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พุทธธรรมกับองคกรในมิติธรรมาภิบาล 
 Buddhist Morality and Organization with Good Governance 

 

พล.ต.ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์รตัน�∗ 
 

บทคัดย�อ 
การบริหารและการจัดการในภาครัฐและภาคเอกชนได�มีการให�ความสําคัญกับระบบคุณธรรม

และจริยธรรม เน่ืองจากการบริหารและการจัดการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนประสบกับภาวะวิกฤติอัน
เกิดจากการทุจริตท่ีระบาดออกไปอย.างรวดเร็วและกว�างขวาง ความไม.รับผิดชอบต.อสังคมหรือส.วนรวม
คํานึงแต.ประโยชน�ของตนเองและพวกพ�อง อันเป4นการบริหารจัดการท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรม 

การบริหารจัดการท่ีดีในภาครัฐ ( (Good Governance) หรือบางทีเรียกกันว.าธรรมาภิบาลน้ัน 
จะช.วยกระตุ�นอย.างมากต.อการพัฒนาและขยายตัวของจริยธรรมในทางธุรกิจ ท้ังน้ีเพราะความสัมพันธ�
ระหว.างภาครัฐกับภาคเอกชนมีอยู.อย.างใกล�ชิด ภาครัฐในฐานะท่ีเป4นผู�ควบคุมกติกาการดําเนินงานของ
เอกชนย.อมมีผลต.อการเสริมสร�างการบริหารจัดการท่ีดีในวงการธุรกิจ และการยืดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมรวมท้ังความรับผิด ชอบท่ีธุรกิจมีต.อสังคม ถ�าการควบคุมย.อหย.อนหรือหน.วยงานในภาครัฐมีส.วน
รู�เห็นเป4นใจกับการทุจริตหรือการเอารัดเอาเปรียบสังคมและผู�บริโภคของธุรกิจเอกชน หรือมีการร.วมมือ
กันระหว.างคนในภาครัฐกับในภาคเอกชนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�อันมิชอบแล�ว จะเป4นอุปสรรคซ่ึงทําให�
การเสริมสร�างจริยธรรมในการทําธุรกิจเป4นไปได�ลําบาก 

ธรรมาภิบาลเป4นแนวความคิดใหม.ท่ีเข�าใจได�ไม.ง.ายนักและแท�ท่ีจริงเป4นเรื่องของสถาบันทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจมากกว.าท่ีจะเป4นนโยบายชุดหน่ึงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ได�ทันทีเหมือน
นโยบายท่ัว ๆ ไป ความซับซ�อนน้ีทําให�มีการตีความธรรมาภิบาลอย.างง.าย ๆ เพียงพิจารณาองค�ประกอบ
ท่ัวไปของธรรมาภิบาล ซ่ึงมักทําให�เราหลงผิดและหลงประเด็น ความจริงก็คือ โครงสร�างธรรมาภิบาลไม.
เคยสมบูรณ�และหยุดน่ิง แต.มีพลังของพลวัตและพัฒนาปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัฒน� โดยเฉพาะธรร
มาภิบาลแบบตะวันตกน้ันมีเสาหลักท่ีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป4นสําคัญ ในบทความน้ี 
ผู�เขียนพยายามแสดงให�เห็นว.า การนําแนวความคิดธรรมาภิบาลแบบตะวันตกเข�ามาในสังคมไทยหลัง
วิกฤตการณ�เศรษฐกิจนับว.า ยังห.างไกลจากความสําเร็จ แม�ว.ารัฐไทย ได�ตรากฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวกับ
ธรรมาภิบาล ส.วนสําคัญมาจากความเข�าใจอย.างคลาดเคลื่อนต.อแนวความคิดน้ี แต.เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือธรร
มาภิบาลเป4นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันในสังคมให�มีประสิทธิผล ซ่ึงข้ึนกับความสามารถของรัฐน้ันในการ
ยกระดับการพัฒนาทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและอย.างยั่งยืน 
โดยเฉพาะสถาบันแบบไม.เป4นทางการน้ันมักเป4นอุปสรรคสําคัญของการสร�างธรรมาภิบาล การสร�างระบบ
การบริหารราชการแผ.นดินของไทยท่ีมีลักษณะการรับผิด โปร.งใส คาดคะเนได� และการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนอย.างแท�จริงเป4นสิ่งท่ีพึงปรารถนา และจําเป4นต�องมาจาก การมีรัฐท่ีมีเสถียรภาพและเข�มแข็ง
เท.าน้ัน แต.น้ันยังเป4นเรื่องของความฝKนมากกว.าความจริง 
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Abstract 

 

The administration and management in both government agencies and 

private sectors are emphasized on morality and ethics because there has been 

crisis of corruption in the management and administration in those agencies. 

The crisis has been expanded to other parts quickly and vastly due to 

irresponsibility towards the society or community. Those who have the 

problems of corruption have never thought about others but only themselves 

and this makes the lack of morality and ethics in their administration and 

management systems. 

Efficient Administration in government agencies that is called “Good 

Governance” will be a stimulation for further development and the expansion 

of the morality concerning business because the relationship among 

government and private sectors are quite close. The government agencies have 

the role to keep controlling business run by the private sections and they can 

help the private businesses to have efficiency administration through the 

morality and ethics. With theses, the businesses will have responsibilities 

towards the society and community. When the regulation controlled by the 

government agencies are too loose or some officers in the government 

agencies take part in the corruption made by the private sectors to take only 

benefits from other consumers for only themselves or some agencies take 

advantages for their own business, then the ethics and morality in 

administration will be impossible to find in those agencies. 

  The “Good Governance” is a new idea that cannot be understood 

easily. Actually it would rather be a kind of procedure to be used by political 

institutions, society and economical agencies than be a policy that can be 

immediately applied like other sorts of policy. The complication can lead to a 

simple “Good Governance”, when the compositions of “Good Governance” is 

deeply studied. We have misunderstood and have been misled because the 

“Good Governance” has never completed and stayed still itself. The force of 

dynamics and development have been adjusted consecutively according to the 

globalization. Particularly, the “Good Governance” in western part, there has 

been a pillar of the democracy regime which can be referred. This article has 

been written to point out that the application of western governance for being 

used for Thai society after the economic crisis is far from the success, though 

various issues regarding “Good Governance” of legislations have been decreed 

by the government.  

The main things are because of the misunderstanding in the ideas and 

because “Good Governance” is a kind of social revolution to become more 
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effective and efficient. The government abilities depend on the improvement in 

politic, economic and social to be more efficient and stable. Particularly, some 

informal institutions can be obstacles of the “Good Governance”. The systems 

built for being used for governing Thailand are composed of the 

responsibilities, transparence, expectation and participation of the people that 

are truly wished and required to be from the stability and strength of the 

government which is likely to be a dream rather than the truth.  

