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อหาทาง
ออกที่ดีและเหมาะสมให้กับท่านได้ 

๔.๒๖ ๐.๘๐ ๔.๒๕ ๐.๘๔ -๐.๐๑ - 

๖ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด 

๔.๒๗ ๐.๘๓ ๔.๒๕ ๐.๘๗ -๐.๐๒ - 

๗ ท่านสามารถยื่นข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

๔.๒๖ ๐.๘๐ ๔.๒๑ ๐.๙๐ -๐.๐๕ - 

๘ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ 
อีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

๔.๒๔ ๐.๘๒ ๔.๒๓ ๐.๘๘ -๐.๐๑ - 

๙ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

๔.๓๐ ๐.๘๐ ๔.๒๓ ๐.๙๐ -๐.๐๗ - 

รวม ๔.๒๖ ๐.๗๔ ๔.๒๓ ๐.๘๒   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๑ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

การปฏิบัติที่เป็นจริง 

การปฏิบัติที่คาดหวัง 
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๖. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตามและเฉล่ีย
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๔.๔๙ , SD=๐.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดี  
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดใกล้เคียงกัน ๓ อันดับ คือ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ (M=๔.๕๘, SD=๐.๖๑)
การเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม (M=๔.๕๗, 
SD=๐.๖๐) และความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (M=๔.๕๕, SD=๐.๖๓) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง มากท่ีสุด คือ  
การได้รับคำแนะนำถึงขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่ง
ทรัพย์สิน (MDF=๐.๓๖) 

 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวัง ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

ตารางที่  ๗๓ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบั ติงานตามกระบวนการติดตามและ 
                   เฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (n=๒,๕๘๗) 

 

ท่ี ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (n=๑๓๗) 
๑ การได้รับคำแนะนำถึงขั้นตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ 

และคัดค้านบัญชีรับจ่ายหรือบัญชีแบง่ทรัพย์สิน 
๔.๓๖ ๐.๗๘ ๔.๗๒ ๐.๕๔ ๐.๓๖ ๑ 

๒ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ ๔.๕๘ ๐.๖๑ ๔.๗๙ ๐.๕๑ ๐.๒๑ ๓ 
๓ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชแีบ่ง

ทรัพย์สิน  
๔.๕๕ ๐.๖๓ ๔.๗๔ ๐.๕๖ ๐.๑๙ ๔ 

๔ การเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ีเพื่อชำระหน้ี 
ให้แก่เจ้าหน้ี มคีวามโปร่งใส และเป็นธรรม 

๔.๕๗ ๐.๖๐ ๔.๗๐ ๐.๖๒ ๐.๑๓ ๕ 

๕ การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
ผ่านระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวก 
และรวดเร็ว  

๔.๔๑ ๐.๘๓ ๔.๖๗ ๐.๖๒ ๐.๒๖ ๒ 

รวม ๔.๔๙ ๐.๖๐ ๔.๗๒ ๐.๕๒   
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ภาพที่ ๒๒ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 

๗. ความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อการปฏิบั ติงานตามกระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/
การขายทอดตลาด พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
(M=๔.๑๒ , SD=๐.๗๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบัง คับคดี 
มีการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด (M=๔.๒๐, 
SD=๐.๘๔) 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริง กับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประเด็นท่ีมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติท่ีคาดหวังมากท่ีสุด ซึ่งมี 
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อย คือ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก และง่ายต่อ 
การเข้าถึง, คดีท่ีมีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายไว้อย่างชัดเจน  และความสะดวก 
ในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน วางหลักประกัน ชำระราคาขอขยายเวลาวางเงินหรือ  
การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ (MDF=๐.๐๘) 

สำหรับผลการวิ เคราะห์  Quadrant Analysis เพื่ อหาความต้องการจำเป็น เร่ ง ด่วนของ 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี พบว่า การปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
ท่ีคาดหวัง ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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ตารางที่ ๗๔ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย/์             
                การขายทอดตลาด (n=๒,๕๘๗) 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (n=๔๔๖) 
๑ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก 

และง่ายต่อการเข้าถึง 
๔.๐๘ ๐.๘๕ ๔.๑๖ ๐.๘๐ ๐.๐๘ ๑ 

๒ ระยะเวลาที่ประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขาย 
มีความเหมาะสม 

๔.๑๐ ๐.๘๕ ๔.๑๔ ๐.๘๔ ๐.๐๔ ๔ 

๓ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขาย
ทอดตลาด 

๔.๑๔ ๐.๘๓ ๔.๒๑ ๐.๘๒ ๐.๐๗ ๒ 

๔ คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขาย 
ไว้อย่างชัดเจน 

๔.๐๕ ๐.๘๓ ๔.๑๓ ๐.๘๔ ๐.๐๘ ๑ 

๕ ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมิน
ราคาของทรัพย์ทีข่ายทอดตลาด 

๔.๑๑ ๐.๘๓ ๔.๑๗ ๐.๘๐ ๐.๐๖ ๓ 

๖ การอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ คำแนะนำ  
คำเตือนและข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาด 
มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

๔.๑๔ ๐.๘๔ ๔.๑๘ ๐.๘๓ ๐.๐๔ ๔ 

๗ เจ้าหน้าที่ที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด  

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๒๖ ๐.๗๘ ๐.๐๖ ๓ 

๘ ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ต้ังแต่การลงทะเบียน 
วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลาวางเงินหรือ
การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ 

๔.๑๒ ๐.๘๔ ๔.๒๐ ๐.๘๕ ๐.๐๘ ๑ 

รวม ๔.๑๒ ๐.๗๑ ๔.๑๘ ๐.๗๒   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๒๓ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
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 ๘. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ 
    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ 

พบว่า ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=๔.๘๐ ,  
SD=๐.๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบั ติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การเปิด
ช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน  
(M=๔.๘๙, SD=๐.๓๒) 

 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการปฏิบัติของกรมบังคับคดีท่ีเป็นจริงกับการปฏิบัติของ
กรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการคาดหวัง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการพัฒนาการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ไม่มีประเด็นใดท่ีการปฏิบัติจริงต่ำกว่าการปฏิบัติท่ีคาดหวัง แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของกรมบังคับคดี
ในกระบวนการวางทรัพย์ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 สำหรับผลการวิเคราะห์ Quadrant Analysis เพื่อส่งเสริมส่ิงท่ีปฏิบัติได้อย่างดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
คือ การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วของกระบวนการวางทรัพย์ ซึ่งจากเดิมปฏิบัติได้อย่างดีอยู่แล้ว  
 

ตารางที่ ๗๕ แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางทรัพย์ (n=๒,๕๘๗) 
 

ท่ี ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดี 

การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นจริง 

การปฏิบัติ 
ท่ีคาดหวัง MDF อันดับ 

M SD M SD 

กระบวนการวางทรัพย์ (n=๑๙) 
๑ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่

เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 
๔.๘๔ ๐.๓๗ ๔.๑๑ ๑.๐๕ -๐.๗๓ - 

๒ เจ้าหน้าที่ใหค้ำปรึกษา ชี้แจงขั้นตอน วิธีการวางทรัพย์ 
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

๔.๘๔ ๐.๓๗ ๔.๒๖ ๐.๘๗ -๐.๕๘ - 

๓ การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้สามารถหลุดพ้น
จากการเป็นหน้ีได้ 

๔.๗๔ ๐.๔๕ ๔.๒๖ ๐.๙๓ -๐.๔๘ - 

๔ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วย 
ความเต็มใจ 

๔.๖๘ ๐.๔๘ ๔.๒๖ ๐.๘๗ -๐.๔๒ - 

๕ กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

๔.๗๙ ๐.๔๒ ๔.๔๒ ๐.๗๗ -๐.๓๗ - 

๖ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงาน 
บังคับคดีทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อ
ท่าน 

๔.๘๙ ๐.๓๒ ๔.๔๒ ๐.๗๗ -๐.๔๗ - 

รวม ๔.๘๐ ๐.๒๙ ๔.๒๙ ๐.๘๒   
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ภาพที่ ๒๔ แสดงการวิเคราะห์ Quadrant Analysis ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการวางทรัพย์ 

ตอนที่ ๖ ปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 

 การศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดีจะพิจารณาในประเด็นช่องทางการติดต่อ
การให้บริการกระบวนการบังคับคดี การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร และการให้คำแนะนำ  
การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้รับบริการระบุว่าภาพรวมของปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อ 
กรมบั งคับคดี  มีอยู่ ในระ ดับน้ อย (M=๒ .๔๘ , SD=๑ .๑๒) เมื่ อพิ จารณาเป็นรายประเด็นพบว่ า 
มีความสอดคล้องกับภาพรวม คือ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ท้ังการให้คำแนะนำหรือการแก้ปัญหา 
ของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร (M=๒.๔๖,SD=๑.๒๔) ช่องทางการติดต่อ (M=๒.๔๗, SD=๑.๑๓) การให้บริการ
กระบวนการบังคับคดี (M=๒.๕๐, SD=๑.๒๐) และการตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร (M=๒.๕๐, 
SD=๑.๒๓)  
 

ตารางที่ ๗๖ แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี (n=๒,๕๘๗) 

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี M SD 
ระดับ
ปัญหา 

๑ ช่องทางการติดต่อ  ๒.๔๗ ๑.๑๓ น้อย 
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี   ๒.๕๐ ๑.๒๐ น้อย 
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  ๒.๕๐ ๑.๒๓ น้อย 
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ๒.๔๖ ๑.๒๔ น้อย 

รวม ๒.๔๘ ๑.๑๒ น้อย 
 

การปฏิบัติที่คาดหวัง 
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 ในขณะท่ี เมื่อให้ผู้รับบริการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบัน
ดีขึ้นกว่าการดำเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา (ร้อยละ ๗๙.๔๔)  
 

ตารางที่ ๗๗ แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน (n=๒,๕๘๗) 

ที่ 
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี 

อดีตที่ผ่านมากับปัจจุบัน 
ความถ่ี ร้อยละ 

๑ ดีข้ึน ๒,๐๕๕ ๗๙.๔๔ 
๒ เหมือนเดิม ๔๐๘ ๑๕.๗๗ 
๓ แย่ลง ๒๑ ๐.๘๑ 
๔ ไม่มีความเห็น ๑๐๓ ๓.๙๘ 

รวม ๒,๕๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
 

นอกจากนี้ เมื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้อธิบายถึงอุปสรรคหรือปัญหาท่ีเกิดจากการรับบริการ
จากกรมบังคับคดีอย่างอิสระ ตลอดจนระบุรายละเอียดของการพัฒนาการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ผู้รับบริการ ร้อยละ ๓.๐๒ ระบุว่า การรับบริการไม่มีอุปสรรค และได้รับบริการ
จากกรมบังคับคดีเป็นอย่างดี โดยการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเป็นระบบ และเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน ในขณะท่ีอุปสรรคและปัญหาท่ีควรได้รับการพัฒนาท่ีผู้รับบริการให้ความเห็นมากท่ีสุด ๒ อันดับแรก 
คือ (๑) ควรมีการพัฒนาระบบของกระบวนการบังคับคดีให้มีความรวดเร็ว และทันเวลาต่อการปฏิบัติของ
ผู้รับบริการในทุกมิติ เช่น การค้นหาสำนวน การแจ้งข้อมูลให้ผู้รับบริการดำเนินการ การตอบข้อสงสัย  
(ร้อยละ ๕.๑๐) และ (๒) ควรมีการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ รวดเร็ว 
สามารถใช้และเข้าถึงง่าย (ร้อยละ ๒.๒๘)  

 

ตารางที่ ๗๘ แสดงอุปสรรคหรือปัญหาท่ีเกิดจากการรับบริการและการพัฒนาการดำเนินงาน (n=๒,๕๘๗) 

ที่ ประเด็น ความถ่ี ร้อยละ 
 การรับบริการไม่มีอุปสรรค และได้รับบริการจากกรมบังคบัคดีเป็นอย่างดี 

โดยการดำเนินงานเป็นระบบ และช่วยเหลือประชาชน 
๗๘ ๓.๐๒ 

อุปสรรคหรือปัญหาทีพ่บที่ควรได้รับการพฒันา 
๑ การพัฒนาระบบของกระบวนการบังคับคดีให้มีความรวดเร็ว และทันเวลา

ต่อการปฏิบัติของผู้รับบริการ ในทุกมิติ เช่น การค้นหาสำนวน การแจ้ง
ข้อมูลให้ผู้รับบริการดำเนินการ การตอบข้อสงสัย 

๑๓๒ ๕.๑๐ 

๒ การพัฒนาระบบบริการออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ รวดเร็ว 
สามารถใช้และเข้าถึงง่าย  

