
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

การฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิารงานยตุธิรรมระดบักลาง รุน่ที ่12 (ยธก.12) 

การบรหิารในมติกิระบวนการยตุธิรรม 
วันจันทรท์ี ่6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ณ วทิยาลัยกจิการยตุธิรรม ส านักงานกจิการยตุธิรรม 

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

 
 การบรหิาร คอือะไร? 

การบรหิาร (administration) หมายถงึ ช่วยเหลอื (assist) หรอือ านวยการ (direct)  โดยบางคร ัง้เรยีกวา่ 

การบรหิารจดัการ หมายถงึ การด าเนนิงาน หรอืการปฏบิตังิานใด ๆ ของหนว่ยงานของรฐั และ/หรอื เจา้หนา้ทีข่องรฐั    
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน สิง่ของ และหนว่ยงานโดยครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ไดแ้ก ่

 

 
การบรหิาร
นโยบาย 
(Policy) 

การบรหิาร
อ านาจหนา้ที ่
(Authority) 

การบรหิาร
คณุธรรม 
(Morality) 

การบรหิารที่
เกีย่วขอ้งกบั

สงัคม (Society) 

การวางแผน 
(Planning) 

การจดัการ
องคก์ร 

(Organizing) 

การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์
(Staffing) 

การอ านวยการ 
(Directing) 

การประสานงาน 
(Coordinating) 

การรายงาน 
(Reporting) 

การงบประมาณ 
(Budgeting) 

กระบวนการยตุธิรรม คอือะไร? 

กระบวนการยุต ิธรรม หมายถึง การด าเนินการคดีเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ระหว่างผู ้เส ียหายร้องทุกข ์                 
ต่อเจา้พนกังานมีการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิกบัผู ้กระท าผดิจนถงึการฟ้องรอ้งต่อศาล ท ัง้ในกรณีของคดแีพ่งและ

คดอีาญา โดยบุคคลและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม  ประกอบดว้ย 

ประชาชน 
พนกังาน

สอบสวนหรอื
ต ารวจ  

พนกังานอยัการ  ทนายความ 
ศาล               

และผูพ้พิากษา 

เจา้พนกังาน
บงัคบัคด ี       

และพนกังาน
ราชทณัฑ ์

การบรหิารในมติกิระบวนการยตุธิรรม คอือะไร? 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การบรหิารกระบวนการยตุธิรรมในยคุ Thailand 4.0 

คนรุน่ใหมม่อีทิธพิลกบักระบวนการ
ยตุธิรรมมากขึน้  

กระบวนการยตุธิรรมเคลือ่นไปสูร่ะบบ
ทางเลอืกและความไมเ่ป็นทางการ  

การอ านวยการยตุธิรรมตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนเป็นทีต่ ัง้ 

รูปแบบการพฒันากระบวนการยตุธิรรม
เป็นแบบบูรณาการ  

เกดิการสรา้งภาคเีครอืขา่ย            
ความรว่มมอืของนกับรหิาร                

ในกระบวนการยตุธิรรมเพือ่การพฒันา 

การขบัเคลือ่นภารกจิในการบรหิาร   
งานยตุธิรรมไปสูเ่ป้าหมายของ

กระบวนการยตุธิรรม 

การบรหิาร  
กระบวนการ
ยตุธิรรม  

การบรหิาร 
ในมติกิระบวนการยตุธิรรม 

การด าเนนิงานหน่วยงานภาครัฐเกีย่วขอ้งกบั

คน สิง่ของ และหน่วยงานอืน่ๆ                
เพือ่ด าเนนิการคด ีตัง้แตก่ระบวนการสบืสวน

หาขอ้เท็จจรงิ จนสิน้สดุกระบวนการยตุธิรรม 

สงัเคราะหจ์าก : ชาญเชาวน ์ ไชยานุกจิ. (2559). แนวคดิกระบวนการยตุธิรรม 4.0. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.moj.go.th/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