 
๑. บทนํา 

ธรรมาภิบาลได�มีการใช�อย.างกว�างขวางในช.วงระยะ ๒๐ ปQท่ีผ.านมาโดยธนาคารโลกและ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห.งเอเชีย (Asian Development Bank) เพ่ือเป4นเง่ือนไขทางการเมืองในการให�
เงินกู� โดยประเพณีแล�วธนาคารท้ังสองถูกห�ามไม.ให�ใช�ปKจจัยทางการเมืองเป4นเง่ือนไขในการให�เงินกู�ต.อมา 
ธนาคารโลกได�ยอมรับความจําเป4นของเง่ือนไขทางการเมือง โดยถือเอาธรรมาภิบาล (good governance) 
เป4นเง่ือนไขมากกว.าท่ีจะเอาประชาธิปไตย เพ่ือหลีกเลี่ยงปKญหาความอ.อนไหวทางการเมือง โดยระบุว.าธรร
มาภิบาลประกอบด�วยลักษณะ ๔ ประการ คือ การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบ
อธิบายได� (accountability) ความโปร.งใสและการมีกรอบกฎหมายสําหรับการพัฒนา 

 ตามความจริงแล�วน้ัน แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีกําเนิดจากข�อสรุป
ของท่ีประชุมองค�การให�ความช.วยเหลือระหว.างประเทศในช.วงต�นทศวรรษ ๑๙๙๐ ได�แก. ธนาคารโลก 
(World Bank) องค�การพัฒนาแห.งสหประชาชาติ (UN)และองค�การเพ่ือความร.วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) เป4นต�น โยต.อมาได�แพร.หลายอย.างรวดเร็วในบริบทการพัฒนาท่ียั่งยืนและการช.วย
บรรเทาปKญหาความยากจน ซ่ึงก.อนหน�าน้ันในปQ ค.ศ. ๑๙๘๙ ธนาคารโลก ได�ริเริ่มใช�ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซ่ึงปรากฏในรายงานเรื่อง “Sub-Sahara African : From Crisis to Sustainable 
Growth” ได�กล.าวถึงความสําคัญของการมี ธรรมาภิบาลในการฟtuนฟูเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศด�อยพัฒนาท้ังหลาย และสรุปว.า ภาวะด�อยการพัฒนาและปKญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศในซีกโลกใต�โดยเฉพาะในแถบละตินอเมริกาและแอฟริกา โดยท่ีองค�การทางการเงินระหว.าง
ประเทศไม.สามารแก�ปKญหาหรือให�ความช.วยเหลือทางเศรษฐกิจแก.ประเทศต.าง ๆ อย.างมีประสิทธิผล
เน่ืองจากปKญหาการบริหารจัดการท่ีไม.ดีของประเทศน้ัน ๆธนาคารโลกจึงได�ใช�หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เป4นเง่ือนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติให�กู� โดยมีเปvาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริการภาครัฐท่ีดียิ่งข้ึน ยึดหลักนิติธรรมรวมท้ังการขนัดคอรัปช่ันในประเทศเหล.าน้ันให�หมดสิ้นไป และยัง
ได�ให�คํานิยาม “GoodGovernance” ว.าหมายถึง ลักษณะการใช�อํานาจเพ่ือนําไปสู.การจัดการทรัพยากร
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และต.อมาองค�การพัฒนาแห.งสหประชาชาติ (United 
NationsDevelopment Program–UNDP) ได�นําแนวคิดดังกล.าวมาวิเคราะห�ในเอกสาร “Governance 
forSustainable Human Development” ส.งผลให�นับจากประมาณปQ ค.ศ. ๑๙๙๐ เป4นต�นมาแนวคิด
เรื่องหลักธรรมาภิบาล เริ่มได�รับความสําคัญมากข้ึนและกลายเป4นประเด็นสําคัญในบริบทการพัฒนาระดับ
สากล แนวความคิดเรื่องธรรมาภิบาลในต.างประเทศ ได�รับความสําคัญนํามากล.าวถึงอีกครั้งในช.วงปQ ค.ศ. 
๑๙๙๕ โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห.งเอเชีย (ADB) 
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สําหรับประเทศกําลังพัฒนาน้ัน Good Governance หรือท่ีนิยมเรียกในปKจจุบันว.า   ธรรมาภิ
บาลน้ัน ถือเป4นสิ่งจําเป4นสําหรับการขยายความสามารถของประเทศ เพ่ือสร�างรายได�และลดปKญหาความ
ยากจนในอนาคต หรือก.อให�เกิดการพัฒนาทางการบริหารปกครองของประเทศไปได�อย.างยั่งยืน 
นอกจากน้ียังช.วยเพ่ิมประสิทธิ ภาพของระบบทางเศรษฐกิจแล�ว หลักการธรรมาภิบาล ยังได�รับการ
กล.าวถึงว.า เป4นแนวความคิดหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญต.อการกระตุ�นส.งเสริมศักยภาพให�ภาคประชาสังคม 
(Civil Society) เพ่ือให�เกิดการส.งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย� (Human Capital) อย.างยั่งยืน 

ส.วนคําว.า บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ในภาคเอกชนคือ แกนหลักสําหรับการ
บริหารงานในยุคปKจจุบันท่ีทุกหน.วยงานจะต�องให�ความสําคัญ ท้ังน้ี ในช.วงทศวรรษท่ีผ.านมา ความสําคัญ
ของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลได�โดดเด.นข้ึนมา และกลายเป4นปKจจัยหลักของการพิจารณาการลงทุน
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเมื่อปQ ๒๕๔๐ และแผ.
ขยายไปอีกหลายประเทศในเอเชียน้ัน สาเหตุสําคัญมาจากการขาดธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล โดยท่ี
วิกฤตการทางด�านการเงินท่ีเกิดข้ึนน้ันเป4นเพียงปลายเหตุ ด�วยเหตุดังกล.าวธนาคารโลกจึงได�พิจารณาว.า
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงการฟtuนตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตเอเชียหาใช.เพียงตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนแต.อย.างเดียวไม. แต.ภาวะของการฟtuนตัวอยู.ท่ีการพัฒนาบรรษัทภิบาล 

ผลการดําเนินงานของภาคเอกชนไม.น�อยท่ีขาดรากฐานท่ีดี ขาดรากฐานบรรษัทภิบาลท่ีคอยคํ้า
จุนการเติบโตให�มั่นคงและยั่งยืน ขาดความสุจริตต.อผู�ถือหุ�น ต.อภาครัฐและต.อสาธารณชน คํานึงถึงวิธีการ
ปฏิบัติเพียงแต.มุ.งเน�นให�เกิดกําไรระยะสั้น ขาดความรอบคอบโดยไม.คํานึงถึงกลไกการบริหารบริษัท 

ดังน้ัน ปKญหาการขาดความเข�าใจในหลักบรรษัทภิบาลท่ีแท�จริง และการขาดความเช่ือมโยงท่ี
จะแสดงให�เห็นถึงประโยชน�อย.างเป4นรูปธรรมของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลจึงน.าจะเป4นหัวใจ
สําคัญของการนําระบบบรรษัทภิบาลมาใช�กับองค�กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท่ีสุด 

๒. ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
ประวัติความเป4นมาของคําว.า “ธรรมาภิบาล” โดยท่ัวไป 

