
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบรหิารตามสถานการณ์ 

 

 
 

 

 

การบรหิารจดัการ 
1. การบรหิารนโยบาย (Policy) 

2. การบรหิารอ านาจหนา้ที ่(Authority) 
3. การบรหิารคณุธรรม (Morality) 

4. การบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม (Society) 

5. การวางแผน (Planning) 
6. การจัดการองคก์ร (Organizing) 

7. การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) 
8. การอ านวยการ (Directing) 

9. การประสานงาน (Coordinating) 
10. การรายงาน (Reporting) 

11. งบประมาณ (Budgeting) 

 
 

 

การบรหิารตามสถานการณ์ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ (Contingency Theory) 

“สถานการณ์” : งานทีต่อ้งตามใหท้นั 

สถานการณ์ปจัจบุนัทีห่ลากหลาย 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

 

- ดา้นการปฏิบตักิาร  ไดแ้ก่ แผนการปฏิบัติตามสถานการณ ์
แผนการใหบ้รกิารตามสถานการณ ์ 

- ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ แผนการสือ่สาร แผนพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ดา้นการอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ แผนทรัพยากรมนุษย ์
แผนการรักษาความปลอดภัย ความเสี่ยง แผนการพัฒนาการ
ปฏบิตังิานและการใหก้ารบรกิาร  

-  
 

- ไมม่เีทคนคิการบรหิารจัดการทีด่ทีีส่ดุ (No best management technique) 

- ไมม่แีนวทางการบรหิารจัดการทีด่ทีีส่ดุ (No best way to manage) 

- ไมม่หีลกัการท างานใดทีใ่ชไ้ดต้ลอดเวลา (No principle work all the time) 

- ทุกอย่างขึน้อยู่กับสถานการณ์ (It all depends on the situation)               

ซึง่จะเป็นตัวก าหนดการตัดสนิใจ และรปูแบบการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสม 

 

การฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิารงานยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ที ่8 (ยธส.8) 

การบรหิารตามสถานการณ์ในมติกิระบวนการยตุธิรรม 
วันพฤหัสบดทีี ่5 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ณ วทิยาลัยกจิการยตุธิรรม ส านักงานกจิการยตุธิรรม 

จ ำแนกตวัแปร
สถำนกำรณภ์ำยใต้

เง ือ่นไขตำ่งๆ  

วเิครำะห ์
สถำนกำรณ ์

โอกำสของ
สภำพกำรณท์ีก่ ำลงั

ประสบ 

ตรวจสอบศกัยภำพ
และทรพัยำกรทีม่อียู ่ 

ประสบการณ์และทกัษะของผูน้ า (ภาวะผูน้ า) 
- ทักษะการจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล  - มคีวามผูกพันกบัองคก์รและมเีป้าหมายทีต่อ้งการ 

- มคีวามอดทน  - มแีรงบนัดาลใจ  - มคีวามเชือ่มั่นในตนเอง 

การตดัสนิใจ         

ทีถ่กูตอ้ง        

รวดเร็ว       

โดยใชศ้าสตร ์

และศลิป์    

ทกัษะ       

ความเป็นผูน้ า 

การบรหิารจดัการขอ้มลูขา่วสาร 
การเรยีนรู ้

Learning 

ความรู ้

Knowledge 

การกระท า 

Acting 

การแลกเปลีย่น 

Sharing 

ความคดิ 

Concepts 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

Assets 

 

ฆ 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 
- โครงสรา้งทางสงัคม 

- ลักษณะและระดับของขอ้จ ากัดทางการเมือง      

และกฎหมาย 

คณุลกัษณะองคก์ร 
- วฒันธรรมขององคก์ร 
- ความเพยีงพอของทรัพยากร 

- รปูแบบความสมัพันธข์องบคุลากร 

 

  

 “การบรหิารตามสถานการณ”์ เพือ่การตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง  

  องคป์ระกอบของการตดัสนิใจในสถานการณ์ 

 “การบรหิารตามสถานการณ”์ : งานทีท่นัสมยั  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอดุมศึกษาหลายแห่ง 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Thailand 4.0” กบั “การบรหิารตามสถานการณใ์นมติกิระบวนการยตุธิรรม” 

 