๕๙ ๒.๒๘ 

๓ การเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีจำนวนมาก 
เพ่ือให้ทันต่อการให้บริการ และเตรียมการเจ้าหน้าท่ีให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านระบบบริการออนไลน์ เพ่ือรองรับกับระบบออนไลน์ที่มีการพัฒนา 

๓๒ ๑.๒๔ 

๔ การพัฒนาช่องทางการติดต่อกับกรมบังคับคดีให้ผูร้ับบริการสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

๒๘ ๑.๐๘ 

๕ การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกัลยาณมิตรให้บริการผู้รับบริการ
ด้วยความสุภาพ และจิตบริการ 

๒๕ ๐.๙๗ 
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๗.๒ ผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 การเปรียบเทียบผลการสำรวจระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการ
บังคับคดีในภาพรวมจำแนกตามประเภทบริการ (๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี
และการให้บริการในภาพรวม และ (๓) ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บังคับคดีในภาพรวม โดยในแต่ละประเด็นจะพิจารณาแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากข้อมูล  
๓ ปี ย้อนหลัง และพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในมิติของพัฒนาการโดยคำนวณจากคะแนนเพิ่ม
สัมพัทธ์จากสูตรคำนวณของ ศิริชัย กาญจนวาสี (๒๕๕๒) 
 

 ๑. การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมจำแนก
ตามประเภทบริการ 

การเปรียบเทียบความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมจำแนกตาม
ประเภทบริการดำเนินการพิจารณาจากแนวโน้มความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวมจำแนกตามประเภทบริการย้อนหลังเป็นระยะเวลา ๓ ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  
ผลการศึกษาแนวโน้ม พบว่า ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมจำแนก
ตามประเภทบริการมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการ 

 

ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวมจำแนกตามประเภทบริการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
พบว่า ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น  
ทุกกระบวนการ โดยมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของความเช่ือมั่นอยู่ในระดับต้นถึงระดับกลาง โดยกระบวนการ 
ท่ีมีการเพิ่มของความเช่ือมั่นมากท่ีสุด ได้แก่ กระบวนการวางทรัพย์ โดยมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕๐.๐๐ 
ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ 
 

 

ที่ ประเด็น ความถ่ี ร้อยละ 
๖ การให้บริการใหค้วามช่วยเหลืออธิบายรายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ 

ในแต่ละจุดที่เข้ารับบริการ 
๒๒ ๐.๘๕ 

๗ การพัฒนาสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้ที่มารับบริการ เช่น 
ห้องน้ำ สถานที่จอดรถ ท่ีน่ังพัก wifi 

๑๙ ๐.๗๓ 

๘ การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง และสิง่ที่จำเป็น
สำหรับผูร้ับบริการ 

๑๓ ๐.๕๐ 

๙ การพัฒนาให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนที่ เช่น 
ข้ันตอนการดำเนินงาน การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ีที่ตรงกัน 

๑๐ ๐.๓๙ 

๑๐ การให้บริการแก้ปัญหาของประชาชนผู้รับบริการ ๑๐ ๐.๓๙ 
๑๑ การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการรับบริการ เช่น การให้บริการนอกเวลา

ราชการ 
๖ ๐.๒๓ 

๑๒ อื่น ๆ  ๑๔ ๐.๕๔ 
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ตารางที่ ๗๙ แสดงการเปรียบเทียบความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
                จำแนกตามประเภทบริการ (ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) 

ที่ 
ความเชื่อมั่น 

จำแนกตามประเภทบริการ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
คะแนนเพิ่ม
สัมพัทธ์ของ
ความเชื่อมั่น 

ระดับ
พัฒนาการ 

๑ การบังคับคดีแพ่ง ๘.๙๗ ๙.๐๘ ๙.๑๓ ๕.๔๓ ระดับต้น 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๘.๕๖ ๘.๖๖ ๙.๒๕ ๔๔.๐๓ ระดับกลาง 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๘.๔๗ ๘.๔๘ ๘.๘๐ ๒๑.๐๕ ระดับต้น 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๘.๖๒ ๘.๘๕ ๘.๙๖ ๙.๕๗ ระดับต้น 
๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 

ในคดีล้มละลาย 
๘.๔๖ ๘.๕๑ ๘.๙๗ ๓๐.๘๗ ระดับกลาง 

๖ การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

๘.๗๐ ๙.๑๑ ๙.๑๙ ๘.๙๙ ระดับต้น 

๗ การวางทรัพย์ ๘.๕๗ ๘.๙๐ ๙.๔๕ ๕๐.๐๐ ระดับกลาง 
รวม ๙.๐๒ ๙.๑๐ ๙.๑๑ ๑.๑๑ ระดับต้น 

หมายเหตุ: พัฒนาการ ระดับต้น ร้อยละ ๐-๒๕, ระดับกลาง ร้อยละ ๒๖-๕๐, ระดับสูง ร้อยละ ๕๑-๗๕ และ ระดับสูงมาก ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๕ แสดงแนวโน้มความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
จำแนกตามประเภทบริการ 
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๒. การเป รียบ เที ยบความพึ งพอใจของผู้ รับบ ริการที่ มี ต่อกระบวนการบั งคับค ดี  
และการให้บริการในภาพรวม 

 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ  
ในภาพรวมดำเนินการพิจารณาจากแนวโน้มความความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี
และการให้บริการในภาพรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา ๓ ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการศึกษา
แนวโน้มพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม  
มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการ 

 

ในขณะท่ี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี  
และการให้บริการในภาพรวมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพิ่มขึ้นทุกกระบวนการ โดยมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของความพึงพอใจอยู่ ในระดับต้นถึงระดับสูง  
โดยกระบวนการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในระดับสูง ได้แก่ กระบวนการวางทรัพย์ และการติดตามและ
เฉล่ียทรัพย์สินและในคดีล้มละลาย โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๓.๑๑ และ ๕๔.๑๗ ของคะแนน 
ท่ีสามารถเพิ่มได้ ตามลำดับ 

 
ตารางที่  ๘๐ แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี ต่อกระบวนการบังคับคดี  
                   และการให้บริการในภาพรวม (ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) 
 

ที่ 
ความพึงพอใจ 

จำแนกตามประเภทบริการ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
คะแนนเพ่ิม
สัมพัทธ์ของ

ความพึงพอใจ 

ระดับ
พัฒนาการ 

๑ การบังคับคดีแพ่ง ๙.๐๔ ๙.๑๓ ๙.๒๔ ๑๒.๖๔ ระดับต้น 
๒ การบังคับคดีล้มละลาย ๘.๘๙ ๘.๘๓ ๙.๒๖ ๓๖.๗๕ ระดับกลาง 
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ๘.๙๗ ๙.๐๒ ๙.๐๗ ๕.๑๐ ระดับต้น 
๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 
๘.๗๕ ๙.๒๑ ๙.๓๘ ๒๑.๕๒ ระดับต้น 

๕ การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 

๙.๐๓ ๙.๐๔ ๙.๕๖ ๕๔.๑๗ ระดับสูง 

๖ การประมูลซื้อทรัพย์/ 
การขายทอดตลาด 

๘.๙๗ ๙.๐๖ ๙.๑๒ ๖.๓๘ ระดับต้น 

๗ การวางทรัพย์ ๙.๐๑ ๘.๙๗ ๙.๖๒ ๖๓.๑๑ ระดับสูง 
รวม ๘.๖๘ ๙.๒๓ ๙.๓๒ ๑๑.๖๙ ระดับต้น 

หมายเหตุ: พัฒนาการ ระดับต้น ร้อยละ ๐-๒๕, ระดับกลาง ร้อยละ ๒๖-๕๐, ระดับสูง ร้อยละ ๕๑-๗๕ และ ระดับสูงมาก ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ 
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ภาพที่ ๒๖ แสดงแนวโน้มความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม 
 

๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวม 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
ในภาพรวมดำเนินการพิจารณาจากแนวโน้มความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บังคับคดีในภาพรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา ๓ ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการศึกษาแนวโน้ม
พบว่า กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกประเด็น 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น  
ทุกประเด็น โดยมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของการปฏิบัติอยู่ในระดับต้นถึงระดับกลาง ท้ังนี้ การดำเนินงานท่ีมี
การปฏิบัติเพิ่มขึ้นในระดับกลาง ได้แก่ การมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคช่ัน โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔.๓๕ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ 

 

ตารางที่ ๘๑ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
      บังคับคดีในภาพรวม (ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดี 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ คะแนนเพิ่ม

สัมพัทธ์ของ
การปฏิบัติ 

การปฏิบัติ การปฏิบัติ การปฏิบัติ 

  คาดหวัง   เป็นจริง   คาดหวัง เป็นจริง   คาดหวัง เป็นจริง 

กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 

กรมบังคับคดีที่ว่า “บงัคับคดีด้วยความเป็น
ธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล 
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

๙.๓๙ ๘.๕๕ ๙.๑๘ ๙.๑๓ ๙.๒๖ ๙.๒๖ ๑๔.๙๔ 
(ระดับต้น) 
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ท่ี 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ต่อการปฏิบัติงาน 
ตามกระบวนการบังคับคดี 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ คะแนนเพิ่ม

สัมพัทธ์ของ
การปฏิบัติ 

การปฏิบัติ การปฏิบัติ การปฏิบัติ 

  คาดหวัง   เป็นจริง   คาดหวัง เป็นจริง   คาดหวัง เป็นจริง 

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าที่เพียงพอ  
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความทันสมัย 
พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๓๑ ๘.๑๙ ๙.๑๐ ๘.๕๘ ๙.๒๔ ๙.๐๖ ๓๓.๘๐ 
(ระดับกลาง) 

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่  

๙.๔๕ ๘.๕๓ ๙.๒๒ ๙.๑๕ ๙.๔๘ ๙.๔๐ ๒๙.๔๑ 
(ระดับกลาง) 

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่  ๙.๔๕ ๘.๔๙ ๙.๒๖ ๙.๒๒ ๙.๔๘ ๙.๔๖ ๓๐.๗๗ 
(ระดับกลาง) 

๕ มีช่องทางการใหบ้ริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคชั่น  

๙.๓๗ ๘.๑๕ ๙.๑๐ ๘.๖๙ ๙.๓๐ ๙.๑๔ ๓๔.๓๕ 
(ระดับกลาง) 

๖ ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของ 
การดำเนินการและการบริการ  

๙.๕๓ ๘.๖๖ ๙.๓๕ ๙.๔๕ ๙.๓๘ ๙.๔๖ ๑.๘๒ 
(ระดับต้น) 

๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการ 
และการให้บริการ  

๙.๕๖ ๘.๗๓ ๙.๓๔ ๙.๕๒ ๙.๒๐ ๙.๕๔ ๔.๑๗ 
(ระดับต้น) 

๘ ดำเนินการและให้บริการ ด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

๙.๕๒ ๘.๖๒ ๙.๓๓ ๙.๔๒ ๙.๔๐ ๙.๔๖ ๖.๙๐ 
(ระดับต้น) 

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการ 
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง 
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือ 
การจัดประชุม เป็นต้น  

๙.๓๙ ๘.๒๑ ๙.๒๐ ๙.๐๒ ๙.๒๘ ๙.๐๒ ๐.๐๐ 

๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  

๙.๔๑ ๘.๓๐ ๙.๑๙ ๘.๙๙ ๙.๒๐ ๙.๑๐ ๑๐.๘๙ 
(ระดับต้น) 

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับ
ขั้นตอนหรือวิธีการ มีความเหมาะสมและ 
ง่ายต่อการเข้าใจ 

๙.๓๙ ๘.๒๗ ๙.๑๘ ๘.๙๗ ๙.๒๐ ๙.๑๐ ๑๒.๖๒ 
(ระดับต้น) 

หมายเหตุ: พัฒนาการ ระดับต้น ร้อยละ ๐-๒๕, ระดับกลาง ร้อยละ ๒๖-๕๐, ระดับสูง ร้อยละ ๕๑-๗๕ และ ระดับสูงมาก ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ 
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๑. การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์

๒. การจัดสรรก าลัง

๓. อัธยาศัยไมตรี

๔. ความเป็นมืออาชีพ

๕. มีช่องทางให้บริการ

๖. ความโปร่งใส

๗. ยึดหลักกฎหมาย

๘. เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั

๙. เปิดโอกาสช่องทางต่าง ๆ  

๑๐. การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ

ภาพที่ ๒๗ แนวโน้มความเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏบิัติงานที่เป็นจริงของกรมบังคับคดีตามกระบวนการบังคบัคดีในภาพรวม 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                     ๒๑๑ 
 