 แท�ท่ีจริงการเลือกใช�คําว.า “ธรรมาภิบาล” ในท่ีน้ีเป4นการเลือกแบบอําเภอใจ เพราะเห็นว.า
ใกล�เคียงกับคําว.า “good governance” มากท่ีสุด ในความเป4นจริงสิ่งท่ีควรพิจารณาเป4นอันดับแรกคือ 
การแยกคําว.า “governance” กับคําคุณศัพท�ว.า “good” ออกจากกัน ในวงการวิชาการน้ัน รู�จักคําว.า 
governance มานานมากแล�ว ส.วนการใส.คุณศัพท�เพ่ือกํากับคุณค.าบางอย.างน้ีเพ่ิงเริ่มเมื่อไม.นานมาน้ี โดย
หลักฐานเท.าท่ีปรากฏในหลายๆ แห.ง ระบุตรงกันว.า คําว.า “governance” เพ่ิงมีใช�อย.างเป4นทางการในปQ 
๑๙๘๙ เมื่อธนาคารโลกพยายามวิเคราะห�ถึงความล�มเหลวในการพัฒนาประเทศของประเทศต.างๆในแถบ
ตอนใต�ของทะเลทราย Saharan หลังจากน้ันคําน้ีก็เริ่มมีการนํามาใช�อย.างแพร.หลายมากข้ึนเรื่อยๆ ใน
ความเป4นจริง ขณะท่ีธนาคารโลกเริ่มเผยแพร.แนวความคิดน้ี คําว.า “governance” เป4นศัพท�ท่ีสําคัญ ซ่ึง
ถ�าแปลเป4นภาษาไทยท่ีถูกต�อง น.าจะใกล�เคียงกับคําว.า “อภิบาล” มากท่ีสุด ธนาคารโลกให�ความหมายคํา
ว.า “อภิบาล” ท่ัวไปน้ันหมายถึง 
 “the manner in which power is exercised in the management of a country’s 
economics and social resources for development”  

ซ่ึงสะท�อนให�เห็นว.า เป4นการนิยามตามศัพท�ท่ีกว�างขวางมากว.าหมายถึง การใช�อํานาจในการ
จัดการกับทรัยพากรของประเทศเพ่ือการพัฒนา   
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ในวรรณกรรมภาษาไทยมักมิได�สนใจแยกแยะคําว.า “governance” ให�แยกออกจากคําว.า 
“good” และน้ีเป4นปKญหาในทางทฤษฎีท่ีจะกล.าวต.อไป อย.างไรก็ตาม มีงานวิชาการของ อรพินท�  เท.าน้ัน
ท่ีช้ีให�เห็นถึงความแตกต.างน้ี อรพินท�ช้ีให�เห็นว.ามีการกล.าวถึงคําว.า good governance กันค.อนข�าง
กว�างขวาง ท้ังวงการวิชาการและสื่อมวลชน โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤติการณ�ทางการเงินในประเทศไทย 
อรพินท�แปลคําว.า “governance” ว.าหมายถึง “กลไกประชารัฐ” ส.วนเมื่อเติมคุณศัพท�ว.า good แล�วก็
จะกลายเป4น “กลไกประชารัฐท่ีดี” คําแปลน้ีไม.เป4นท่ีแพร.หลาย แต.คําท่ีนิยมใช�กันอย.างกว�างขวางคือคําว.า 
“ธรรมรัฐ” ซ่ึงมีการระบุว.า ผู�ให�คําบัญญัติศัพท�น้ีคือ ชัยวัฒน�  สถาอานันท� และต.อมาธีรยุทธ  บุญมีเป4นผู�
ปลุกกระแสคํา และแนวคิดน้ีออกไปสู.สังคมวงกว�าง 

ไม.ว.าคําศัพท�ในภาษาไทยจะเป4นอย.างไร สิ่งซ่ึงมีความหมายมากกว.าก็คือ คําว.า governance มี
ความหมายท่ีแท�จริงอย.างไร อย.างท่ีกล.าวไว�ในตอนต�น คําว.า governance มีการใช�มานานมากแล�ว โดย
พจนานุกรม American Heritage Dictionary อธิบายคําว.า governance หรืออภิบาลว.า หมายถึง the 
act, process, or power of governing; government and the state of being governed ซ่ึงเมื่อ
แปลตรงตามตัวอักษรคือ การกระทํา กระบวนการ หรืออํานาจในการบริหารการปกครอง ซ่ึงเมื่อมีรัฐเข�า
มาเก่ียวข�องน้ัน มีความหมายครอบคลุมถึง รัฐ (state) และระบบราชการ (civil service)  

เมื่อมีการใช�กับองค�กรภาคเอกชนก็อาจเติมคําว.า corporate governance ซ่ึงมักหมายถึงกลไก 
ขอบเขต และการดําเนินกิจกรรม กติกา และกฎระเบียบในภาคเอกชน แต.เราไม.ได�สนใจประเด็นดังกล.าว
ในบทความน้ี อย.างไรก็ตาม ในพจนานุกรมของ Shorter Oxford English Dictionary ให�ความหมาย
คล�ายคลึงกับของ American Heritage แต.ระบุว.าหมายถึง 

๑. The action, manner or fact of governing; government 
๒. Controlling or regulating influence, control, mastery  
๓. The state of being governed : good order 
๔. The function or power of governing : authority to governance 
๕. A governing person or body 
๖. Conduct of life or business : behavior 
แม�ว.าพจนานุกรมของ Oxford จะให�ความหมายท่ีลึกซ้ึงกว.า แต.ก็ยังมีลักษณะเป4นนามธรรมอยู.

ดีตามหลักฐานท่ีปรากฏในตําราหลายเล.มช้ีว.า คําว.า good governence เพ่ิงมีการใช�อย.างเป4นทางการ
ครั้งแรกในปQ ๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง Sub Sahara Africa : From Crisis to Sustainable Growth ซ่ึง
เป4นรายงานท่ีธนาคารโลกพยายามวิเคราะห�ถึงความล�มเหลวของรัฐ ในอัฟริกาในการพัฒนาประเทศ คําว.า 
good governance เริ่มมีบทบาทในแง.ของโลกาภิวัฒน�ก็เพราะท้ังธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว.าง
ประเทศต.างเช่ือว.า การพัฒนาอย.างยั่งยืนจักทําไม.ได�เลย ถ�าประเทศน้ันๆ ปราศจาก good governance 
หรือกล.าวอีกนัยหน่ึง มีการผูกโยงคําว.า “การพัฒนา” ให�ควบคู.กับคําว.า good governance น่ันคือการ
กําหนดกลไกอํานาจของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังแง.เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให�เกิด
การพัฒนา อย.างท่ีกล.าวมาแล�ว ในตอนแรกเริ่มน้ัน ธนาคารโลกได�เน�นถึงความหมายกว�างๆ ๓ ลักษณะคือ
โครงสร�างและรูปแบบของระบอบทางการเมือง (Political regime) กระบวนการและข้ันตอนท่ีผู�มีอํานาจ
ในทางการเมืองใช�เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศและ
ความสามารถของผู�มีอํานาจในการบริหารประเทศในการวางแผนเพ่ือกําหนดนโยบาย 
และการแปลงแผนและนโยบายไปสู.การปฏิบัติ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศ  
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๓. ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน

อย.างรุนแรงของไทยในปQ พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงภาควิชาการและผู�ได�รับผลกระทบเห็นว.า สาเหตุส.วนหน่ึงเกิดจาก
ความหย.อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ�านเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบาย
สาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเป4นความรับผิดชอบของภาคราชการ ท้ังฝ�ายการเมือง
และฝ�ายประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป4นพลังสําคัญก็มีความจําเป4นท่ีจะต�องสร�างความตื่นตัว
และรับผิดชอบต.อสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน�าท่ีของแต.ละฝ�ายเพ่ิมข้ึน หากความอ.อนแอและ
หย.อนประสิทธิภาพดังกล.าว ไม.ได�รับการจัดการแก�ไขอย.างแท�จริงและรีบด.วนโอกาสท่ีจะนําพาประเทศ
ฟtuนตัวจากวิกฤติย.อมเป4นไปได�ยาก ท้ังอาจจะก.อ ให�เกิดความเสียหายร�ายแรงต.อเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองประเทศยิ่งข้ึนอีกด�วย ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีได�มอบให�สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (TDRI) 
ศึกษาและจัดทําข�อเสนอแนะในการปvองกันและแก�ไขปKญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และต.อมาคณะรัฐมนตรี
ได�มอบให�สํานักงาน ก.พ. นําผลการศึกษาและข�อเสนอแนะดังกล.าว มาจัดทําบันทึกเรื่องการสร�างระบบ
บริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี เสนอต.อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบกับ
ข�อเสนอแนะให�ออกเป4นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให�ส.วนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒ ต.อมาเมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได�ประกาศ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด�วย
การสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และเริ่มมีผลบังคับใช�กับหน.วยงานของ
รัฐ ตั้งแต. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซ่ึงนับได�ว.าเป4นก�าวแรกหรือเรียกได�ว.าเป4นการวางฐานในการบริหาร
ราชการแนวใหม. ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเก่ียวกับธรรมาภิบาล ดังน้ี 
 
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�าง 

ระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๒ มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี ๖ ประการ คือ 

(๑) หลักนิติธรรม ได�แก. การตรากฎหมาย กฎข�อบังคับต.างๆ ให�ทันสมัยและเป4นธรรม เป4นท่ี
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร�อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข�อบังคับเหล.าน้ี โดยถือว.าเป4นการ
ปกครองภายใต�กฎหมายมิใช.ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

(๒) หลักคุณธรรม ได�แก. การยึดมั่นในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค�ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดหลัก
น้ีในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เป4นตัวอย.างแก.สังคมและส.งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน 
เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย� จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป4นนิสัยประจําชาติ 

(๓) หลักความโปร.งใส ได�แก. การสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค�กรทุกวงการให�มีความโปร.งใสมีการเป�ดเผยข�อมูลข.าวสารท่ีเป4นประโยชน�อย.าง
ตรงไปตรงมาด�วยภาษาท่ีเข�าใจง.าย ประชาชน เข�าถึงข�อมูล ข.าวสารได�สะดวกและมีกระบวนการให�
ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องชัดเจนได� 

(๔) หลักความมีส.วนร.วม ได�แก. การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส.วนร.วมรับรู�และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปKญหาสําคัญของประเทศ ไม.ว.าด�วยการแจ�งความเห็น การไต.สวนสาธารณะการแสดง
ประชามติ หรืออ่ืนๆ 
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(๕) หลักความรับผิดชอบ ได�แก. การตระหนักในสิทธิหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต.อ
สังคม การใส.ใจปKญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ปKญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความเห็นท่ีแตกต.าง และความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

(๖) หลักความคุ�มค.า ได�แก. การบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�เป4นประโยชน�
สูงสุดแก.ส.วนรวม โดยรณรงค�ให�คนไทยมีความประหยัดใช�ของอย.างคุ�มค.า สร�างสรรค�สินค�า และบริการท่ี
มีคุณภาพสามารถแข.งขันได�ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ�ยั่งยืน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๓/๑ วรรคแรก 
(ปKจจุบันเป4นฉบับท่ี ๗พ.ศ. ๒๕๕๐) ได�กําหนดว.า... ในการปฏิบัติหน�าท่ีของส.วนราชการต�องใช�วิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี...พระราชกฤษฎีกา ว.าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
เป4นเพียงข�อมูลกําหนดท่ีแสดงถึงเปvาหมายหลักท่ีต�องดําเนินการแต.ยังขาดการกําหนดวิธีการปฏิบัติของ
ส.วนราชการ และข�าราชการท่ีจะดําเนินการไปสู.เปvาหมายหลัก โดยต�องมีการกําหนดหลักเกณฑ�และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให�ส.วนราชการและข�าราชการปฏิบัติให�ชัดเจนเป4นแนว
เดียวกัน โดยไม.ก.อให�เกิดการใช�ดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติของแต.ละส.วนราชการ ท้ังน้ี สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานได� รวมท้ังเพ่ือประโยชน�สูงสุดต.อประชาชนได� จึงได�มีการตราพระราชกฤษฎีกาว.าด�วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ึนเพ่ือให�ทุกส.วนราชการมีหน�าท่ีต�อง
ปฏิบัติตาม 

๑. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือให�การบริหารราชการเป4นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต.อภารกิจของรฐั 
๓) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค.าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔) ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป4น 
๕) ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ 
๖) มีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการอย.างสม่ําเสมอ 

๒. ประโยชน�ท่ีจะได�รับจากพระราชกฤษฎีกาดังกล.าว คือ 
๑) รัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปvาหมายการดําเนินงานได�ชัดเจน และมีกลไกท่ีจะ

พัฒนาองค�กรภาครัฐให�มีประสิทธิภาพข้ึนไป 
๒) ส.วนราชการและข�าราชการมแีนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีเป4นมาตรฐานชัดเจน 

มีความโปร.งใส สามารถวัดผลการดําเนินงานได�ประชาชนได�รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานได� และมีส.วนร.วมในการบริหารส.วนราชการ 

๓. สรปุเน้ือหาของพระราชกฤษฎีกาดังกล.าว ซ่ึงมีบทบัญญัติรวม ๙ หมวด ดังน้ี 
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี คือ การบริหารราชการเพ่ือบรรลเุปvาหมายสดุท�าย 

(Ultimate Goals) ดังน้ี 
(๑) เกิดประโยชน�สุขแก.ประชาชน 
(๒) เกิดผลสมัฤทธ์ิต.อภารกิจของรฐั 
(๓) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ�มค.าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) การลดข้ันตอน การปฏบัิติราชการ (และกระจายอํานาจการตัดสนิใจ) 
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(๕) การปรับปรุงภารกิจของส.วนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากรให�แก.
ท�องถ่ิน) 

(๖) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน (รวมถึง
การมีส.วนร.วมของประชาชนและการเป�ดเผยข�อมลู) 

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หมวด ๒การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการ

ท่ีมีเปvาหมายเพ่ือให�เกิดความผาสกุและความเป4นอยู.ทีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภยัของสงัคม
ส.วนรวม โดยการถือว.าประชาชนเป4นศูนย�กลางในการได�รับบริการจากรัฐ ดังน้ี 

(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและส.วนราชการต�องเป4นไปเพ่ือเปvาหมายดังกล.าว
ข�างต�น และสอดคล�องกับแนวนโยบายของรัฐ 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของส.วนราชการต�องเป4นไปโดยซ่ือสัตย�สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได� 

(๓) กรณีท่ีภารกิจใดส.งผลกระทบต.อประชาชนต�องรับฟKงความคิดเห็นจากประชาชน 
และช้ีแจงให�ประชาชนได�รับรู�และมีส.วนร.วมมากข้ึน 

(๔) ข�าราชการต�องรับฟKงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ
ประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให�ดีข้ึน 

(๕) กรณีพบปKญหาอุปสรรคต�องจัดให�มีการแก�ไขโดยเร็ว 
หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสมัฤทธ์ิต.อภารกิจของรัฐ หมายถึง การบริหารงานท่ี 

มุ.งเน�นผลลัพธ� (Results) โดยมีตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป4นรูปธรรม ซ่ึงจะสามารถสะท�อนผลงานว.ามี
ความสอดคล�องเป4นแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดข้ึนไว� รวมท้ังผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนมีความ
คุ�มค.ากับทรัพยากรท่ีใช�ไปอย.างมีประสิทธิภาพการบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธ์ิโดยให�ส.วนราชการ
กําหนดแผนการทํางานท่ีมีวัตถุประสงค�ท่ีจะช้ีวัดผลลัพธ�ของงานได� ดังน้ี 

(๑) การปฏิบัติของส.วนราชการต�องสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจท่ีกระทําได�อย.างชัดเจน 
(๒) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาส.วนราชการให�เป4นองค�การแห.งการเรียนรู� 
(๔)ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให�มีการทําความตกลงในการปฏิบัติงาน

(Performance Agreement) ระหว.างผู�กําหนดนโยบายกับผู�รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแต.
ละเรื่อง 

(๕) การกําหนดแผนบริหารราชการ กําหนดให�จัดทําแผนต.างๆ ดังน้ี แผนบริหารราชการ
แผ.นดิน, แผนนิติบัญญัติ, แผนปฏิบัติราชการท่ีแปลงจากแผนบริหารราชการแผ.นดิน โดยจัดทําเป4น ๒ 
ระยะ คือ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปQ และแผนปฏิบัติราชการประจําปQ และความต.อเน่ืองในการปฏิบัติ
ราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหน�าส.วนราชการมีหน�าท่ีสรุปผลและให�ข�อมูลต.อ
นายกรัฐมนตรีคนใหม. 

หมวด ๔ การบริหารราชการอย.างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค.าในเชิงภารกิจภาครัฐ โดย
กําหนดวิธีการทํางานของส.วนราชการต�องปฏิบัติตามหลักความโปร.งใส, หลักความคุ�มค.า, หลักความ
ชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
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หมวด ๕ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(๑) การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
(๒) การจัดตั้งศูนย�บริการร.วม 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส.วนราชการ 
(๑) การทบทวนภารกิจ 
(๒) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ 

หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 
(๑) การกําหนดระยะเวลาการปฏบัิติงาน 
(๒) การจัดระบบสารสนเทศ 
(๓) การรับฟKงข�อร�องเรียน 
(๔) การเป�ดเผยข�อมูล 

หมวด ๘ การประเมินผล การปฏบัิติราชการ 
(๑) การประเมินผลโดยผู�ประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ ความพึงพอใจ

ของผู�รับบริการและความคุ�มค.าในภารกิจ 
(๒) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการ (ส.วนเฉพาะตัวกับส.วนประโยชน�ของ

หน.วยงาน) 
(๔) หากผลการประเมินของส.วนราชการดีให�มีการจัดสรรเงินเป4นรางวัลการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
หมวด ๙บทเบ็ดเตล็ดเป4นเรื่องท่ัวไป เช.น ให�อํานาจ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของ ค.ร.ม. 

อาจกําหนดให�ส.วนราชการต�องปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกาน้ีก็ได� จะเห็นได�ว.าระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว.าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคแรก และพระราชกฤษฎีกาว.า
ด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพ่ือ
พัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเปvาหมายการดําเนินงานอย.างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลข้ึน 
พร�อมท้ังมีการทํางานอย.างโปร.งใส ตรวจสอบได� 
 ซ่ึงประชาชนสามารถเข�าไปมีส.วนร.วมในการบริหารส.วนราชการ และท�ายท่ีสุดประชาชนได�รับ
ประโยชน�สูงสุด แต.สิ่งท่ีเป4นเครื่องวัดธรรมาภิบาลของระบบราชการได�อย.างหน่ึง คือ คะแนนดรรชนีช้ีวัด 
ภาพลักษณ�คอร�รัปช่ันของประเทศไทย ตั้งแต.ปQ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๐ประเทศไทยยังได�คะแนนไม.ถึง ๔
คะแนน (คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๘คะแนน) จากคะแนนเต็ม ๑๐คะแนน โดยเฉพาะในปQ พ.ศ. ๒๕๔๙  ประเทศ
ไทยได� ๓.๖๐ คะแนน และในปQ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได� ๓.๓๐ คะแนน ซ่ึงคะแนนท่ีได�ลดลงน่ันหมายความว.า
ปKญหาการทุจริตคอร�รัปช่ันแย.ลง 

ในสายตาของนักธุรกิจต.างประเทศ ท้ังน้ี บุคลากรภาครัฐทุกคน ทุกตําแหน.ง จึงต�องช.วยกันและ
เป4นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลในภาพรวมให�สามารถทํางานร.วมกับประชาชนและ
ภาคธุรกิจเอกชนได� และมีความสําคัญในแต.ละภารกิจของส.วนราชการของตน ซ่ึงทุกส.วนราชการสามารถ
พัฒนางานให�มีธรรมาภิบาลได� เพ่ือให�งานดีข้ึนกว.าเดิมให�เกิดผลสําเร็จมากข้ึน แม�จะใช�เวลานาน ซ่ึง
หมายความว.า ถ�าบุคลากรภาครัฐร.วมมือกันพัฒนาระบบราชการให�ดีข้ึนเร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๗๓๙ 

ให�เกิดธรรมาภิบาล ไม.ว.าจะเป4นการปรับบทบาทภารกิจ การพัฒนาการให�บริการประชาชน การยกระดับ
ขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางาน พร�อมกับเป�ดระบบราชการเข�าสู.กระบวนการประชาธิปไตยให�
ประชาชนและองค�กรเอกชนได�มีส.วนร.วม ระบบราชการก็จะสามารถตอบสนองระบบธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชนได� 
 
๕. หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

๑. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค�ในการให�บริการแก.ประชาชนหรือผู�ท่ีมาใช�บริการ (Clear 
statement-high service quality) 