“ผูบ้รหิารระดบักลาง”แรงขบัเคลือ่นกระบวนการยตุธิรรมในยคุ Thailand 4.0  

ผูบ้รหิารระดบักลาง (Middle Manager) เป็นผูท้ าหนา้ทีน่ าวสิยัทศัน ์ภารกจิและกลยุทธข์องผูบ้รหิารระดบัสูง
มาผลกัดนัใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิมบีทบาทและความส าคญัในฐานะหวัหนา้หน่วยเชงิกลยุทธ ์(Strategic Business 
Unit Head) 

สรา้งแรงบนัดาลใจและ
แรงจงูใจใหผู้อ้ ืน่ๆ 

(Inspires and motives 
others) 

มคีวามซือ่สตัยแ์ละจรงิใจ 
(Displays high integrity 

and honesty) 

รูจ้กัแกไ้ขและวเิคราะห์

ปญัหา 

(Solves problems and 
analyzes issues) 

ขบัเคลือ่นไปสูผ่ลลพัธ ์
(Drives for results) 

การสือ่สารทีท่รงพลงัและ
ครบถว้นสมบรูณ์ 

(Communicates powerfully 
and prolifically) 

สรา้งความรว่มมอืและ
สง่เสรมิการท างานเป็นทมี 
(Collaborates and 

promotes teamwork) 

สรา้งความสมัพนัธ ์ 

(Builds relationships) 

มคีวามเชีย่วชาญทาง
วชิาการหรอืวชิาชพี 

(Display technical or 
professional expertise) 

มมีุมมองทีก่วา้งไกลดา้น

ยทุธศาสตร ์ 
(Displays a strategic 

perspective) 

พฒันาผูอ้ ืน่ 

(Develops others) 

มคีวามคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์
(Takes initiative) 

มคีวามคดิเชงินวตักรรม 
(Innovates) 

ผูน้ าความเปลีย่นแปลง 
(Champions change) 

เชือ่มตอ่กบัโลกภายนอก 
(Connects the group to 

the outside world) 

ก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 
(Establishes stretch 

goals) 

มกีารพฒันาตนเองอยา่ง

ตอ่เนือ่ง  
(Practices self-
development) 

ทีม่า : Jack Zenger,Joseph Folkman.2014. The Skills Leaders Need at Every Level. 

[Online]. Available:https://hbr.org/2014/07/the-skills-leaders-need-at-every-level [2 February 2017]. 

ทกัษะส าคญัของผูบ้รหิาร (The skill Leaders Need) 

นวตักรรมกระบวนการยตุธิรรม แรงขบัเคลือ่นในยคุ Thailand 4.0 

ทีม่า : Baxter, D., Schoeman, M., & Goffin, K. 2011. Innovation in justice: New delivery models and better outcomes. [Online]. Available: 
https://www.researchgate.net/publication/268393501_Innovation_in_justice_New_delivery_models_and_better_outcomes [2 February 2017]. 

นวตักรรมในกระบวนการยุตธิรรม (Justice Innovation) หมายถงึ การน าเอากระบวนการใหม่ (New 

processes) บรกิารใหม่ (New services) และ รูปแบบธุรกจิใหม ่(New business models) มาใชใ้นกระบวนการ
ยตุธิรรม 

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จของนวตักรรมกระบวนการยุตธิรรม (Innovation Success Factors) 

ภาวะผูน้ า  

(Leadership) 

การสือ่สาร  

(Communication) 

หลกัฐานอา้งองิ           

เพือ่การเรยีนรู ้ 

(Evidence base 
referred to learning) 

การมสีว่นรว่ม             

ของผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

(User engagement) 

การบรหิารจดัการทีด่ ี

(Good programme 

management) 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(Stakeholders) 

ก าหนดนยิามความส าเร็จ 

(Defining success) 

ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

(Understand each 

other) 

 กระบวนการใหม ่(New processes) เชน่ กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉันท ์(Restorative Justice: RJ) 

 บรกิารใหม ่(New services) เชน่ หุน้สว่นขอ้มูลเหยือ่และพยาน (VIP, the Warwickshire Victim and Witness 

Information Partnership) 

 รูปแบบธุรกจิใหม ่(New business models) เชน่ การช าระเงนิแบบใหม่ตามผลแห่งการท าตามสญัญา (The new 

payment-by-results contracts for Doncaster prison) 



 

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 : ปญัหา “ความผดิพลาดในกระบวนการยตุธิรรมไทย” 