บทท่ี ๘ 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
โครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี  
จากการสำรวจเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกระบวนการบังคับคดี รวมท้ังเพื่อให้ทราบถึงความเช่ือมั่นของ
ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินต่อกระบวนการบังคับคดี
และกรมบังคับคดี รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี 
อีกท้ังเพื่อให้ทราบถึงการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี สืบเนื่องจาก  
การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ สำหรับประชาชน
กลุ่มเปราะบาง และเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ตามแผนปฏิบั ติราชการระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕) กรมบังคับคดี  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
คือ การสำรวจแบบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ คือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) สำหรับประชากรเป้าหมาย  (Target Population)  
การสำรวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม ได้สำรวจจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จำนวน ๒,๕๘๗ คน การสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้สัมภาษณ์จากผู้บริหารหน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้พิพากษา พนักงานอัยการ กรมบังคับคดี หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี จำนวน ๑๐ หน่วยงาน  
รวม ๒๐ คน และการสำรวจเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ได้ร่วมสนทนากลุ่มกับประชาชน 
กลุ่มเปราะบาง จำนวน ๓ กลุ่มๆ ละ ๕ คน รวม ๑๕ คน จากกลุ่มหนี้ครัวเรือน กลุ่มหนี้บัตรเครดิต และ
กลุ่มหนี้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี 
สืบเนื่องจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Questionnaire) แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-Structured 
Interview) และประเด็นการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Focus Group) การหา
คุณภาพของเครื่องมือ ใช้วิธีการหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือท้ังหมดด้วย 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index-Objective Congruence: IOC) ของเครื่องมือ และเลือก
ประเด็นหรือข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๕ มาใช้เป็นข้อคำถาม สำหรับการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Test) ใช้วิธีการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน ๒๔๓ คน โดยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  alpha coefficient : ∝) 
โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีระดับ ๐.๗ ข้ึนไป ท้ังรายข้อและภาพรวมรายด้าน 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่าง กรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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และการนำเสนอข้อมูลในลักษณะตาราง ภาพ และการบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใช้การวิเคราะห์จำแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยมีลำดับขั้นตอน คือ การจัดกระทำข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ การตีความข้อมูลจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการสร้างเป็นข้อสรุป 
ในลักษณะการสังเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาความ และการสร้างข้อสรุปเป็น
ตารางและภาพ   
 

๘.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

 ๘.๑.๑ การรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกระบวนการบังคับคดี 
 

 ๘.๑.๑.๑ การรับรู้ของผู้รับบริการเก่ียวกับบทบาทหน้าที่การทำงาน และเคร่ืองมือ 
ของกรมบังคับคดีที่ได้จัดทำขึ้น 
 ๑) ผู้รับบริการเกินร้อยละ ๗๐ รับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในแต่ละบทบาท
หน้าท่ี โดยบทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีท่ีผู้รับบริการรับรู้สูงสุด ๓ อันดับแรก คือ การบังคับคดีแพ่ง 
ตามคำพิพากษาหรือคำส่ังศาล (ร้อยละ ๙๓.๙๓) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (ร้อยละ ๘๖.๙๓) และ 
การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (ร้อยละ ๘๒.๒๒) ตามลำดับ 
 ๒) ผู้รับบริการรับรู้ว่าบทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็น
ประโยชน์ในระดับมากทุกข้อ โดยรับรู้ เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการเข้าถึงความยุติธรรม 
ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีอยู่ในระดับมาก (M=๘.๓๗) รองลงมาคือ การท่ีเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้
และลูกหนี้ได้ชำระหนี้ (M=๘.๓๑) และการส่งเสริมสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (M=๘.๒๔) 
ตามลำดับ  
 ๓) ผู้รับบริการรับรู้ถึงเครื่องมือท่ีกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้นในระดับมากท้ังหมด   
โดยเครื่องมือท่ีผู้รับบริการรับรู้มากท่ีสุด คือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th (M=๔.๐๐) รองลงมา
คือ ระบบสอบถามสถานะคดี (M=๓.๘๓) และระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (M=๓.๗๙) 
ตามลำดับ  
 

 ๘.๑.๑.๒ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับคดี 
  การรับรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีในประเด็นด้านการดำเนินกระบวนการ
บังคับคดีท่ีเป็นไปตามกฎหมายและมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีการเช่ือมโยงการทำงานของหลายหน่วยงาน 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้เน้นกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี การบังคับคดีในปัจจุบัน
สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น จากการลดขั้นตอนการการปฏิบัติท่ีไม่จำเป็นและการนำเทคโนโลยี  
มาสนับสนุน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีความเส่ียงและกดดัน จำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและ 
ยึดกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 ๘.๑.๑.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
 ๑) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=๔.๖๖) เมื่อพิจารณากระบวนการย่อย พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อกระบวนการ 
วางทรัพย์มากท่ีสุด (M=๔.๘๑) รองลงมา คือ การติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (M=๔.๗๘) 
และการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี (M=๔.๖๙) ตามลำดับ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                           โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 ๒) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย คือ 
 (๑) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (M=๔.๒๑) โดยพึงพอใจต่อการได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในระดับมาก (M=๔.๒๖) รองลงมา คือ 
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (M=๔.๒๕) และความเป็นมืออาชีพ (M=๔.๒๔) 
ตามลำดับ และพบประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีได้รับจริงแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวัง 
มากท่ีสุด คือ การประสานงานด้วยความรวดเร็วและการติดตามงาน (MDF=๐.๒๘) จากการวิเคราะห์ 
Quadrant Analysis พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นจริงด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร สอดคล้องกับ
ความพึงพอใจท่ีคาดหวังในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 (๒) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=๔.๐๓) โดยพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารการให้บริการ 
มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจในระดับมาก (M=๔.๐๖) รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการ 
ไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย  (M=๔.๐๕) และกระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ 
ในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (M=๓.๙๙) ตามลำดับ และพบประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีได้รับจริงแตกต่างจากความพึงพอใจท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (MDF=๐.๓๔) จากการวิเคราะห์ Quadrant Analysis 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นจริงด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ สอดคล้องกับ  
ความพึงพอใจท่ีคาดหวังในทุกประเด็น ยังไม่พบประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 (๓) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก (M=๔.๐๐) โดยพึงพอใจต่อสถานท่ี 
ท่ีให้บริการและการให้ความสะดวกต่อผู้รับบริการในระดับมาก (M=๔.๑๐) รองลงมาคือ การเปิดโอกาส 
ให้ ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ  (M=๔.๐๕) และการผลิตส่ือ 
สารสนเทศเผยแพร่ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการท่ีเข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ และสถานท่ี 
ท่ีให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษามีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
(M=๓.๙๙) ตามลำดับ และพบประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีได้รับจริงแตกต่างจากความพึงพอใจ 
ท่ีคาดหวังมากท่ีสุด คือ การมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ผู้รับบริการ (MDF=๐.๓๕) 
จากการวิเคราะห์ Quadrant Analysis พบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ เป็นจริงด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจที่คาดหวัง 
และเป็นประเด็นท่ีควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

 ๘.๑.๑.๔ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับคดี ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
 ๑) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดี ในประเด็นด้านการดำเนินการท่ีมี 
ความรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสนับสนุนกระบวนการบังคับคดี 
และบุคลากรมีความเช่ียวชาญ  
 ๒) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในประเด็นด้านการได้รับการบริการและ 
การส่ือสารท่ีดี การได้รับคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ การได้รับประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
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อำนวยความสะดวก การบริการ การต้อนรับ และการส่ือสาร และการได้รับประโยชน์จากกระบวนการ
บังคับคดี 

 ๘.๑.๑.๕ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและ
การให้บริการในภาพรวม 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
ในภาพรวมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น สูงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีและ  
การให้บริการเพิ่มขึ้นทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในระดับสูง ได้แก่ 
กระบวนการวางทรัพย์ และการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖๓.๑๑ และ ๕๔.๑๗ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ ตามลำดับ 
 

๘.๑.๒ ความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบังคับคดีและกรมบังคับคดี 

 

 ๘.๑.๒.๑ ความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการ ต่อกระบวนการบังคับคดี  
 ๑) ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด  

(M=๙.๑๑) เมื่อพิจารณากระบวนการแต่ละประเภทท่ีให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อกระบวนการ
วางทรัพย์มากท่ีสุด (M=๙.๔๕) รองลงมาคือ กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (M=๙.๒๕) และกระบวนการ
ประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด (M=๙.๑๙) ตามลำดับ  

 ๒) ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดีแต่ละประเภทท่ีให้บริการ  
  (๑) ผู้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ 

บังคับคดีแพ่งในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๑๓) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๓๐) 
และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๙) และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อย 
พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จิตสำนึกในการให้บริการมากท่ีสุด (M=๙.๒๕) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรของกรมบังคับคดี
มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ  (M=๙.๒๔) และการให้บริการของกรมบังคับคดี  
มีความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๑๗) ตามลำดับ 

  (๒) ผู้รับบริการในกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลายในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๕) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
(M=๙.๕๔) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๕๒) เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อลักษณะทางกายภาพและอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน 
กรมบังคับคับคดีมากท่ีสุด (M=๙.๔๓) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการของกรมบังคับคดี 
มีความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๓๖) และการให้บริการมีเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบ  
การให้บริการ (M=๙.๒๕) ตามลำดับ 

 (๓) ผู้รับบริการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในระดับมาก (M=๘.๘๐) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
(M=๙.๕๓) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๔๕) เมื่อพิจารณา
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ประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อลักษณะทางกายภาพและอาคารสถานท่ีของกรมบังคับคดี  
มากท่ีสุด (M=๙.๓๘) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ (M=๙.๑๕) และการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการ 
ความคาดหวัง และสร้างความประทับใจ (M=๙.๐๐) ตามลำดับ 

 (๔) ผู้รับบริการในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี มีความเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีในระดับมาก (M=๘.๙๖) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม 
ในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๙) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๔) 
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ และการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และสร้างความประทับใจ 
มากท่ีสุด (M=๙.๑๐) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
มีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบการให้บริการ (M=๘.๙๖) 
และบุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ 
(M=๘.๙๓) ตามลำดับ 

 (๕ ) ผู้รับบริการในกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์ สินในคดีล้มละลาย 
มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลายในระดับมาก (M=๘.๙๗) เช่ือมั่น
ต่อกรมบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๔๒) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
ในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๘) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการให้บริการ 
ท่ีรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้, เช่ือมั่นต่อบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ, และเช่ือมั่นต่อการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการ 
ความคาดหวัง และสร้างความประทับใจมากท่ีสุด (M=๙.๑๘) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อลักษณะ  
ทางกายภาพของโครงสร้างอาคารสถานท่ีของหน่วยงานกรมบังคับคดี (M=๘.๙๓) และบุคลากรของ 
กรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ (M=๘.๙๑) ตามลำดับ   

 (๖) ผู้รับบริการในกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด มีความเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๑๙) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดี 
ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๒๗) และเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
(M=๙.๑๖) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการมากท่ีสุด (M=๙.๓๗) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อ
การให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๓๕) และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ (M=๙.๒๗) ตามลำดับ 

 (๗) ผู้รับบริการในกระบวนการวางทรัพย์ มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการวางทรัพย์  
ในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๔๕) เช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีและเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
ในระดับมากท่ีสุด (M=๙.๕๘) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการมีเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมีมาตรฐานท้ังในส่วนของกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบ  
การให้บริการมากท่ีสุด (M=๙.๗๘) รองลงมาคือ ผู้รับบริการเช่ือมั่นการให้บริการท่ีรวดเร็ว เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (M=๙.๗๓) และการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
และเพียงพอ (M=๙.๖๓) ตามลำดับ  
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 ๘.๑.๒.๒ ความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน 
ต่อกระบวนการบังคับคดีและกรมบังคับคดี 
 ๑) มีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี ในประเด็นด้านการดำเนินการท่ีซื่อสัตย์ 
เป็นกลาง โปร่งใส บุคลากรมีความชำนาญ การบังคับคดีรวดเร็วขึ้นจากการลดขั้นตอนการปฏิบัติท่ีไม่จำเป็น
และการนำเทคโนโลยีมาใช้   
 ๒) มีความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีในประเด็นด้านการทำงานท่ีครบถ้วนเป็นระบบ  
การทำงานท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผู้รับบริการ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ มีการทำงานเชิงรุกด้านการจัดกระบวนการ
ไกล่เกล่ียและการให้ความรู้ประชาชน การให้บริการท่ีดีต่อผู้รับบริการ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ มีการร่วมมือ
ท่ีดีกับหน่วยงานอื่น ๆ และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๘.๑.๒.๓ การเปรียบเทียบความเชื่อม่ันของผู้รับบริการที่ มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวมจำแนกตามประเภทบริการ 

 ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม จำแนกตาม
ประเภทบริการมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นและสูงอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึง
ปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีเพิ่มขึ้น 
ทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีการเพิ่มของความเช่ือมั่นมากท่ีสุด ได้แก่ กระบวนการวางทรัพย์   
โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ 

 

๘.๑.๓ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี  
 

 ๘.๑.๓.๑ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี  
ในภาพรวม 
  ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(M=๔.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การยึดหลัก
กฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ (M=๔.๗๗) ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและ
การบริการ และการดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค 
(M=๔.๗๓)  
  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น (MDF=๐.๑๓) 
 

 ๘.๑.๓.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการย่อย 
  ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 

  ผู้ รับบริการระบุ ว่ ากรมบั งคับคดีมีการปฏิบั ติ งานท่ี เป็นจริงอยู่ ในระดับมาก 
(M=๔.๐๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความถูกต้อง  
ในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน (M=๔.๒๒)  
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  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ
บังคับคดีเป็นไปอย่างเหมาะสม (MDF=๐.๒๗) สำหรับเฉพาะการดำเนินงานของสำนักงานส่วนกลาง คือ 
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ One Stop Service (MDF=๐.๓๕) 

  ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
   ฝ่ายลูกหนี้  
   ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  

(M=๔.๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ได้ช้ีแจง สิทธิ หน้าท่ีของลูกหนี้  ขั้นตอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  
(M=๔.๐๘)  

   สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหนี้
เดินทางออกนอกประเทศและการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอนและ
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (MDF=๐.๕๒) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ช้ีแจงขั้นตอน และให้คำแนะนำ 
ในการขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ (MDF=๐.๕๑) การรับทราบหมายเรียกลูกหนี้ให้มารายงานตัวและการไปไต่สวน
ท่ีศาล (MDF=๐.๕๐) และเจ้าพนักงานพิทักษ์ได้ช้ีแจงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการได้รับการปลดจาก
ล้มละลายตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด (MDF=๐.๔๘) 

   ฝ่ายเจ้าหนี้  
   ผู้ รับบริการระบุ ว่ ากรมบั งคับคดีมีการปฏิบั ติ งานท่ี เป็นจริงอยู่ ในระดับมาก  

(M=๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การรวบรวมทรัพย์สิน 
การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้อง
ตามกฎหมาย (M=๔.๒๖)  

   สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การรับทราบประกาศอื่น ๆ  
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น และการได้รับคำช้ีแจงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ  
การสอบสวนพยานหลักฐาน (MDF=๐.๔๗) 

  ๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
   ฝ่ายลูกหนี้  
   ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  

(M=๔.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้  และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถ 
ช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง (M=๔.๑๙)  

   สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้มีความเป็นธรรม (MDF=๐.๕๖)   
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   ฝ่ายเจ้าหนี้  
   ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  

(M=๓.๙๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การได้รับคำช้ีแจง
ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ การสอบสวนพยานหลักฐาน และการแจ้งคำส่ัง
คำขอรับชำระหนี้ (M=๔.๐๖)  

   สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
ช่วยให้ เจ้าหนี้ ไ ด้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ ลูกหนี้ ล้มละลาย (MDF=๐.๕๒) การเปิด ช่องทาง 
ให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ และการสอบสวน
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย (MDF=๐.๕๑) 
  ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

  ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
(M=๔.๒๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบั ติอยู่ ในระดับมากท่ีสุด คือ การเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ (M=๔.๓๐)  

  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การยื่นคำร้องขอไกล่เก ล่ีย 
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดีผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก (MDF=๐.๐๒) 

  ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

  ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(M=๔.๔๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุดใกล้เคียงกัน 
๓ อันดับ คือ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหนี้ต่าง ๆ (M=๔.๕๘) การเฉล่ียส่วนแบ่งทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  มีความโปร่งใส และเป็นธรรม (M=๔.๕๗) และความถูกต้องในการจัด 
ทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (M=๔.๕๕)  

  สำหรับประเด็นการพัฒนาการให้บริการ คือ การได้รับคำแนะนำถึงขั้นตอน 
วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน (MDF=๐.๓๖) 

  ๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 

(M=๔.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ ในระดับมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ใด (M=๔.๒๐) ท้ังนี้   
การปฏิบัติงานกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดได้บรรลุวัตถุประสงค์  

 ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
 ผู้รับบริการระบุว่ากรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(M=๔.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ กรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีกรมบังคับคดีปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การเปิด
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ช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ 
(M=๔.๘๙) ท้ังนี้ การปฏิบัติงานกระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 ๘.๑.๓.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน 
ต่อกระบวนการบังคับคดีและกรมบังคับคดี 

 ๑) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการบังคับคดี 
  ความคิดเห็นต่อกระบวนการบังคับคดี 
  (๑) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านมุมมองข้อกฎหมาย 

ท่ีแตกต่างกัน และการมุ่งรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย  
  (๒) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านความไม่เข้าใจในกฎหมาย 

การเพิกเฉยละเลยต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง  
  (๓) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันมีความรวดเร็วมากขึ้น แต่ยังมีขั้นตอนหรือ

ประเด็นทางกฎหมายท่ีทำให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า และส่งผลกระทบต่อยอดหนี้ท่ีต้องชำระ 
  (๔) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านการสืบทรัพย์สินซึ่งส่งผล

กระทบเรื่องการมีภาระของผู้ฟ้องร้อง และความล่าช้าในกระบวนการบังคับคดี  
  (๕) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลต่อการทำงานท่ีล่าช้า  
  (๖) บุคลากรมีความเส่ียงและความกดดันในการทำงาน เนื่องจากการทำงาน

ท่ามกลางความขัดแย้งและการรักษาผลประโยชน์  
  (๗) มีระยะเวลาดำเนินการบังคับคดีท่ีใช้เวลานาน และมีการอาศัยกฎระเบียบเป็น

ช่องทางในการประวิงเวลาให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า  
  (๘) กระบวนการบังคับคดีมีอุปสรรคในด้านการเปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขของ

กฎหมาย ทำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดี และส่งผลให้บางฝ่ายเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการบังคับคดี  
  ข้อเสนอแนะ   
  (๑) พัฒนาการให้บริการท่ีผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอน 

ท่ีไม่จำเป็น  
  (๒) ผลักดันให้การบังคับคดีบรรลุผลตามคำส่ังศาล ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 

และตรวจสอบได้  
  (๓) เร่งกระบวนการบังคับคดีให้รวดเร็ว ด้วยการลดขั้นตอนท่ีไม่จำเป็นปรับเปล่ียน

วิธีการทำงาน ทำการปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาระบบการส่ือสาร นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ  

  (๔) พัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียให้มีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับ
ผู้เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีขาดโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม มุ่งอำนวยความยุติธรรมให้เกิดข้ึนกับ
ทุกฝ่าย และใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับหลักกฎหมาย   

  (๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกัน  
  (๖) พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่ อเป็นกลไกสนับสนุน

กระบวนการไกล่เกล่ียคดี  
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  (๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน และสร้างเครือข่ายการทำงาน
จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานกรมบังคับคดี 
 (๑) บุคลากรของกรมบังคับคดีต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความกังวลต่อ
บทบาทการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี บุคลากรมีจำกัด และการมีภารกิจท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม   
 (๒) ผู้รับบริการท่ีเป็นลูกหนี้อาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทำให้ส่งผลต่อการติดต่อประสานงาน   

 (๓) กรมบังคับคดีมีขอบเขตของภารกิจที่กว้างขวาง การดำเนินงานแต่ละ  
ส่วนงานมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือสับสนสำหรับผู้รับบริการ และ 
มีอุปสรรคในด้านความไม่เช่ือมั่นต่อบทบาทการรักษาผลประโยชน์ของลูกหนี้  

 (๔) พบปัญหาการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อเสนอแนะ 

 (๑) พัฒนาการทำงานให้เช่ือมโยงกับศาลยุติธรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่น ๆ และภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายประชาชนในพื้นท่ี  
 (๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กร สร้างวัฒนธรรมท่ีเน้นความโปร่งใส  
การสร้างแรงจูงในในการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการมุ่งทำงานเชิงรุก 
ด้วยการให้ความรู้ประชาชน  

 (๓) พัฒนาช่องทางการส่ือสารให้รวดเร็ว พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การทำงาน เพิ่มช่องทางพิเศษกับคดีท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ และเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

 (๔) ขยายโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจ เพิ่มบทบาทการทำงานเชิงรุก
เพื่อลดภาระการทำงาน  

 (๔) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบยืนยันและอ้างอิงได้ เพื่อใช้
ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๕) พัฒนาความรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง  
 (๖) พัฒนาการส่ือสารกับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน  
 (๗) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ สามารถให้บริการประชาชน 

ตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๘) สร้างความชัดเจนโปร่งใสในการให้บริการ และบริหารจัดการภารกิจให้สามารถ

บรรลุผลการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 
 

 ๘.๑.๓.๔ ความคิดเห็นของผู้ รับบริการเก่ียวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อ 
กรมบังคับคดี 

 ผู้รับบริการระบุว่าภาพรวมของปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดีมีอยู่ 
ในระดับน้อย (M=๒.๔๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม คือ มีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย ท้ังการให้บริการกระบวนการบังคับคดี การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร  
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(M=๒.๕๐) ช่องทางการติดต่อ (M=๒.๔๗) และการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร 
(M=๒.๔๖) สำหรับการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีอดีตท่ีผ่านมากับปัจจุบัน พบว่า 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันดีขึ้นกว่าการดำเนินงาน  
ในอดีตท่ีผ่านมา (ร้อยละ ๗๙.๔๔) 

 

 ๘.๑.๓.๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บังคับคดีในภาพรวม 

 ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีการปฏิบัติเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ได้แก่ 
การมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/แอปพลิเคช่ัน โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓๔.๓๕ ของคะแนนท่ีสามารถเพิ่มได้ 

 

๘.๑.๔ ผลการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี สืบเนื่องจาก 
การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประชาชน
กลุ่มเปราะบาง 

 

 ๘.๑.๔.๑ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน  
  ๑) ประเด็นที่ได้รับการช่วยเหลือ 

   ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน เห็นบทบาทของกรมบังคับคดี
ในลักษณะของผู้อำนวยความสะดวก ทำหน้าท่ีประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวก ให้เข้าสู ่
กระบวนการไกล่เกลี่ย และคอยให้คำปรึกษาจนเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ดีในแง่ของการเห็นภาพ 
ท่ีต้องดำเนินการต่อไปในอนาคตช่วยให้หลุดพ้นจากความรู้สึกสับสนและวิตกกังวล และการลดภาระหนี้สิน
ท่ีต้องชำระลงไปได้บางส่วนอันเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้  

  ๒) ข้อเสนอแนะ 
   ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้ครัวเรือน เสนอแนะให้จัดกิจกรรม 
ไกล่เกล่ียให้ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย เพื่อช่วยประคับประคอง
สถานการณ์การชำระหนี้ เพิ่มความถ่ีในการจัดกิจกรรมไกล่เกล่ียให้มากขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดของลูกหนี้ 
และต้องการให้กรมบังคับคดีช่วยเป็นตัวกลางเจรจาเยียวยาลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายจากการค้ำประกัน
เป็นกรณีพิเศษ  
 

 ๘.๑.๔.๒ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต 
  ๑) ประเด็นที่ได้รับการช่วยเหลือ 

   ประชาชนกลุ่ม เปราะบางที ่เป ็นกลุ ่มหนี ้บ ัตร เครด ิต เห ็นบทบาทของ 
กรมบังคับคดีในลักษณะการเป็นผู้อำนวยความสะดวก การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การกำหนดสถานท่ีไกล่เกล่ีย 
การเป็นคนกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกในการชำระหนี้เกิดผลลัพธ์ในแง่ของประโยชน์ 
จากการเป็นตัวเช่ือมให้เกิดกระบวนการชำระหนี้ การกระตุ้นลูกหนี้ให้หันมาเจรจากับเจ้าหนี้แทนท่ี  
จะเพิกเฉยเกิดการประนีประนอมลดหย่อนหนี้และการช่วยลดความวิตกกังวล และลดผลกระทบของลูกหนี้
และครอบครัว  
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  ๒) ข้อเสนอแนะ 
   ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิต เสนอแนะให้มีกิจกรรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้และการบังคับคดี การเพิ่มบทบาทการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อช่วยยืดระยะเวลาการชำระหนี้
หรือลดหนี้ และการช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้ด้วยการทำสัญญาใหม่เป็นกรณีพิเศษ  
 

 ๘.๑.๔.๓ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
  ๑) ประเด็นที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เห ็นบทบาทของกรมบังคับคดีในลักษณะของท่ีปรึกษา ช่วยทำให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการดำเนินการ ช่วยให้ทราบช่องทางการติดต่อประสานงาน และข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการเพื่อประโยชน์
ในการชำระหนี้หรือแก้ไขปัญหาหนี้ท่ีเกิดจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา จนเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบในด้าน
การมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการชำระหนี้ และการช่วยลดผลกระทบไปสู่บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