ลกัษณะกระบวนการยตุธิรรมในยคุ Thailand 4.0 

กำรสนบัสนนุของภำครฐัดว้ยมติติำ่งๆ 

ยกขดีควำมสำมำรถในกลุม่เป้ำหมำย 4 กลุม่ 

สรำ้งควำมไดเ้ปรยีบดว้ย “นวตักรรม” และ “ควำมคดิสรำ้งสรรค”์ 

อำหำร เกษตร
และเทคโนโลย ี

ชวีภำพ 

สำธำรณสขุและ
เทคโนโลย ี

ทำงกำรแพทย ์

อตุสำหกรรม
สรำ้งสรรค ์

วฒันธรรมบรกิำร

ทีม่มีลูคำ่สงูขึน้ 

ดจิทิลั 

เทคโนโลย ีและ
อนิเทอรเ์น็ต 

หุน่ยนตอ์จัฉรยิะ

และเครือ่งกล 
อเิล็กทรอนกิส ์

เกษตรด ัง้เดมิ  

สูเ่กษตรสมยัใหม ่

SMEs เดมิ  
สู ่Smart SMEs และ

Startups 

แรงงำนทกัษะต ำ่ 
สูแ่รงงำนมคีวำมรู ้

บรกิำรมูลคำ่ต ำ่ 

สูบ่รกิำรมูลคำ่สูง 

มหำวทิยำลยั ภำคเอกชน สถำบนัวจิยั 
เครอืขำ่ย
ตำ่งประเทศ 

ภำคกำรเงนิ 

รวมพลงัประชำรฐั 

THAILAND 4.0 

คนรุน่ใหมม่อีทิธพิลกับ
กระบวนการยตุธิรรมมากขึน้  

กระบวนการยตุธิรรมเคลือ่นไป     
สูร่ะบบทางเลอืกและความไมเ่ป็น

ทางการ  

การอ านวยการยตุธิรรมตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนเป็นทีต่ัง้ 

รปูแบบการพัฒนากระบวนการ
ยตุธิรรมเป็นแบบบรูณาการ  

เกดิการสรา้งภาคเีครอืขา่ย     
ความรว่มมอืของนักบรหิาร               
ในกระบวนการยตุธิรรม             

เพือ่การพัฒนา 

การขบัเคลือ่นภารกจิ                
ในการบรหิารงานยตุธิรรม        

ไปสูเ่ป้าหมายของกระบวนการ
ยตุธิรรม 

สงัเคราะหจ์าก : ชาญเชาวน ์ ไชยานุกจิ. (2559). แนวคดิกระบวนการยตุธิรรม 4.0. [ออนไลน์].  

เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.moj.go.th/ 



 

การคดิตา่งของกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์
(How is restorative thinking different?) 

ความคดิตามแบบแผน : 
Conventional Thinking : 

การคดิตามกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์: 
Restorative Thinking : 

มุง่ไปทีก่ารแบง่กฎ 
Focused on the rules broken 

มุง่ไปทีอ่นัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 
Focused on the people harmed 

ใชก้ารลงโทษเป็นเกณฑ/์แกปั้ญหา 
Accountability equals punishment 

การแกปั้ญหาคอืการเยยีวยาความเสยีหาย 
Accountability means repairing the harm 

สนใจสิง่ทีผ่า่นมาแลว้ (อดตี) 
Focus on Past 

สนใจสิง่ทีก่ าลังจะเกดิขึน้ (อนาคต) 
Focus on future 

มุง่ไปทีต่วัผูก้ระท าผดิ (อาชญากร) 
Focused on offender 

มุง่ไปทีส่งัคมโดยรอบ 
Focused on community 

มองทีเ่ฉพาะอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ 
Offender defined by their crime 

มองภาพรวมในการกอ่อาชญากรรม 
Offender seen holistically 

กระบวนการยตุธิรรมมุง่หาการกระท าผดิ/บรสิทุธิ ์
Justice is focused on establishment of guilt/innocence 

กระบวนการยตุธิรรมมุง่หาการรับผดิชอบ  
ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด 

Justice is focused on needs and responsibilities of all involved 

พฤตกิรรมทัง้หมดถกูกระตุน้โดยการลงโทษ 
และการใหร้างวัล 

All behavior is motivated by punishments and rewards 

พฤตกิรรมทัง้หมดถกูกระตุน้โดยความตอ้งการ 
พืน้ฐานของมนุษย ์

All behaviors are motivated by basic universal human 

needs 

พฤตกิรรมทีท่า้ทายแสดงออกมาเพือ่การหลบหลกี  
หรอืหลกีหน ี

Challenging behavior is used to get things                
or escape/avoid things  

เบือ้งหลังพฤตกิรรมทา้ทายตา่งๆ มาจากปัญหาทีค่วรไดรั้บ
การแกไ้ข หรอืการอบรม 

Behind most challenging behavior is a problem to be 
solved and skills to be trained. 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาจากเจตจ านงในวัยเด็ก 
Behavior is a matter of the child’s will 

พฤตกิรรมเป็นเรือ่งของทกัษะ ความช านาญ 
Behavior is a matter of skills 

สนใจในสิง่ทีเ่ป็น 
Focused on “What” people are 

สนใจวา่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
Focused on “How” people are 

ใหบ้คุคลภายนอกเขา้มาจดัการ (ศาล ต ารวจ) 
Outside interventions (court, police)  

ใหช้มุชนเขา้มาจัดการ (ประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบ) 
Community interventions (people most affected by harm) 