๒. ทํางานอย.างมีประสิทธิภาพในหน�าท่ีและบทบาทของตน (Public Statementว.าจะทํา
หน�าท่ีอย.างไรโดยวิธีอะไรท่ีจะบรรลุเปvาหมาย) 

๓. ส.งเสริมค.านิยม (Values) ขององค�กร และแสดงให�เห็นถึงคุณค.าของธรรมาภิบาลโดยการ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity   and etiquette in the responsiveness to 
the diverse public) 

๔. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอย.างโปร.งใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing 
information to flow two-ways) 

๕. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส.วนบริหารจัดการอย.างต.อเน่ืองและให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ผู�บริหารต�องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย.างต.อเน่ือง) 

๖. การเข�าถึงประชาชน และต�องรับผิดชอบต.อการทํางานและผลงานอย.างจริงจังโดยมี
รายละเอียด 
ดังต.อไปน้ี 

๑. ธรรมาภิบาลคือการยึดมั่นในวัตถุประสงค�ขององค�กรและผลผลิตท่ีจะส.งมอบให�แก.
ประชาชนและผู�ท่ีมารับบริการต�องมีความเข�าใจอย.างแจ.มแจ�งในวัตถุประสงค�และผลผลิตท่ีตั้งใจจะทําให�
ผู�รับได�ผลผลิตท่ีมีคุณ ภาพเป4นเลิศคุ�มค.ากับภาษีท่ีเสียให�แก.รัฐบาลองค�กรจะต�องมีการประกาศ 
(statement) พันธกิจและวัตถุประสงค�ขององค�กรท่ีชัดเจนและใช�เป4นแนวทางในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานขององค�กรน้ันๆ  

๒. ธรรมาภิบาลคือการทํางานอย.างมีประสิทธิภาพในหน�าท่ีและบทบาทของตน บุคลากรต�อง
เข�าใจในหน�าท่ีของผู�บริหาร เข�าใจอย.างแจ.มชัดในความรับผิดชอบของผู�ใต�บังคับบัญชาและผู�บริหาร
รวมท้ังต�องมั่นใจว.าทุกคนปฏิบัติหน�าท่ีตามความรับผิดชอบของตนมีความเข�าใจอย.างชัดเจนใน
ความสัมพันธ�ระหว.างผู�บริหารกับประชาชนผู�รับบริการ 

ผู�บริหารควรแจ�งให�ประชาชนได�ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึง
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยระบุให�ทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความ
ซับซ�อน (Complexity) ขององค�กร 

๓. ธรรมาภิบาล คือ การส.งเสริมค.านิยม (Values) ขององค�กร และแสดงให�เห็นถึงคุณค.าของ      
ธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม นําค.านิยมขององค�กรมาใช�ปฏิบัติ ผู�บริหารองค�กรประพฤติตน
เป4นตัวอย.างท่ีดี ผู�บริหารตัดสินและวินิจฉัยอย.างโปร.งใสและเป�ดเผย บริหารงานอย.างมีประสิทธิภาพ 

ผู�บริหารทําตัวเป4นตัวอย.างในการให�บริการแก.ประชาชนทุกชนช้ันอย.างเสมอภาคและเท.า
เทียมกัน 
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๗๔๐ 

๔. ธรรมาภิบาล คือ มีการสื่อสารท่ีดี มีการตัดสินใจอย.างโปร.งใสและมีการบริหารความเสี่ยงท่ี
รัดกุม การตัดสินใจทุกครั้ง ต�องกระทําอย.างโปร.งใสและยุติธรรม ใช�ข�อมูลท่ีดี รวมท้ังคําแนะนําและการ
สนับสนุน ต�องมั่นใจว.ามีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพอยู.ในระบบการทํางาน ต�องมีระบบ
ตรวจสอบการทํางานทุกอย.าง เพ่ือให�แน.ใจว.าทุกอย.างดําเนินไปตามแผนการทํางานมีการตรวจสอบความ
ถูกต�องของรายงานบัญชีการเงินรวมท้ังข�อมูลต.างๆ ท่ีผลิตโดยองค�กร 

๕. ธรรมาภิบาล คือ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของส.วนบริหารจัดการอย.าง
ต.อเน่ืองและให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต�องมั่นใจว.าผู�ท่ีได�เลื่อนตําแหน.งข้ึนมาเป4นผู�บริหารจัดการน้ัน มีทักษะ 
ความรู� และประสบการณ�ท่ีจําเป4นต�องใช�ในหน�าท่ีน้ันๆ พัฒนาความสามารถของผู�ท่ีทําหน�าท่ีในส.วน
บริหาร รวมท้ังมีการ ประเมินผลงาน ไม.ว.าจะเป4นรายบุคคลหรือเป4นกลุ.มก็ได� มีความเช่ือมโยงในการ
ทดแทนบุคลากรในสายบริหารจัดการ เพ่ือ ความต.อเน่ืองในการปฏิบัติงานขององค�กร 

ผู�บริหารจัดการจะต�องมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเป4นระยะๆ ท้ังน้ี
รวมท้ังการประเมินความต�องการในการฝ�กอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีต�องการใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

๖. ธรรมาภิบาล คือ การเข�าถึงประชาชนและต�องรับผิดชอบต.อการทํางานและผลงานอย.าง
จริงจังต�องมีความเข�าใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบริเริ่มการวางแผนท่ีจะติดต.อกับประชาชน เพ่ือให�
ทราบถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานของตนริเริ่มการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต.อบุคลากร
ภายในองค�กรประสาน งานกับหน.วยเหนือ หรือผู�บังคับบัญชาอย.างใกล�ชิด 

 
๖. ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Corporate governance -CG) เป4นปรากฏการณ�ค.อนข�างใหม.สําหรับ
ประเทศไทย ซ่ึงความหมายรวมท้ังรายละเอียด (อย.างน�อยรูปแบบและขอบเขต) ยังเป4นสิ่งท่ีถกเถียงกัน 
ขณะท่ีบทบาทของนักการเมืองคือ การรับใช�ประชาชน ค.อนข�างชัดเจน (แม�ในทางปฏิบัติพฤติกรรมของ
นักการเมืองบางคน และบางครั้งอาจตรงกันข�ามกับข�อสมมติฐานดังกล.าวก็ตาม) 
 ธุรกิจท่ัวไปโดยเฉพาะผู�ประกอบการรายใหญ.ต.างต�องรับมือกับภาวการณ�เปลี่ยนแปลงภายใต�
โลกาภิวัตน�ดังกล.าว โลกแห.งธุรกิจจึงมีระบบรับรองคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานของสินค�าหรือการบริการ 
เช.นตรา Good Housekeeping,ระบบ GMP, ระบบ ISO เป4นต�น นอกเหนือจากน้ัน ธุรกิจข�ามชาติขนาด
ใหญ.ยังยินยอมยึดหลักท่ีองค�การสากล เช.น อียู หรือสหประชาชาติ (ใน UN Global Compact) ได�ตรา
ข้ึนเพ่ือส.งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินการธุรกิจ เพ่ือสะท�อนความรับผิดชอบต.อสังคม (โลก) ซ่ึง
รวมประเด็นตั้งแต.การทําลายสิ่งแวดล�อม จนถึงการต.อต�านพฤติกรรมคอร�รัปช่ันเข�าไว�ใน "สัญญา
ประชาคม" เหล.าน้ี 