  ๒) ข้อเสนอแนะ 
 ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มหนี ้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เสนอแนะให้กรมบังคับคดีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยเหลือเจรจาผ่อนปรนยืดระยะเวลาการชำระหนี้  
ให้การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป และเพิ่มเติมการติดต่อส่ือสารให้ทราบ 
ในหลายช่องทาง  

 
๘.๒ ข้อเสนอแนะ 
 

 ๘.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑) ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาการทำงานให้เช่ือมโยงกับ

ศาลยุติธรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ และภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายประชาชนในพื้นท่ี  
 ๒) ปรับปรุงกฎหมายหรือแก้ไขกฎระเบียบท่ีไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ

ด้านการบังคับคดี  
 ๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ของหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หรือในการดำเนินการบังคับคดีท้ังระบบ  
 ๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขับเคล่ือนกระบวนการบังคับคดีด้วยความเป็นธรรม

โปร่งใส และทุกฝ่ายได้ประโยชน์ โดยมีระบบการตรวจสอบท่ีดี  
 ๕) ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเชิงรุกของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี  

เพื่ อลดภาระงานท่ี เข้ าสู่กระบวนการบังคับคดี และขับเคล่ือนกระบวนการบังคับคดีให้บรรลุ ผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๘.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดี  
 

 ๘.๒.๒.๑ ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
  ๑) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในด้านมุมมองข้อกฎหมาย 

ท่ีแตกต่างกัน และการมุ่งรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย จึงควรสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องในเชิงกฎหมายให้กับ
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ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ให้สามารถรักษาสิทธิของตน และการขับเคล่ือนกระบวนการบังคับคดี  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

  ๒) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกระบวนการท่ีมีความรวดเร็วมากขึ้น
แต่ยังมีขั้นตอนหรือประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ ท่ีทำให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรพิจารณาลดขั้นตอนการดำเนินการ หรือพิ จารณาแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี เกี่ ยวข้อง  
เพื่อใหก้ระบวนการบังคับคดีขับเคล่ือนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   

 ๓) กระบวนการบังคับคดีในปัจจุบันยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลต่อการทำงานท่ีล่าช้า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาสร้าง
ระบบฐานข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนกระบวนการบังคับคดี ให้หลายหน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันได้  

 ๔) การดำเนินการบังคับคดีในปัจจุบัน บุคลากรมีความเส่ียงและความกดดัน 
ในการทำงาน เนื่องจากการทำงานท่ามกลางความขัดแย้งและการรักษาผลประโยชน์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร และให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อกังวล  

 ๕) กระบวนการบังคับคดีมีอุปสรรคในด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขของกฎหมาย ทำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดี และส่งผลให้บางฝ่าย
เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการบังคับคดี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานแต่ละระดับ เพิ่มช่องทางการส่ือสาร สนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูล แก้ไขกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

 ๘.๒.๒.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานด้านการบังคับคดีในกระบวนการย่อย  
  ๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง  

  (๑) การพัฒนาการให้บริการ คือ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของ 
การบังคับคดีอย่างเหมาะสม  

  (๒) เพิ่มความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ One Stop Service  
 ๒) กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
 (๑) ฝ่ายลูกหนี้ พิจารณาการอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอกประเทศและ

การกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ  
ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านสิทธิประโยชน์ เช่น การขอรับเงินค่าเล้ียงชีพ  

 (๒) ฝ่ายเจ้าหนี้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้ โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ และเพิ่ม
คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้  และการสอบสวน
พยานหลักฐานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ  

 

  ๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
 (๑) ฝ่ายลูกหนี้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับ

ความเห็นชอบของท่ีประชุมเจ้าหนี้ และขับเคล่ือนการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
 (๒) ฝ่ายเจ้าหนี้ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อช่วยให้เจ้าหนี้

ได้รับชำระหนี้มากกว่าการท่ีให้ ลูกหนี้ ล้มละลาย และเปิดช่องทางให้มีการยื่นคำขอรับชำระหนี้  
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ทางอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ รวมท้ังส่งเสริมให้การสอบสวน 
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตามข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย  
 ๔) กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

 (๑) อำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 (๒) ขับเคล่ือนกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีอย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม และมีความสมดุลกับทุกฝ่าย  

 (๓) เพิ่มเติมบทบาทด้านอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ช้ันบังคับคดี เช่น เพิ่มความถ่ีและพื้นท่ีในกิจกรรมไกล่เกล่ีย  

 ๕) กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

  ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้รับบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ 
สิทธิในการตรวจสอบ และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน  

  ๖) กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
 (๑) ส่งเสริมกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาดด้วยความเป็นธรรม 

โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ  
 (๒) เพิ่มเติมการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สนใจในหลายช่องทาง และอำนวย

ความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วม 
 ๗) กระบวนการวางทรัพย์ 
 เปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดีท่ัวประเทศและ

สนับสนุนการให้บริการกับผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวก  
  ๘) ข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกกระบวนการย่อย  
   (๑) การยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการอย่างถูกต้องและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยดำเนินการอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ 
   (๒) ให้บริการกับผู้รับบริการด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
   (๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค Line 
Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
 

 ๘.๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีในกลุ่มประชาชน 
กลุ่มเปราะบาง   
  ๑) กรมบังค ับคด ีควร จัดกิจกรรมการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีอย่างต่อเนื่อง  
และขยายขอบเขตการดำเนินการให้มากขึ้น โดยเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมและขยายพื้นท่ีดำเนินการ 
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
  ๒) เพิ่มบทบาทของกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเป็น
ตัวกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียในช้ันบังคับคดี เพิ่มบทบาทการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อช่วยยืดระยะเวลา 
การชำระหนี้หรือลดหนี้ และการช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้ด้วยการทำสัญญาใหม่เป็นกรณีพิเศษหรือ 
ให้การช่วยเหลือประนีประนอมให้ชำระหนี้ในอัตราท่ีไม่สูงจนเกินไป   
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  ๓) กรมบังคับคดีควรเพิ่มบทบาทการทำงานเชิงรุก ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหนี้และการบังคับคดี และความรู้ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกิจกรรมไกล่เกล่ียในช้ันบังคับคดี
ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางมากขึ้น   
  ๔) กรมบังคับคดีควรเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารให้กับประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี การสืบค้นข้อมูลและการขอรับคำปรึกษา  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

 

๘.๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากรมบังคับคดี  
 ๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กร ด้วยการพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะความคิด 

ทักษะการบริหารจัดการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบพี่เล้ียง เช่ือมโยงบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นเก่ากับ 
คนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ การถ่ายทอดทักษะความรู้ และการแลกเปล่ียนทัศนคติ
การทำงาน 

 ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ 
โดยกำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในการเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและการเช่ือมโยงข้อมูล 

 ๓) สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรท่ีเน้นความโปร่งใส และยึดแนวทางการพัฒนา
องค์กรไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้   
มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พร้อมกับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Mindset) และ
ทักษะของบุคลากรให้ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ หรือปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

 ๔) พัฒนาช่องทางการส่ือสารให้รวดเร็ว โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการทำงาน
เพิ ่มช่องทางพิเศษกับคดีที่เป็นหน่วยงานรัฐ พัฒนาการสื่อสารและเพิ ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน   

 ๕) ขยายและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจ เพิ่มบทบาทการทำงาน 
เชิงรุกเพื่อลดภาระการทำงาน เช่น การสร้างความรู้ให้กับประชาชน การนำภาคีเครือข่ายมาร่วมสนับสนุน
การทำงาน  

 ๖) ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบยืนยันและอ้างอิงได้  
เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๗) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ สามารถให้บริการประชาชนตามขั้นตอนและ
กระบวนการท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๘) สร้างความชัดเจนโปร่งใสในการให้บริการ และบริหารจัดการภารกิจให้สามารถบรรลุผล
การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 
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บทท่ี ๙  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)  

 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ครั้งนี้ได้นำแนวทาง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วยโมเดล 7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey) และทำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วยแนวคิด  STEP (Sociological and Cultural,Technological, 
Economical, Political and Legal) ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT นั้น จะช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์กรได้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกองค์กรรวมท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงในอนาคต  รวมท้ังผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ ท่ีมีต่อองค์กร  รวมไปถึง 
การได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ระดับองค์กรต่อไป 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วยกรอบแนวคิด  7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S 
Framework) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรได้ดำเนินการตามกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซีย์   
(McKinsey 7-S Framework) เป็นเครื่องมือท่ีถูกนำมาใช้ในการบริหาร คือ กรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีนำมาใช้
วิเคราะห์ตัวแปรท้ัง 7 ประการซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยนำผลการวิเคราะห์ตามหลักการ
มากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารองค์กรนั้นเอง องค์ประกอบ 7s 
ได้แก่  

S1=โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดทำ 
กลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ก็จะ
เป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็น
จุดอ่อนขององค์กร  

S2=กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการดำเนินงาน 
ต่าง ๆ ภายในองค์กรท่ีได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กร 
มีความสามารถ กลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการจัด
โครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ๆ (Structure Follows Strategy)  

S3=ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems) ระบบภายในองค์กร ได้แก่ ระบบหรือ
ขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงาน 
ไปได้ เช่น ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  ระบบ 
ในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อส่ือสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการทำงาน 
ต่าง ๆ ขององค์กร  

S4=ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) โดยรวม
ถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสู ง 
จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์กรมากกว่าคำพูดของผู้บริหาร  
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S5=บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากร/พนักงานทุกระดับภายในองค์กร รวมท้ัง
แบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมาย 
ให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการพนักงานท้ังหมด  หรือการท่ีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ต่อการจูงใจและพัฒนาพนักงาน  

S6=ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) ส่ิงท่ีองค์กรสามารถทำได้ดีกว่าองค์กรอื่นถือว่าเป็น
ความรู้ความสามารถของพนักงาน เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการให้บริการผู้มารับบริการ/
ลูกค้า ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน  

S7=ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังขององค์กร 
ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมท้ังส่ิงท่ีต้องการจะให้
องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันท่ีก่อให้เกิดปัจจัย
แห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน  
 หลักการ 7s McKinsey เป็นเครื่องมือท่ีถูกนำมาใช้ในการบริหาร ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์การในส่วนของ SWOT ในด้านของปัจจัยภายในว่าองค์การนั้น ๆ มีจุดแข็ง
และจุดอ่อนในปัจจัยท้ัง 7 อย่างไร 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๘ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรตามกรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซีย์ 
(McKinsey 7-S Framework) 

 

 จากการสรุปผลข้อมูลของการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการ
บังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) จากการประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรและ
ความสามารถในองค์กรเพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกเพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือระบุโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 
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๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
ตารางที่ ๘๒ แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 

Strenght (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
กลยุทธ ์(Strategy) 
- กรมบังคับคดีมีนโยบายการดำเนินงานและยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจน 
- กรมบังคับคดีปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
- กรมบั งคับค ดีมีบุ คลากรที่ มี ศั กยภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการบังคับคดี  
- การพัฒนาองค์กรตามนโยบาย Change Better To 
Be LED 5G 

- กฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งด้านการบังคับคดียังมีบาง
ประเด็นที่ทำให้เกิดช่องว่างแห่งกฏหมายควรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและ 
มีมาตรฐานสากลเพ่ืออำนวยความยุติธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 
 

โครงสร้างองค์กร (Structure) 
- กรมบังคับคดีมีการจัดโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์การที่ชัดเจน  
- กรมบังคับคดีมีหน่วยงานบริการบังคับคดีที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 
- เป็นระบบราชการที่มีศูนย์กลางในการกำหนดนโยบาย
กลยุทธ์และถ่ายทอดนโยบายไปยังส่วนภูมิภาค 

- โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังและปริมาณบุคลากร 
ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน 
 

บุคลากร (Staff) 
- บุคลากรปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
- บุคลากรมีความรู้  ความเชี่ ยวชาญและความเป็น 
มืออาชีพ 

- บุคลากรมีความเสี่ยงและความกดดันในการทำงาน 
เน่ืองจากการทำงานท่ามกลางความขัดแย้งและการรักษา
ผลประโยชน์ 
- บุคลากรของกรมบังคับคดีต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน 
มีความกังวล ต่อบทบาทการใช้อำนาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ี  
- บุคลากรมีจำกัดและการมีภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนจาก
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
- การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
 
 

- ขาดกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถจาก
องค์กรภายนอกเข้ามาร่วมงาน 
- มีระยะเวลาดำเนินการบังคับคดีที่ใช้เวลานาน และมี
การอาศัยกฎระเบียบเป็นช่องทางในการประวิงเวลา 
ให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า 
- บุ คลากร ในบางตำแห น่งขาดการพัฒ นาทั กษ ะ 
ที่ เพียงพอกับการทำงานส่งผลให้ทำงานล่าช้าและ
ผิดพลาด  
- ขาดการวางแผนเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ 

ทักษะ (Skill) 
- กรมบังคับคดีมีเครื่องมือที่ได้จัดทำข้ึน เช่น การย่ืน
ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์
ของกรมบังคับคดีเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในองค์กร เช่น 
old generation กับ new generation 
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Strenght (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
ให้ผู้รับบริการ 
- มีการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
- มีการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารและบุคลากรผ่าน
หลากหลายช่องทาง ทำให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว  
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเป็นไปอย่าง
ใกล้ชิดเป็นกันเอง 
- การทำงานที่ประสานงานมีความสอดคล้องเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน และมีการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ปรับกระบวนการบังคับคดีให้รวดเร็ว ตรวจสอบได้  
และมีการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายอย่างรัดกุม 
- มีข้ันตอนหรือประเด็นทางกฎหมายที่ทำให้กระบวนการ
บังคับคดีล่าช้า และส่งผลกระทบต่อยอดหน้ีที่ต้องชำระ 
- ผู้รับบริการที่เป็นลูกหน้ีอาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
และ ข้ันตอนการปฏิบั ติท ำให้ ส่ งผล ต่อการติด ต่อ
ประสานงาน 
 

ค่านิยมร่วม (Shared values) 
- มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน  
- มีการสื่อสารค่านิยมองค์กรอย่างทั่วถึงและบุคลากร
ได้รับทราบโดยทั่วกัน  
- มีแผนงานและแนวทางดำเนินการเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
- บุ ค ล าก รมี ค วาม ก ระ ตื อ รื อ ร้น ที่ จ ะมี ส่ วน ร่ วม 
ในการปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

- 

 
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

การวิ เคราะห์ สภาพแวด ล้อมภายนอกองค์กรตาม  STEP (Sociological and Cultural, 
Technological, Economical, Political and Legal) นั้ นสามารถ ค้นหาโอกาสและอุปสรรคทาง 
การดำเนินงานขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหว่างประเทศ 
ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น  พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรีและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ได้แก่ 

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับ 
มหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งขึ้นได้ 

- อุปสรรค/ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ แรงกระทบดังกล่าวได้ 
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ตารางที่ ๘๓ แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 

Opportunity (โอกาส)  Treats (ข้อจำกัด) 
ปัจจัยทางสังคม (S – Social and Cultural)  
- เทียบเคียงกระบวนการบังคับคดีกับต่างประเทศ และ
ปรั บ ป รุ งก ระบ วนการ ให้ บ ริ ก าร ให้ ร วด เร็ วและ 
มีประสิทธิภาพ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบังคับคดี 
- ผู้รับบริการที่เป็นลูกหน้ีอาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
และข้ันตอนการปฏิบัติ  
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการได้เข้าถึง
ข้อมูล 

ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (T – Technology) 
- การทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น e-Filing ที่ช่วยลด
ข้ันตอนการปฏิบัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
- การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนหรือ
กระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน และ
สร้างเครือข่ายการทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
- นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ให้บุคลากรได้นำมาปรับปรุงพัฒนางานซึ่งส่งผลให้เกิด
ความท้าทายและพัฒนางานมากข้ึน 

- ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถ
ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลต่อการทำงานที่ล่าช้า 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (E – Economic) 
- การเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ต่ างๆ  โดยเฉพาะ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตทำให้กรมบังคับคดีได้มีบทบาทเพ่ิมข้ึน  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจลูกหน้ีไม่สามารถชำระหน้ี
ได้เพ่ิมข้ึนจึงส่งผลให้จำนวนปริมาณคดีเข้าสู่กระบวนการ
เพ่ิมมากข้ึน เช่น สถานการณ์โควิด-๑๙ เป็นต้น 

ปัจจัยทางนโยบายและกฏหมาย (P – Political and Legal) 
- การดำเนินการตามตัวบทกฎหมายได้ชัดเจน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกฝ่าย  
- มุมมองข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน และการมุ่งรักษา
ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย 
- ก ารนำน โยบ าย  Change Better To Be LED 5G  
มาบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
- เทียบเคียงกระบวนการบังคับคดีกับต่างประเทศ และ
ปรั บ ป รุ งก ระบ วนการ ให้ บ ริ ก าร ให้ ร วด เร็ วและ 
มีประสิทธิภาพ 

- การสืบทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบเรื่องการมภีาระของ 
ผู้ฟ้องร้อง และความล่าช้าในกระบวนการบังคับคดี 
- ข้อกฎหมายที่แตกต่างกันและการมุ่งรักษาผลประโยชน์
ของแต่ละฝ่าย 
- ความไม่เข้าใจในกฎหมาย การเพิกเฉยละเลยต่อสิทธิ
ของผู้เก่ียวข้อง 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)    
สรุปผลการวิเคราะห์ S :  

S1 มีนโยบายการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 
S2 ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
S3 มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญด้านการบังคับคดี 
S4 การพัฒนาองค์กรตามนโยบาย Change Better To Be LED 5G 
S5 มีการจัดโครงสร้าง การแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การท่ีชัดเจน 
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S6 มีหน่วยงานบริการบังคับคดีท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 
S๗ การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 S๘ มีเครื่องมือท่ีได้จัดทำขึ้น เช่น การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์
ของกรมบังคับคดีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 

S๙ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ W :  
 W1 กฎหมาย กฎระเบียบ  คำส่ังด้านการบังคับคดียังมีบางประเด็น ท่ีทำให้ เกิด ช่องว่าง 
แห่งกฏหมายควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 
เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
 W2 โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังและปริมาณบุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน 
 W3 บุคลากรต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความกังวลต่อบทบาทการใช้อำนาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ี 

W4 บุคลากรมีจำกัด และการมีภารกิจท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
W5 ขาดกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดผู้ท่ีมีความสามารถจากองค์กรภายนอกเข้ามาร่วมงาน 
W6 มีระยะเวลาดำเนินการบังคับคดีท่ีใช้เวลานานทำให้กระบวนการบังคับคดีล่าช้า 
W๗ ขาดการวางแผนเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ 
W๘ ขาดการพัฒนาทักษะท่ีเพียงพอกับการทำงานส่งผลให้ทำงานล่าช้าและผิดพลาด 

 W๙ ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในองค์กร 
 W๑๐ ผู้รับบริการท่ีเป็นลูกหนี้อาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติทำให้ส่งผลต่อ
การติดต่อประสานงาน 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ O :  

O1 การทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น e-Filing ท่ีช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
 O2 การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 O3 การดำเนินการตามตัวบทกฎหมายได้ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะสร้างความเท่าเทียมให้กับ
ทุกฝ่าย 
 O4 การนำนโยบาย Change Better To Be LED 5G มาบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
 O5 เทียบเคียงกระบวนการบังคับคดีกับต่างประเทศ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ T 
 T1 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบังคับคดี 

T2 ผู้รับบริการท่ีเป็นลูกหนี้อาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติ 
 T3 ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลต่อ
การทำงานท่ีล่าช้า 
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 T๔ ความไม่เข้าใจในกฎหมาย การเพิกเฉยละเลยต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง 
 T๕ การส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการได้เข้าถึงข้อมูล 
 T๖ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้จำนวน
ปริมาณคดีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเพิ่มมากขึ้น เช่น สถานการณ์โควิด-๑๙ เป็นต้น 
 



ภาคผนวก  

๒๓๓



ภาคผนวก ก
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
“ด้านกระบวนการบังคับคดีแพ่ง”

๒๓๔
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แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
********************** 

คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความ
เชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/
พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย  ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี           ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ     ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย  ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร     ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ    ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 
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๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย   
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสีย   
๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 

ได้ชำระหน้ี) 
 

 
         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึง 
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         

 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ  
บังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐาน 
ทั้งในส่วนของกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะ
รูปแบบการให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง 
ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผูร้ับบริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           
 

ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
             กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการมีความ

เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอน

เดียว (One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                          ๒๓๙ 
 
 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 

ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชัน  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                          ๒๔๐ 
 
 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
๑ การแจ้งการยึดทรัพย์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย  
          

๒ การแจ้งการยึดทรัพย์มีความรวดเร็ว            
๓ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย  
          

๔ การแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องมีความรวดเร็ว           
๕ พนักงานเดินหมายสามารถส่งหมายให้แก่คู่ความได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง 
          

๖ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดีเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

          

๗ การดำเนินการบังคับคดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

          

๘ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน            
๙ ศูนย์ One Stop Service มีความสะดวกในการติดต่อ

ขอรับบริการ (เฉพาะสำนักงานฯ ๑-๗ ในส่วนกลางเท่าน้ัน) 
          

 

ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
               

๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                          ๒๔๑ 
 
 

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 

               

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 

               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
     

 

๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
....................................................................................................................................................................... ....................... 
๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................................................................ .....................
.............................................................................................................. ................................................................................ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                          ๒๔๒ 
 
 

๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 
 
 
 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 
 



ภาคผนวก ข
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
“ด้านกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย”

๒๔๓
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๔๔ 
 
 

แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

********************** 

คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความ
เชื่อมั่น ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/
พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย  ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี           ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ     ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย  ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร     ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ    ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 
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๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย    
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 
 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 
ได้ชำระหน้ี) 

 
 

         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         

 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในประเด็นต่างๆต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐาน 
ทั้งในส่วนของกระบวนการ/ ข้ันตอนการให้บริการ และลกัษณะ
รูปแบบการให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความ
คาดหวัง ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผู้รบับริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           

 
ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการมีความ

เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอน

เดียว (One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๔๘ 
 
 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ 

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 
ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชัน  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสด 
งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
 ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๔๙ 
 
 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้

คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝา่ยลูกหน้ี) 
๑ การรับทราบหมายเรียกลูกหน้ีให้มารายงานตัวและ 

การไปไต่สวนที่ศาล 
          

๒ การรวบรวมทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินลูกหน้ี 
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

          

๓ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจง สิทธิ หน้าท่ีของลูกหน้ี 
ข้ันตอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย 

          

๔ การพิจารณาอนุญาตให้ลูกหน้ีเดินทางออกนอกประเทศ
และการกำหนดให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นไปตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

          

๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงข้ันตอน และให้คำแนะนำ
ในการขอรับเงินค่าเลี้ยงชีพ 

          

๖ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และ
ข้ันตอนในการได้รับการปลดจากล้มละลายตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด 

          

 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (เฉพาะฝา่ยเจ้าหน้ี) 
๑ การทราบประกาศโฆษณาคำสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

ทางการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากเว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่น  

          

๒ การรับทราบประกาศอื่น ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เช่น ประกาศนัดประชุมเจ้าหน้ี หรือนัดไต่สวนลูกหน้ี 
โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 

          

๓ การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับ 
การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี และการสอบสวนพยานหลักฐาน 

          

๔ การรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี และ
การแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้ี มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
และถูกต้องตามกฎหมาย 

          

 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๕๐ 
 
 

ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
               

๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

               

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 

               

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 

               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๕๑ 
 
 

๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
....................................................................................................................................................................... ....................... 
๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................................................................ .....................
.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .................. 
๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 
 
 
 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 
 



ภาคผนวก ค
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
“ด้านกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”

๒๕๒
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๕๓ 
 
 

แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

********************** 
คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจ 

   ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง/ 
              พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย  ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี           ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ     ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย  ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร     ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ    ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๕๔ 
 
 

๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย    
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีทีส่่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 
 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 

ได้ชำระหน้ี) 
 

 
         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         

 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในประเด็นต่างๆต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐานทั้งใน
ส่วนของกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบ 
การให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความ
คาดหวัง ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผู้รบับริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           
 

ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 

มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 

(One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                           ๒๕๗ 
 
 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 
ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชั่น  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี (เฉพาะฝ่ายลูกหน้ี) 
๑ การฟ้ืนฟูกิจการทำให้กิจการของลูกหน้ีสามารถดำเนิน

ต่อไปได้  
          

๒ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่การล้มละลาย            
๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นช่องทางหน่ึงที่ทำให้ลูกหน้ี

ชำระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้  
          

๔ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี สามารถช่วยลดปัญหา 
การว่างงานได้ส่วนหน่ึง  

          

๕ แผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหน้ี  
มีความเป็นธรรม 

          

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี (เฉพาะฝ่ายเจ้าหน้ี) 
๑ การได้รับคำชี้แจงข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการเก่ียวกับ 

การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี การสอบสวนพยานหลักฐาน และ
การแจ้งคำสัง่คำขอรับชำระหน้ี 

          

๒ การเปิดช่องทางให้มีการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

          

๓ การประชุมเจ้าหน้ีในคดีฟ้ืนฟูกิจการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 

          

๔ การย่ืนคำขอรับชำระหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมี
การแจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหน้ีทราบ 

          

๕ การสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปตาม
ข้ันตอน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

          

๖ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีช่วยให้เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ี
มากกว่าการที่ให้ลูกหน้ีล้มละลาย 
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ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
               

๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

               

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 

               

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 

               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
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๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. .................................................................... 
๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....... 
๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 
 
 
 
 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 
 



ภาคผนวก ง
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
“ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี”

๒๖๑
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แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

********************** 
คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจ 

   ความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย   ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี          ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ    ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร    ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ   ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๖๓ 
 
 

๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย    
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 
 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 
ได้ชำระหน้ี) 

 
 

         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         

 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในประเด็นต่างๆต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐาน 
ทั้งในส่วนของกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะ
รูปแบบการให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง 
ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผูร้ับบริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           
 

ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
             กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 

มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 

(One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๖๖ 
 
 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 
ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชั่น  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
ตู้รับฟังความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๖๗ 
 
 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
๑ การย่ืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวก 
          

๒ สถานที่ในการจัดไกล่เกลี่ยฯ มีความเหมาะสมต่อ 
การเจรจา 

          

๓ การไกล่เกลี่ยฯ เป็นทางเลือกหน่ึงที่ทำให้ท่านสามารถ
เจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ 

          

๔ การเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีประโยชน์และให้โอกาส
ในการเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม 

          

๕ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชี้แจงข้ันตอน วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี ใหค้ำแนะนำเบื้องต้น เพ่ือหาทางออกที่ดีและ
เหมาะสมให้กับท่านได้ 

          

๖ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเป็นกลาง โปร่งใส และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ใด 

          

๗ ท่านสามารถย่ืนข้อเสนอในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

          

๘ ท่านสามารถตัดสินใจในการเจรจาข้อตกลงกับคู่ความ 
อีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างสมัครใจและเป็นอิสระ 

          

๙ การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
และช่วยแก้ปัญหาหน้ีได้ 

          

 

ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๖๘ 
 
 

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
               

๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

               

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 

               

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 

               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
     

 
 

๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....... 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๖๙ 
 
 

๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
....................................................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................................................. 
๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 
 
 
 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 
 

 

 



ภาคผนวก จ
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
“ด้านกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย”

๒๗๐
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                 ๒๗๑ 
 
 

แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

********************** 
คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจ 

   ความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย  ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี          ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ    ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร    ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ   ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                 ๒๗๒ 
 
 

๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย    
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 
 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 
ได้ชำระหน้ี) 

 
 

         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         

 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในประเด็นต่างๆต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐานทั้งใน
ส่วนของกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบ 
การให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง 
ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผูร้ับบริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           

 
ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการมีความ

เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอน

เดียว (One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

          



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                 ๒๗๕ 
 
 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 

ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชั่น  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
๑ การได้รับคำแนะนำถึงข้ันตอน วิธีการ สิทธิในการตรวจสอบ 

และคัดค้านบัญชีรับจ่าย หรือบัญชีแบ่งทรัพย์สิน 
          

๒ ความถูกต้องในการคำนวณเงินและยอดหน้ีต่าง ๆ           
๓ ความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีแบ่ง

ทรัพย์สิน  
          

๔ การเฉลี่ยส่วนแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือชำระหน้ีให้แก่
เจ้าหน้ี มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

          

๕ การจ่ายเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายผ่าน
ระบบ E-Payment ทำให้ท่านได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว  

          

 

ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
               

๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

               

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 
 

               



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                 ๒๗๗ 
 
 

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 
               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
     

 

๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....... 
๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................................................................. 
๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 



ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
“ด้านกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด” 

๒๗๘
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แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 

********************** 
คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจ 

   ความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย   ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี          ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ    ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร    ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ   ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)              โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๘๐ 
 
 

๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย    
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 
 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 
ได้ชำระหน้ี) 

 
 

         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         

 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในประเด็นต่างๆต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐานทั้งใน
ส่วนของกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบ 
การให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและ 
มีความเป็นมืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง 
ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผูร้ับบริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           

 
ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการ 

มีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 

(One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๘๓ 
 
 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 
ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชั่น  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๘๔ 
 
 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการประมูลซ้ือทรัพย์/การขายทอดตลาด 
๑ สามารถทราบข้อมูลประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก 

และง่ายต่อการเข้าถึง 
          

๒ ระยะเวลาท่ีประกาศขายทอดตลาดก่อนถึงวันขาย 
มีความเหมาะสม 

          

๓ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในประกาศขายทอดตลาด           
๔ คดีที่มีการงดการขายมีการประกาศแจ้งสาเหตุงดขายไว้

อย่างชัดเจน 
          

๕ ความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในการประเมินราคา
ของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด 

          

๖ การอธิบายหลักเกณฑ์ข้ันตอน วิธีการ คำแนะนำ คำเตือน
และข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดมีความชัดเจนและ
ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

          

๗ เจ้าหน้าท่ีที่ทำการขายทอดตลาดทรัพย์มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด  

          

๘ ความสะดวกในกระบวนการซื้อทรัพย์ ต้ังแต่การลงทะเบียน 
วางหลักประกัน ชำระราคา ขอขยายเวลาวางเงินหรือ 
การโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

          

 

ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๘๕ 
 
 

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
               

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 

               

๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 

               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
     

 

๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....... 
๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
......................................................................................................................................................................... ........................ 
................................................................................................................................................................................................. 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                               ๒๘๖ 
 
 

๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 
 
 
 
 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 
 



ภาคผนวก ช
แบบสอบถามการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
“ด้านกระบวนการวางทรัพย์”

๒๘๗
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                 ๒๘๘ 
 
 

แบบสอบถาม 
การสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้านกระบวนการวางทรัพย์ 
********************** 

คำชี้แจง : กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจ 
   ความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มา 
   ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหน้าข้อความท่ีเป็นคำตอบของท่าน 
๑. เพศ  ❑ ๑.๑ ชาย  ❑ ๑.๒ หญิง 
๒. อายุ ............. ปี (โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเศษเดือนต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี) 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

❑ ๓.๑ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   ❑ ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น     
❑ ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ❑ ๓.๔ อนุปริญญา/ปวส.  
❑ ๓.๕ ปริญญาตรี           ❑ ๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพประจำของท่านที่เป็นรายได้หลัก 
❑ ๔.๑ ข้าราชการ     ❑ ๔.๒ พนักงานบริษัทเอกชน  
❑ ๔.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ❑ ๔.๔ เจ้าของกิจการ   
❑ ๔.๕ ค้าขายรายย่อย หาบเร่ แผงลอย  ❑ ๔.๖ รับจ้างทั่วไป 
❑ ๔.๗ เกษตรกร     ❑ ๔.๘ ทนายความ    
❑ ๔.๙ อาชีพอิสระ    ❑ ๔.๑๐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
❑ ๔.๑๑ อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 

๕. ท่านเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกรมบังคับคดีในภาคส่วนใด 
❑ ๕.๑ หน่วยงานส่วนกลาง 

    ๑) สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑-๗ ระบุ.......................................................  
 ๒) กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ระบุ................................................................. 
 ๓) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
 ๔) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๕) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  

❑ ๕.๒ ส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ๑ – ๙ (Sandbox)  
๑) กลุ่มจังหวัดที่ ๑   สบจ. ปทุมธานี สาขาธัญบุรี  สบจ. ชัยนาท 
๒) กลุ่มจังหวัดที่ ๒   สบจ. ชลบรุี สาขาพัทยา   สบจ. ระยอง 
๓) กลุ่มจังหวัดที่ ๓   สบจ. บุรีรัมย์ สาขานางรอง  สบจ. อุบลราชธานี 
๔) กลุ่มจังหวัดที่ ๔   สบจ. สกลนคร    สบจ. ร้อยเอ็ด 
๕) กลุ่มจังหวัดที่ ๕   สบจ. แพร่    สบจ. เชียงราย 
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๖) กลุ่มจังหวัดที่ ๖   สบจ. สุโขทัย    สบจ. นครสวรรค ์
๗) กลุ่มจังหวัดที่ ๗   สบจ. สมุทรสาคร   สบจ. ประจวบครีีขันธ์ 
๘) กลุ่มจังหวัดที่ ๘   สบจ. สุราษฎร์ธานี   สบจ. ชุมพร  

 สบจ. นครศรีธรรมราช  
๙) กลุ่มจังหวัดที่ ๙   สบจ. พัทลุง    สบจ. สงขลา 

๖. ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยรับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)  
❑ ๖.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๖.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๖.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๖.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๖.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๖.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๖.๗ การวางทรัพย์ 

๗. ในการมาหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการใดต่อไปน้ีบ้าง 
    (ตอบได้มากกว่า ๑ ตัวเลือก)   

❑ ๗.๑  การบังคับคดีแพ่ง    ❑ ๗.๒ การบังคับคดีล้มละลาย 
❑ ๗.๓ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี   ❑ ๗.๔ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
❑ ๗.๕  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ❑ ๗.๖ การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด 
❑ ๗.๗ การวางทรัพย์ 

๘. ในการมาท่ีหน่วยงานของกรมบังคับคดีครั้งน้ี ท่านมาในสถานะใด 
 ๘.๑ เจ้าหน้ีตามคำพิพากษา    ๘.๒ ผู้ร้องขอเฉลี่ย    
 ๘.๓ ผู้รับจำนอง     ๘.๔ ลูกหน้ีตามคำพิพากษา  
 ๘.๕ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม/กันส่วน    ๘.๖ ผู้ร้องขัดทรัพย์ 
 ๘.๗ ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  ๘.๘ ผู้รับคำสั่งอายัด  
 ๘.๙ ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ ในคดี    ๘.๑๐ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….. 

 

ส่วนที่ ๒ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
จากข้อความต่อไปน้ี ท่านมีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของกรมบังคับคดีในระดับใด 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านระหว่าง “รับรู้”หรอื “ไม่
รับรู้”และหากท่าน “ไม่ทราบ”ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดี 
ระดับการรับรู้ 

รับรู ้ ไม่รับรู ้
๑. บังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล    
๒. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล   
๓. ดำเนินการคดีฟ้ืนฟูกิจการตามคำสั่งศาล    
๔. การรับวางทรัพย์จากลูกหน้ีหรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์   
๕. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    
๖. ทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย/ทำบัญชีแบ่งทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

  

๗. การประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด    
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ส่วนที่ ๓  การรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละการทำงานของกรมบังคับคดีท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 
ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ีและการทำงานของกรมบังคับคดีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในระดับใด  
(ระดับคะแนนต้ังแต่ ๐ - ๑๐ โดย ๐ คะแนน คือไม่มีผลดีเลย ไปจนถึง ๑๐ คะแนน คือ ผลดี/ประโยชน์มากที่สุด) 
 

ที่ 
การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี 

ท่ีส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา (เจ้าหน้ีได้รับชำระหน้ีและลูกหน้ี 
ได้ชำระหน้ี) 

 
 

         

๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเปิดโอกาสให้เข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

         

๓ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยการผลักดันทรัพย์สินออกสู่ระบบ เช่น การขายทอดตลาด 

 
 

         
 

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : จากการที่ท่านได้รับบริการกระบวนการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ท่านเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในประเด็นต่างๆต่อไปน้ีระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ การให้บริการของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

          

๒ การให้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐานทั้งใน
ส่วนของกระบวนการ/ ข้ันตอนการให้บริการ และลักษณะรูปแบบ 
การให้บริการ 

          

๓ การบริหารจัดการกระบวนการบังคับคดีและความน่าเชื่อถือของ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดี ได้มาตรฐานสากล 
สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 

          

๔ การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ต่อผู้รับบริการมคีวามเท่าเทียมกัน 

          

๕ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็น 
มืออาชีพ 

          

๖ บุคลากรของกรมบังคับคดีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสำนึกในการให้บริการ 

          

๗ การให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง 
ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้ผูร้ับบริการ 

          

๘ การประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบังคับคดีต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์เข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเพียงพอ 
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ที่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ระดับความเชื่อมั่น 

เชื่อมั่นน้อยที่สุด <---------->เชื่อมั่นมากที่สุด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๙ การพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การบังคับคดีพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

          

๑๐ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน 
กรมบังคับคดี 

          

๑๑ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม           
๑๒ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมบังคับคดีในภาพรวม           
 

 

ส่วนที่  ๕ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดีของ  
กรมบังคับคดี  
ส่วนที่ ๕.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจริง และระดับความพึงพอใจที่ท่านคาดหวัง 

 ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
๑ มีความรู้ความสามารถ           
๒ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์           
๓ มีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว และติดตามงาน           
๔ ให้บริการด้วยจิตบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ           
๕ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
๖ มีความเป็นมืออาชีพ           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการให้บริการมีความ

เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 
          

๒ กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย           
๓ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 

(One Stop Service) 
          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑ กรมบังคับคดีมีการผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ 
          

๒ กรมบังคับคดีมีห้องสมุด รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

          

๓ สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด สะดวกต่อผู้รับบริการ           
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ที่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ 

บังคับคดีและการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านได้รับจริง  

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ท่านคาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๔ สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ เช่น ห้องรับคำปรึกษา มีความ

เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้รับบริการสบายใจในการใช้บริการ 
          

๕ กรมบังคับคดีเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้แสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ 

          

ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
๑ ผลของการให้บริการตรงกับความประสงค์ของท่าน           
๒ ความพึงใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ     

ในภาพรวม 
          

 

 
ส่วนที่ ๕.๒ ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่เป็นจริง และระดับการปฏิบัติที่ท่านคาดหวัง  
              ตามความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด) 

ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการบังคับคดีในภาพรวม 
๑ การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ว่า 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับ
สากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

          

๒ การจัดสรรกำลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย พร้อมให้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          

๓ อัธยาศัยไมตรี และความยินดีให้บริการของเจ้าหน้าท่ี            

๔ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี            

๕ มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์/
แอปพลิเคชั่น  

          

๖ ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการดำเนินการและการบริการ            
๗ ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการให้บริการ            

๘ ดำเนินการและให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความเสมอภาค  

          

๙ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
Line Open Chat หรือการจัดประชุม เป็นต้น  
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ที่ 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบังคับคดี 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่เป็นจริง 

ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐ การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 

ให้คำปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น  
          

๑๑ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเก่ียวกับข้ันตอนหรือ
วิธีการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ 

          

กระบวนการวางทรัพย ์
๑ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการวางทรัพย์ที่มีอยู่

เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารของท่าน 
          

๒ เจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา ชี้แจงข้ันตอน วิธีการวางทรัพย์ 
และให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 

          

๓ การวางทรัพย์ของกรมบังคับคดี ทำให้สามารถหลุดพ้น 
จากการเป็นหน้ีได้ 

          

๔ เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วย 
ความเต็มใจ 

          

๕ กระบวนการวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีมคีวามสะดวก รวดเร็ว           
๖ การเปิดช่องทางให้มีการวางทรัพย์ผ่านสำนักงานบังคับคดี 

ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อท่าน 
          

 

 

ส่วนที่ ๖ การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของกรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น (เลือกตอบเฉพาะที่รับรู้/การใช้/พึงพอใจ)  
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับการรับรู้ ระดับการใช้ และระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ท่าน (โดยคะแนน 1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด)  

ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ เว็บไซต์กรมบังคับคดี 

www.led.go.th 
               

๒. การยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
๒.๑ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)                
๒.๒ ระบบสอบถามสถานะคดี                
๒.๓ การตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดี

ล้มละลาย 
               

๒.๔ ระบบการย่ืนคำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

               

๒.๕ ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า                
๒.๖ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัด 

กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ผ่านทาง Line 
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ที่ 
การรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือของ 

กรมบังคับคดีได้จัดทำขึ้น 
ระดับการรับรู้ ระดับการใช้ ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๗ ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟ้ืนฟูกิจการ) 
               

๒.๘ ระบบการย่ืนคำขอรับชำระหน้ีและ 
คำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(คดีล้มละลาย) 

               

๒.๙ ย่ืนคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

               

 

ส่วนที่ ๗ การศึกษาปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

ที่ ปัญหาหรอือุปสรรคในการติดต่อกรมบังคับคดี 
ระดับปัญหาหรอือุปสรรค 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

๑ ช่องทางการติดต่อ      
๒ การให้บริการกระบวนการบังคับคดี       
๓ การตอบคำถามของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร      
๔ การให้คำแนะนำ หรือการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร 
     

 

๑. จากที่ท่านรับบริการหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับกรมบังคับคดี ท่านได้พบอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้างหรือไม่และหากมี
อุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน สิ่งเหล่าน้ันคืออะไร และเป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....... 
๒. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเพ่ิมเติมหรือไม่ และอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................................................................ . 
๓. โดยสรุปภาพรวม ถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในอดีตที่ผ่านมากับในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นว่า  
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเป็นอย่างไร  

❑ ๑) ดีข้ึน    
❑ ๒) เหมือนเดิม  
❑ ๓) แย่ลง    
❑ ๔) ไม่มีความเห็นเน่ืองจากเพ่ิงเคยใช้บริการ (ไม่ถึง ๑๒ เดือน) 

☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ☺ 



ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

๒๙๕
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
(สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดี) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................. 
Email..................................................................................เบอร์โทร...................................................... 
ชื่อหน่วยงาน…......................................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ์..........................................................จังหวัด................................................................ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 
๑. ในปัจจุบันกระบวนการบังคับคดี“ท่ีเป็นอยู”่เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ความรวดเร็ว ขั้นตอนการดำเนินการ ฯลฯ) 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
๒. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มี/เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และ
ส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
๓. แนวทาง/นโยบาย “ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหา/ขจัดอุปสรรค” ในด้านกระบวนการบังคับคดี 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
๔. แนวทาง/นโยบายใด ท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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๕. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านใดบ้าง เพื่อท่ีจะทำให้การบังคับคดีท่ีมีการ “อำนวย 
ความยุติธรรม” อยู่แล้ว ได้อำนวยความยุติธรรมให้ดียิ่งขึ้น 
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......................................................................................................................................................................... 
๒. “บทบาทของกรมบังคับคดี” (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง 
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๓. การทำงานระหว่างกรมบังคับคดีกับหน่วยงานอื่น เช่น ศาล/อัยการ/สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นฯ 
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
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๔. กรมบังคับคดีควรจะประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อท่ีจะอำนวยให้การบังคับคดี
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๕. “กรมบังคับคดีจะมีการพัฒนา” แนวทางหรือนโยบายในด้านใด และอย่างไร เพื่อให้กรมบังคับคดี
สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีความเช่ือมั่นต่อกรมบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 (ผู้พิพากษา/พนักงานอัยการ/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................. 
Email..................................................................................เบอร์โทร...................................................... 
ชื่อหน่วยงาน….......................................................................................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์............................................................................................................................ 
สถานที่สัมภาษณ์...........................................................จังหวัด................................................................ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “กระบวนการบังคับคดี” 
๑. ในปัจจุบันกระบวนการบังคับคดี“ท่ีเป็นอยู”่เป็นอย่างไรบ้าง (เช่น ความรวดเร็ว ขั้นตอนการดำเนินการฯลฯ) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
๒. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีควรจะเป็น/ท่ีคาดหวัง” เป็นอย่างไรบ้าง
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๓. กระบวนการบังคับคดี “ท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค” มี/เป็นอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และ
ส่งผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ อย่างไร 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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๔. ควรมีการพัฒนากระบวนการบังคับคดีในด้านใดบ้าง เพื่อท่ีจะทำให้การบังคับคดี “อำนวยความยุติธรรม” 
ได้มากยิ่งขึ้น 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
๕. แนวทาง/นโยบายใด ท่ีจะทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี 
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ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับ “การดำเนินงานของกรมบังคับคดี” 
๑. “หน้าท่ี/อำนาจของกรมบังคับคดี” ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
๒. "บทบาทของกรมบังคับคดี" (บทบาท=การปฏิบัติตามหน้าท่ี) เป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือคำพิพากษา
ของศาลมากน้อยเพียงใด/ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากน้อยเพียงใด/
กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นประโยชน์ สามารถเป็นยุติธรรมทางเลือก และยุติการบังคับคดีได้หรือไม่ 
.........................................................................................................................................................................
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๓. การทำงานระหว่างหน่วยงานของท่านกับกรมบังคับคดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดท่ีเอื้อต่อ  
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
.........................................................................................................................................................................
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การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๕. กรมบังคับคดีควรพัฒนาในด้านใด เพื่อให้การบัง คับคดีสามารถอำนวยความยุติธรรม และสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
.........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฌ 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบาง 

(Vulnerable Groups) 

๓๐๒
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) 
การได้รับความช่วยเหลือแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีสืบเนือ่งจากการประสบปัญหา 

ทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 

================================================================== 

การสนทนากลุ่ม       ❑ กลุ่มหนี้ครัวเรือน (กลุ่มหนี้ลิสซิ่ง และสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มหนี้สถาบันการเงิน) 
                          ❑ กลุ่มหนี้บัตรเครดิต  ❑ กลุ่มหนี้กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

 

วัน-เวลา สนทนากลุ่ม ………………………………… ผู้นำการสนทนากลุ่ม ………………………………………….. 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 

คนที่ ๑ รหัส ..................................................... คนที่ ๒ รหัส ............................................................ 

คนที่ ๓ รหัส ...................................................... คนที่ ๔ รหัส ............................................................ 

คนที่ ๕ รหัส ...................................................... คนที่ ๖ รหัส ............................................................ 

================================================================== 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
 

๑. ก่อนท่ีจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ              
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท่านมีสภาพการชำระหนี้เป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. หลังจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ             

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท่านมีสภาพการชำระหนี้เป็นอย่างไร โปรดอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บริษัทพีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด                                                ๓๐๔ 
 
 

๓. จากสถานการณ์ในข้อ ๒ กรมบังคับคดีได้เข้ามามี ส่วนให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีหรือไม่ อย่างไร โปรดอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับท่านจากการท่ีกรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือท่าน                  
ในการแก้ไขหนี้โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี มีอะไรบ้าง โปรดอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ท่านพึ งพอใจต่อการท่ีกรมบังคับคดีได้ เข้ามามี ส่วนให้ ความช่วยเหลือ ท่านในการแก้ไขหนี้  
โดยการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ท่านมีความประสงค์ให้กรมบังคับคดีได้เข้ามามีส่วนให้ความช่วยเหลือท่านเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง          
โปรดอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



ภาคผนวก ญ 
ภาพกิจกรรมการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
“การส ารวจเชิงปริมาณ” 

๓๐๕
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ภาพกิจกรรมเก็บข้อมูลเชิงปริมาณส่วนกลาง 

ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

ส านักงานบังคับคดีแพ่ง กทม. ๑ – ๗ 

กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ – ๖ 

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้
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ภาพกิจกรรมเก็บข้อมูลเชิงปริมาณส่วนภูมิภาค 

กลุ่มจังหวัดท่ี ๑ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 

กลุ่มจังหวัดท่ี ๒ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี  
สาขาพัทยา 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 
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กลุ่มจังหวัดท่ี ๓ 

ส านักงานบังคับคดจัีงหวัดบุรีรัมย์  
สาขานางรอง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี  

กลุ่มจังหวัดท่ี ๔ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 
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กลุ่มจังหวัดท่ี ๕ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 

กลุ่มจังหวัดท่ี ๖ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 
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ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปทุมธานี  

กลุ่มจังหวัดท่ี ๗ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มจังหวัดท่ี ๘ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 
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กลุ่มจังหวัดท่ี ๙ 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 



ภาคผนวก ฎ 
ภาพกิจกรรมการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
“การสนทนากลุ่มหน้ีกลุ่มเปราะบาง” 

๓๑๒
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ภาพกิจกรรมเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มหนี้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กลุ่มหนี้บัตรเครดิต 

กลุ่มหนี้ครัวเรือน 



ภาคผนวก ฏ 
ภาพกิจกรรมการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี  
“การสัมภาษณ์เชิงลึก” 

๓๑๔
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ภาพกิจกรรมเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กรมบังคับคดี 

ผู้พิพากษา 

อัยการ ธนาคารออมสิน 
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ภาคเอกชน 

ส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร กรมท่ีดิน 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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กรมสรรพากร 



ภาคผนวก ฐ 
ภาพการแถลงข่าว 

๓๑๘
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ภาพการแถลงข่าว 
โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o  น.  

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ห้องแมจิก ๓ ชั้น ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ฑ 
ภาพเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

หรือช่องทางอื่นๆ 
 

๓๒๐
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ภาพเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆ 

โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1031837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://siamrath.co.th/n/390086 
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https://www.naewna.com/local/685931 
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https://www.dailynews.co.th/news/1569414/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_icwBcaTdIQ 
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https://twitter.com/LED_MOJ/status/1580084347947798528?s=20&t=DK8Fv8EG-GED6f13CfQqXg 
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https://th-th.facebook.com/ledmoj/ 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฒ 
ภาพอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 

 

๓๒๗
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ภาพอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 
โครงการสำรวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
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