มุง่ไปทีก่ารควบคมุ/การบงัคบั 
Focus on control/compliance 

มุง่ไปทีก่ารเชือ่มโยง/ผลกระทบ/ความช านาญ 
Focus on connection/influence/skills 

สนใจเรือ่งพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ 
Focused on behavior 

มุง่ไปทีก่ารแกปั้ญหา 
Focused on problem-solving 

การมอี านาจทีอ่ยูเ่หนอื/ภายใต ้
Power over/under 

การมอี านาจทีไ่ปดว้ยกนั 
Power-with 

ใชก้ฎเกณฑใ์นการตัดสนิ 
Based on moral judgments 

ใชค้ณุคา่ในการตดัสนิ 
Based on values judgments 

การกระตุน้จากภายนอก 
External motivation 

การกระตุน้จากภายใน 
Internal motivation 

กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์เพือ่การขบัเคลือ่นประเทศในยคุ Thailand 4.0 

ทีม่า: Joe Brummer. (2016). How is restorative thinking different?.  



 

 

 

  

กรณีศกึษา : “คดวีดัพระธรรมกาย” บทพสิจูนก์ระบวนการยตุธิรรม 

กรณีศกึษา : แฮกเกอร ์“Anonymous” คา้น พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์

ขอ้กลา่วหาเกีย่วกบั พ.ร.บ.ขนสง่ เชน่ รถตู ้
รถบสัทีข่นผูโ้ดยสารเขา้มาในวดั โดยเป็น

การวิง่ออกนอกเสน้ทาง  

จ ำนวน 19 ขอ้หำ 

ขอ้กลา่วหาเกีย่วกบับกุรุก และ พ.ร.บ.พืน้ที่
ป่าโดยการสรา้งสะพานขา้มคลองและถนน
ตา่งๆ รอบวดัพระธรรมกาย รวมทัง้น า       
ตูค้อนเทนเนอรม์าปิดไวท้ีป่ระต ู4 ฝ่ัง   

ถนนเลยีบคลองสาม จ ำนวน 10 ขอ้หำ 

ขอ้กลา่วหาเกีย่วกบั พ.ร.บ.จราจร โดยการ
น าสิง่ของมากดีขวางการจราจรและทาง
สาธารณะ เชน่ การน าเสาเข็มมาวางไว ้

บรเิวณถนนเลยีบคลองแอน  

จ ำนวน 3 ขอ้หำ 

ขอ้กลำ่วหำเกีย่วกบักำรท าใหเ้สยีทรัพย ์
โดยกลา่วหาวา่มกีารน าตะปเูรอืใบมาวางไว ้
บนถนนท าใหร้ถของเจา้หนา้ทีต่รวจการ
รอบวดัเสยีหาย  จ ำนวน 2 ขอ้หำ 

ขอ้กลำ่วหำหมิน่ประมำท 
คดหีมิน่ประมาทนายวฑิรูย ์ชลายนนาวนิ
ผูเ้ชีย่วชาญของศาลยตุธิรรมอดตีรองอธบิดี

กรมป่าไม ้จ ำนวน 1 ขอ้หำ  

การท าผดิ พ.ร.บ. อาคารชดุ            
จ ำนวน 7 ขอ้หำ 

การท าผดิเกีย่วกบัการขดุบอ่บาดาล 
จ ำนวน 1 ขอ้หำ 

การปลกูสรา้งสิง่กอ่สรา้งโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต 61 อาคาร จ ำนวน 61 ขอ้หำ 

การบกุรุก โดยน าสายไฟบกุรุกในพืน้ที่
สาธารณะ 7 จดุ จ ำนวน 7 ขอ้หำ 

การรวบรวมขอ้หาเพือ่ด าเนนิการสง่ฟ้องกบัวดัพระธรรมกาย พบวา่ มขีอ้หาจ านวนท ัง้ส ิน้  111 ขอ้หา 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2559) 

ทีม่า: http://www.thairath.co.th/content/817632 

สนช. มมีตผิำ่นรำ่ง พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฉ์บบัใหม ่มผีูอ้อกมำตอ่ตำ้นดว้ยกำรลงชือ่คดัคำ้นกวำ่ 3 แสนคน 

มกีำรรวมตวัชุมนุมคดัคำ้น ไปจนถงึกำรแสดงออกทำงโซเชยีลมเีดยี 

กลุม่แฮกเกอรช์ือ่ “Anonymous” ทีป่ระกำศจะแสดงกำรตอ่ตำ้น ดว้ยกำรแฮกเขำ้ไปในเว็บไซตข์อง
หนว่ยรำชกำรเป็นจ ำนวนมำก 

มกีำรจ ำกมุตวันำยณฐัดนยัผูต้อ้งหำกลุม่แฮกเกอร ์ซึง่แฮกขอ้มูลเว็บไซตร์ำชกำร และมพีฤตกิรรมยยุง
ปลกุปั่นใหต้อ่ตำ้น พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฉ์บบัใหม ่ 