ธรรมาภิบาลเป4นองค�ประกอบสําคัญของทุกองค�กร ไม.ว.าภาครัฐหรือเอกชน เน่ืองจาก " ธรรมาภิ
บาล"เป4นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติต.อกันในทุกองค�กร ไม.ว.าจะเป4นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค�กร
อิสระ การปฏิบัติต.อกันระหว.างประเทศ โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ ความโปร.งใส (Transparency) อธิบาย
ได� (accountability) และความรับผิดชอบ (responsibility) องค�กรระหว.างประเทศต.างๆ ได�ให�
ความสําคัญกับเรื่อง ธรรมาภิบาลมาตั้งแต.ต�น ศตวรรษท่ี ๒๐ ไม.ว.าจะเป4น องค�การเพ่ือความร.วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ธนาคารโลก (the World Bank), UNDP, UNCTAD, UNIDO and 
ILO 
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ตัวอย.าง ในทัศนะของธนาคารโลก ธรรมาภิบาลเป4นองค�ประกอบท่ีสําคัญของนโยบายเศรษฐกิจ
ท่ีดี (Sound economic policies) ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริหารจัดการภาครัฐท่ีคํานึงถึง ประสิทธิภาพ ความ
โปร.งใสและความรับผิดชอบ รวมท้ังมีกรอบกฎหมายและนโยบายท่ีมีความแน.นอนและชัดเจนเป4นสิ่ง
สําคัญอย.างยิ่งสําหรับประสิทธิภาพของระบบตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสนใจของธนาคารโลก
ในเรื่องธรรมาภิบาลเป4นประ เด็นสําคัญอย.างหน่ึงของความ พยายามส.งเสริม การพัฒนาท่ียั่งยืนและเท.า
เทียมกัน 
 
๗. ความสําคัญของธรรมาภิบาลต�อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม หรือท่ีเรียกย.อๆว.า ว.า SMEs มีผู�ประกอบการมากกว.าร�อย
ละ ๙๙.๕ ของผู�ประกอบการท้ังหมดของประเทศ และมีการจ�างงานกว.าร�อยละ ๗๐ ของการจ�างงานรวม
ในภาคอุตสาหกรรมแต.มีการระดมเงินทุนผ.านตลาดทุนเป4นจํานวนน�อยมาก เงินทุนท่ีใช�ในการดําเนินการ
มากกว.าครึ่งหน่ึงมาจากการกู�ยืมสถาบันการเงิน ซ่ึงต�องเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงเมื่อเทียบกับบริษัทขนาด
ใหญ. 
 
ความสําคัญของธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 

จริยธรรม คุณธรรม สินค�าท่ีผลิตเป4นสินค�าท่ีดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม.ทําลายสิ่งแวดล�อม และ
ไม.ค�ากําไรเกินควร เน่ืองจากมีคุณธรรมกํากับอยู.ตลอดเวลา เมื่อเป4นอย.างน้ีทุกธุรกิจก็จะทําให�ธุรกิจรุ.งเรือง
เป4นท่ีเช่ือถือของลูกค�า มีกําไรสามารถพ่ึงตนเองได�ท้ังในยามวิกฤตและในยามปกติ รวมท้ังสามารถเข�าถึง
แหล.งเงินทุนได�ง.ายไม.ว.าสถาบันใดก็อยากจะให�สินเช่ือและให�ดอกเบ้ียท่ีถูกลงเพราะเขาสามารถมั่นใจได�ว.า
ผู�ประกอบการมีความรับ ผิดชอบ การประนอมหน้ี ก็สามารถทําได�ง.าย เพราะเจ�าหน้ีมีความไว�วางใจใน
ผู�บริหารของบริษัท ประชาชนก็จะได�บริโภคสินค�าท่ีปลอดภัยมีคุณภาพ สังคมก็จะอยู.ด�วยกันอย.างมี
ความสุข เพราะไม.มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  

นอกจากน้ีในภาคธุรกิจ เอสเอ็ม อี เมื่อธุรกิจเจริญเติบโต มีระบบการเงินและระบบบัญชีท่ีได�
มาตรฐานเป4นท่ีเช่ือถือ ก็สามารถนําเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เพ่ือระดมทุนได�เองโดยไม.ต�องผ.าน
สถาบันการเงินซ่ึงจะได�ต�นทุนท่ีต่ํากว.า การกู�เงินจากสถาบันการเงินเสียอีก เพราะไม.ต�องเสียดอกเบ้ีย ทํา
ให�ความสามารถในการแข.งขันกับธุรกิจในต.างประเทศได�ดีข้ึน 

 
ทําอย�างไรจึงถือว�า มี“ธรรมาภิบาล” 

การท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชน จะมี `ธรรมาภิบาล´ น้ัน นอกจากต�องปฎิบัติตามกฎหมายแล�ว 
ต�องเอ้ือประโยชน�ต.อผู�มีส.วนได�ส.วนเสียทุกฝ�ายอย.างเหมาะสม โดยไม.ไปเบียดเบียนฝ�ายใด ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีมี ธรรมาภิบาล ย.อมไม.เอาเปรียบหุ�นส.วน ไม.ขูดรีดแรงงานลูกจ�าง ไม.ฉ�อโกงลูกค�า ไม.เอา
เปรียบคู.ค�า ไม.ทําลายสิ่งแวดล�อมหรือทําร�ายชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของภาครัฐหรือภาคเอกชน ด�วยการก.อ 
มลพิษ 
 
เหตุจูงใจสําหรับกฎธรรมาภิบาลด=านธุรกิจ 

นักธุรกิจโดยท่ัวไปเริ่มตระหนักว.าธรรมาภิบาลคือ สิ่งท่ีสอดคล�องกับผลประโยชน�ของธุรกิจ และ
สามารถส.งเสริม "Bottom line" ของการดําเนินธุรกิจหรือทํา "กําไร" น่ันเอง 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๗๔๒ 

ฉะน้ัน "ธรรมาภิบาลก็คือธุรกิจท่ีดี" (Governance is good business) ธุรกิจโดยท่ัวไปจะ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ต.อธรรมาภิบาลด�วยวิถีการ "ทําบุญ" โดยแบ.งปKนผลกําไรจากประกอบการ
ให�กับสาธารณกุศล อย.างไรก็ตามนักธุรกิจได�ค�นพบว.าธรรมาภิบาลมิได�เป4นเพียง "ความโอบอ�อมอารี" หรือ
การแสดง "ความใจดี" เท.าน้ัน สาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงท่ี "ธุรกิจให�กับสังคม" น่ันคือ "การบริหาร
ความเสี่ยง" (risk management) หรือการเผชิญหน�ากับปKญหาท่ีเกิดข้ึน (หรืออาจเกิดข้ึน) กับธุรกิจ เช.น 
การปล.อยนํ้าเสียลงแม.นํ้า การใช�แรงงานเด็ก ฯลฯ จึงต�องเข�าไปจัดการหรือบริหารโดยอาศัยมาตรการด�าน
ธรรมาภิบาลเพ่ือแก�ภาพลักษณ�ของตนเอง เพ่ือการรักษาหรือผลประโยชน�ธุรกิจของตนไว� 