กรณีศกึษา : กระบวนการยตุธิรรมกบัปญัหาขอ้พพิาทระหวา่งแพทยพ์ยาบาล           
และผูเ้สยีหายทางการแพทย ์

4 สาเหตสุ าคญัทีน่ าไปสูค่วามผดิพลาดในกระบวนการยตุธิรรม 

ปญัหาดา้นปรมิาณ  

• ปี 2557 มปีรมิาณคดทีีข่ ึน้
สู่การพิจารณาคงคา้งทัง้ส ิน้ 
665,722 คด ี 

• ปี 2558 มปีรมิาณคดทีีข่ ึน้
สู่ ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า น ว น 
647,664 คด ี

ปญัหาอ านาจทนุนยิม 

• ความแตกต่างในฐานะ   
เชิงอ านาจและเศรษฐกิจ/
กลุ่มอทิธิพล เช่น บุคคลที่มี
ฐานะร ่ารวยทางธุรกิจขับรถ
ช น  จ ะ มี โ อ ก า ส ร อ ดพ ้น      
คดสีงู ฯลฯ 

ปญัหาโครงสรา้งการ
ท างานของกระบวนการ

ยตุธิรรมของไทย 

• วธิีการพิจารณาคดีของ
ระบบศาลไทยทีแ่ยกส่วนกัน
ระหว่าง ต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวน อยัการ และศาล 

ศกัยภาพของบคุลากร
ภาครฐั 

• เ จ ้าพ นัก งานสอบสวน
จ านวนมากไม่เขา้ใจหลักการ
ด าเนินคดีอาญา ในประเด็น
ที่ ว่ า ค ว ร ห าห ลั ก ฐ าน ใ ห ้
ครอบคลุมทั ้งทางดา้นบวก
และลบ 

แนวทางการแกไ้ขความผดิพลาด 

ทีม่า : อดุม รัฐอมฤต. 2560. ความผดิพลาดในกระบวนการยตุธิรรมไทย. [ออนไลน]์. 

เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640228 [2 กมุภาพนัธ ์2560]. 

1) การปฏริปูและแกไ้ขในเชงิระบบ 

2) การสรา้งบคุลากรทีม่ศีกัยภาพและเต็มเป่ียมไปดว้ย 

“จรยิธรรม” 

 บุคลากรในกระบวนการยตุธิรรมทีพ่งึปรารถนา 

o มคีวามเขา้ใจทัง้ในเชงิวชิาการและการปฏบิตั ิ

o ไดเ้รยีนรูโ้ลกของการท างานทีเ่ป็นจรงิ 

o ตระหนักถงึความเดอืดรอ้นของชาวบา้น 

o ค านงึถงึสทิธเิสรภีาพของประชาชน  

บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

1. แพทยพ์ยาบาล 

2. ผูเ้สยีหายทางการแพทย ์
3. บุคคลที่สาม (บุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม) ไดแ้ก ่

ต ารวจ อยัการ ทนายความ และศาลยตุธิรรม 

ปญัหาหลกัทีต่อ้งแกไ้ข 

o ตอ้งสร า้งความเข า้ใจที่ตรงกันว่าการ รักษาพยาบาล          
ไมส่ามารถท าใหอ้าการป่วยหายขาดไดท้กุครัง้ 

o บุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุตธิรรมตอ้งเขา้ใจกระบวนการ   

และขอ้จ ากดัของการรักษาพยาบาล 
o ศาลยุตธิรรมจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการและขอ้จ ากัดของการ

รักษาพยาบาล 
 

ทีม่า : เฉลมิพล ไวทยางกรู. 2560. กระบวนการยตุธิรรมกบัปัญหาขอ้พพิาทระหวา่งแพทยพ์ยาบาลและผูเ้สยีหายทางการแพทย.์[ออนไลน]์.  

เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640198 [2 กมุภาพนัธ ์2560] 

แนวทางการแกไ้ขปญัหา  
: กระบวนการยตุธิรรมกบัปญัหาขอ้พพิาททาง

การแพทย ์

การสงัคายนาองคก์รแพทยสภา องคก์รคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค และองคก์รในกระบวนการยตุธิรรม 