หลาย ๆ ธุรกิจเริ่มมีแผน เช.น ยุทธศาสตร�ท่ีเป4นรูปธรรมเก่ียวกับธรรมาภิบาลเพ่ือ "สร�างมูลค.า" 
เช.น ส.งเสริม "ธุรกิจตนเป4นธุรกิจสีเขียว" (Green business) ท่ีเสริมสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีเป4นมิตรต.อโลก 
เป4นต�น ศาส ตราจารย�Michael Porter แห.งมหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด อธิบายปรากฏการณ�ดังกล.าวว.าเป4น
เสมือน "การกระทําแห.งความเช่ือมั่น" (act of faith) หรืออีกนัยหน่ึงคือนักธุรกิจเกิดความยึดมั่นว.าในท่ีสุด
ธุรกิจท่ีมีความผูกมัดต.อความดีและความชอบธรรมของสังคมเท.าน้ัน ท่ีจะเป4นผู�ประสบความสําเร็จอย.าง
ยั่งยืน (sustained success) โดยใช�กระบวนการธรรมาภิบาล เป4นส.วนหน่ึงในจักรกลขับเคลื่อน 

แม�ฉันทามติในปKจจุบันจะบ.งช้ีว.าธรรมาภิบาลมีส.วนสําคัญกําหนดความสําเร็จของธุรกิจมากข้ึน 
แต.ในทางปฏิบัติธุรกิจไทย ยังต�องพัฒนาด�านน้ีไปอีกมาก ธุรกิจไทยท้ังหลายยังมีลักษณะพัวพันกับ
ผลประโยชน�ทางการเมือง อย.างเช.น ธุรกิจสัมปทานจากรัฐ ซ่ึงมีการเอ้ือประโยชน�ต.อกัน (ระหว.าง
ผลประโยชน�ของอํานาจกับเงิน) อน่ึงระบบเศรษฐกิจของไทยซ่ึงนัยหน่ึงยึดหลักการการแข.งขันท่ีเป�ด แต.
ทางปฏิบัติเอ้ือธุรกิจท่ีมีภาวะเข�มแข็งกว.า (โดยอาศัยปKจจัยท้ังเศรษฐกิจ และการเมือง) และเอาเปรียบ
คู.แข.งซ่ึงเป4นธุรกิจขนาดเล็กกว.าโดยอาศัยมาตรการ และกลไกควบคุมของรัฐไม.สมบูรณ�และอาศัยปKจจัย
เก้ือหนุนกับฝ�ายธุรกิจกับฝ�ายการเมือง ซ่ึงผลท่ีตามมาคือ ระบบธรรมาภิบาลท่ีกระท.อนกระแท.น และ
กระบวนการสอดส.องตรวจสอบท้ังของภาครัฐ และเอกชนมิอาจทําหน�าท่ี แม�ว.าหน�าท่ีดังกล.าวจะกําหนด
ไว�ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของแผ.นดินก็ตาม 

แต.อย.างน�อย สิ่งท่ีน.ายินดีคือ ความสํานึกและความหวังต.อบทบาทของธรรมาภิบาลทางธุรกิจมี
แนวโน�มไปในทางท่ีดีข้ึน การท่ีธุรกิจท่ีสําเร็จต�องอาศัยความโปร.งใสของกระบวนการกําหนดผลประโยชน�
ของท้ังผู�ประ กอบการ และผู�บริโภคและระหว.างผู�มีส.วนได�ส.วนเสียทุกฝ�าย(คือบริษัทและสังคม) น้ัน ทุก
ฝ�ายท่ีเก่ียวกันของตั้งแต.บริษัท เจ�าหน�าท่ีรัฐ ผู�บริโภคและผู�ตั้งตนเป4น "ยาม" ผู�เฝvาดูพฤติกรรมของ
ผู�ประกอบการ (เช.นองค�กรเอ็นจีโอ) ตลอดจนสื่อมวลชนต.างตระหนักยิ่งข้ึนว.า แต.ละภาคส.วนล�วนมีความ
รับผิดชอบร.วมกันในการประสานความร.วมมือกันในการทําให�ธรรมาภิบาลในด�านธุรกิจสมจริงสมจังข้ึนมา
ให�ได� ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชน�ของส.วนรวม และซ่ึงกันและกัน 

 
บทสรุป 

เป4นท่ีปรากฏชัดเจนแล�วว.าท้ังนักธุรกิจและนักการเมืองต.างต�องรักษาสิ่งท่ีเรียกว.า "bottom 
line" กล.าว คือผลกําไรสําหรับนักธุรกิจ และอํานาจสําหรับนักการเมือง ซ่ึงเป4นท้ังของตนเองและของ
องค�กร (บริษัท/พรรค) ท่ีตนสังกัด กิจกรรมของนักธุรกิจและนักการเมืองน้ันต�องพัวพันกับผลประโยชน�
ของประชาชนซ่ึงเป4นท้ังผู�บริโภคและหุ�นส.วน ฉะน้ันการท่ีนักธุรกิจก็ดี นักการเมืองก็ดีจะสร�างมูลค.าให�กับ
สินค�า/บริการของตนเพ่ือว.าผู�บริโภคและหุ�นส.วนพร�อมจะจ.าย "ราคาสูงสุด" (premium) จึงเป4น
ผลประโยชน�ร.วมกัน แต.ในทางตรงกันข�าม การใช�วิธีการท่ีไม.โปร.งใส รวมท้ังการหลอกลวง เพ่ือหวังผล
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กําไรระยะสั้นเป4นการไม.เคารพต.อหลักการและเกณฑ�ของธรรมาภิบาลท่ีสร�างความ "เช่ือถือ" ซ่ึงเป4นปKจจัย
แห.งความสําเร็จ ไม.ว.าในภาคธุรกิจหรือภาคการเมือง 

ประเทศไทยกําลังอยู.ในห�วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบต.ออนาคตของ
ประเทศ ไม.ว.าเป4นด�านการเมืองหรือเศรษฐกิจก็ตามและความสําคัญของ "ธรรมาภิบาล" จึงมีบทบาทท่ี
สําคัญยิ่งยวด ท่ีท�าทายกระบวนการของการเมืองไทยในขณะน้ี โดยเฉพาะอย.างยิ่งจะทําอย.างไรจึงจะ
หลีกเลี่ยงไม.ให�ประชาชนเกิดความ "เบ่ือหน.าย" ต.อการเมือง อันเน่ืองมาจากวิกฤตศรัทธาต.อธรรมาภิบาล
ทางการเมือง ซ่ึงจะนําไปสู.ภาวะของสัจธรรม ท่ีปรากฏในคําพังเพยของชาวจีนว.า "จ้ือฉางกวานไจ�" (ผู�ชาญ
ฉลาดถูกเก็บไว�ให�อยู.ในท่ีมืด ขณะท่ีคนฉ�อโกงหรือคอร�รัปช่ันกลับดํารงตําแหน.งอํานาจ" ) 
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