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ความหมายของ “ธรรมาภิบาล” 

 ค ำว่ำ  “Good Governance”  เริ่มน ำมำใช้กันในประเทศไทยเมื่อประมำณ ๑๐ กว่ำปีที่ผ่ำนมำโดย

ปรำกฏในรำยงำนของธนำคำรโลก เมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๘๙   หรือ พ.ศ.๒๕๓๒  หลังจำกน้ันได้มีนักวิชำกำร

หลำยท่ำนได้แปลควำมหมำยของค ำนี้  และบัญญัติศัพทไ์ว้หลำยค ำ เช่น “กลไกประชำรัฐที่ดี”  “ประชำรัฐ” 

“ธรรมรัฐ” “ศุประศำสนกำร”
 
(ปัญญำและรัชนี:๖-๗)  เมื่อน ำค ำนี้มำใช้ในภำคธุรกิจได้ใช้ภำษำอังกฤษว่ำ 

“Corporate Governance” ซ่ึงมีผู้บัญญัติศัพท์ว่ำ “กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” “ธรรมนูญกำรบริหำร” และ 

“บรรษัทภิบำล”  ฯลฯส ำหรับสถำบันพระปกเกล้ำได้ใช้ค ำว่ำ “ธรรมำภิบำล”  และในปัจจุบันภำครำชกำร

ได้ใช้ค ำว่ำ “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี”  ซ่ึงทั้งหมดน้ีมำจำกรำกค ำศัพท์ภำษำอังกฤษค ำเดียวกัน      

แต่เมื่อใช้ในโอกำสต่ำง ๆ ได้มีกำรเขียนเป็นภำษำไทยที่แตกต่ำงกันตำมสำระของกำรใช้ และควำมนิยมของ

ผู้เขียนเอกสำรฉบับน้ัน 

 ส ำหรับควำมหมำยพื้ นฐำนของ Good Governance เมื่อใช้ในกำรปกครองน้ัน  อำจสรุปได้ว่ำ  

หมำยถึง การปกครองที่ดี ดว้ยการตดัสินตกลงใจก าหนดแนวทางการปฏิบติังานที่ใหค้วามส าคญักบั

บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และการน าแนวคิดนั้น ไปสู่การปฏิบติัโดยการตดัสินใจของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ตาม

โครงสรา้งองคก์รที่ถูกก าหนดขึ้ น (วีรวิทและคณะ : ๕) 

เมื่อน ำมำใช้ในภำคธุรกิจ“ธรรมำภิบำล” ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นิยำมว่ำ   “เป็น

ระบบทีจ่ดัใหมี้กระบวนการและโครงสรา้งของภาวะผูน้ า และการควบคุมของกิจการใหมี้ความรับผิดชอบ

ตามหนา้ที ่ดว้ยความโปร่งใส และสรา้งความสามารถในการแข่งขนั เพื่อรักษาเงินลงทุน และเพ่ิมคุณค่า

ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมทีดี่ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนและสงัคมโดยรวม

ประกอบ”
  (ตลำดหลักทรัพย์, ม.ค.๔๓ : ๒)  

จำกนิยำมในสองมิติที่กล่ำวมำนี้  อำจสรุปในเบื้องต้นว่ำ “ธรรมำภิบำล” เป็นเรื่องเก่ียวกับ “คน” 

โดยมีแนวคิดพื้ นฐำนว่ำ “ระบบกำรบริหำรงำนที่ดีเกิดขึ้นจำกหลักกำรที่คนในสังคมหรือองค์กรนั้นยอมรับ

และยึดถือปฏิบัติ”   ซ่ึงกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติน้ัน ในระยะแรกอำจจะต้องมี กฎ กติกำ บังคับที่เรียกว่ำ “กำร

ก ำกับกิจกำรที่ดี”    แต่ถ้ำ “คน” ได้รับกำรพัฒนำต่อไปจนถึงขั้นผู้ปฏิบัติมี “จิตวิญญำณ” (Spiritual) 

หรือมี “มำรยำท” (Etiquette)  สำมำรถรักษำจริยธรรมหรือจรรยำบรรณที่ตกลงร่วมกันไว้ด้วยตนเองโดย

ไม่ต้องมี กฎ กติกำ มำบังคับ  โดยทุกคนมี “มำรยำท” ที่งดงำมสำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรที่ตกลงไว้ด้วย 

“กำรรู้ ได้ด้วยตนเอง” ว่ำ  สิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของสังคมหรือองค์กรนั้น 

ผลที่เกิดขึ้นคือ สังคมจะมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง ยั่งยืนและมีควำมสันติสุขถ้วนหน้ำกัน  ซ่ึงเมื่อถึง

จุดน้ีสภำวะ “ธรรมำภิบำล” หรือ “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี” กจึ็งจะเกิดขึ้นในสังคมหรือองค์กรน้ัน

อย่ำงสมบูรณ์  (วีรวิทและคณะ : ๕) 

 

แนวคิดของ “ธรรมาภิบาล” 

 ธนำคำรโลกได้ให้ควำมหมำยของกำร “อภิบำล” (Governance) เป็นค ำกลำง ๆ ที่ไม่แสดงว่ำ “ดี” 

หรือ “เลว” ว่ำหมำยถึง “การใชอ้ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการ



พฒันาของประเทศหนึง่ ๆ”    เมื่อพิจำรณำในภำษำไทย “อภิบำล” ที่พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน

ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “บ ำรุงรักษำ, ปกครอง”  จึงมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบย่อยอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก 

เป็นการจัดสรรอ านาจเพือ่สัง่การใหม้ีการใชท้รพัยากรทางเศรษฐกิจและสงัคมใหเ้กิดผลตามที่ตอ้งการ 

และส่วนที่สองคือ โครงสรา้งทางวฒันธรรม ระบบคุณค่า ในจารีตของสังคมที่เป็นเครื่องก าหนด

พฤติกรรมของบุคคลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม    ซ่ึงอำจแยกพิจำรณำลักษณะส ำคัญของ “ธรร

มำภิบำล” แบบสำกลในควำมหมำยของ “กำรบริหำรจัดกำรที่ดี” ได้ใน ๓ มิติ คือ (๑) เป้ำหมำยของธรร

มำภิบำล  (๒)  โครงสร้ำงและกระบวนกำรของธรรมำภิบำล  และ (๓) สำระของธรรมำภิบำล
 
  

 ในภำพรวม “ธรรมำภิบำล” มีเป้ำหมำย คือ กำรพัฒนำและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขของทุกภำคใน

สังคม   ดังน้ัน จึงมีจุดมุ่งหมำยในกำรสรา้งความเป็นธรรมในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุก

ภำคในสังคม ไม่ใช่ภำคใดภำคหน่ึง   

 ส ำหรับโครงสร้ำงและกระบวนกำร “ธรรมำภิบำล”  ที่น ำไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวได้ จะต้องเป็น

โครงสร้ำงและกระบวนกำรที่วำงกฎเกณฑ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศ

ที่ทุกภำคไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน หรือภำคประชำสังคม ภำคปัจเจกชน และครอบครัว  มีส่วน

ร่วมกนัผนึกพลังขับเคลื่อนสังคมไปข้ำงหน้ำ  จึงอำจสรุปได้ว่ำ  กระบวนกำรที่เป็นหัวใจของธรรมำภิบำลใน

มิติของกำรบริหำรงำนที่ดีมี ๓ ส่วนที่ต้องเชื่อมโยงกัน คือ  กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคในกำรบริหำรจัดกำร

สังคม (Participation) ส่วนที่สอง คือ ควำมโปร่งใสของกระบวนกำรตัดสินใจ (Transparency) ซ่ึงท ำให้กำร

ทุจริตและบิดเบือนน ำประโยชน์ของภำคอ่ืน ๆ ไปเป็นของตนกระท ำได้ยำกขึ้น  และส่วนที่สำม คือ ควำม

รับผิดชอบที่ต้องตอบค ำถำม (Accountability) และถูกวิจำรณ์ได้   รวมทั้งควำมรับผิดชอบในผลของกำร

ตัดสินใจ 

 สิ่งที่ส ำคัญในโครงสร้ำงและกระบวนกำรที่จะก่อให้เกิดธรรมำภิบำลดังกล่ำว  จะต้องมี “กฎเกณฑ์” 

(Norms) เป็นตัวก ำหนดควำมสัมพันธ์ของทุกภำค ซ่ึงจะประกอบด้วย กฎเกณฑ์ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 

ได้แก่ รัฐธรรมนูญ  กฎหมำย  กฎและข้อบังคับ   และกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร ได้แก่  กฎเกณฑ์

ทำงขนบธรรมเนียมประเพณี  ทำงศำสนำ  ทำงศีลธรรม หรือจริยธรรม 

 ในด้ำนมิติสุดท้ำย คือ สำระของธรรมำภิบำล (Substance) ที่หมำยถึง  กำรบริหำรจัดกำรทำง

เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ต้องสร้ำงความสมดุลระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ ของสังคมให้ด ำรงคงอยู่

ร่วมกันอย่ำงสันติสุข และสังคมมีเสถียรภำพ  ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรเสียดุลในกำรจัดกำรทรัพยำกรของสังคมที่

ท ำให้ภำคหน่ึงภำคใด “ได้” ตลอดเวลำ และอีกภำคหน่ึง “เสีย” ตลอดเวลำ  จะน ำมำซึ่งความไม่เท่าเทียม

กนัในสังคม เกิดควำมขัดแย้ง  และท้ำยที่สุดกคื็อ  ควำมไม่มั่นคงและไร้เสถียรภำพทั้งทำงเศรษฐกิจและ

สังคม  

 ดังน้ัน กำรก ำหนดโครงสร้ำงและกระบวนกำรธรรมำภิบำล    จึงควรให้ทุกภำคมีส่วนร่วมและมี

ฉันทำนุมัติ  (Consensus)  ในกระบวนกำรตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกร เพื่อให้ทุกภำคได้บ้ำงเสียบ้ำง  โดยไม่

มีภำคใดได้ทั้งร้อย อีกภำคหน่ึงได้ศูนย์  กจ็ะสร้ำงควำมสมดุลของทรัพยำกร และจะท ำให้ทุกภำคของสังคม

พัฒนำและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข   ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดสรรทรัพยำกรในสังคมที่ส ำคัญที่สุดประกำร

หน่ึง คือ กฎหมำย   โดยกฎหมำยจะมีบทบำท ๓ ประกำร คือ บทบำทกำรควบคุมสังคม (Social Control) 

บทบำทชี้ ขำดข้อพิพำท (Settlement of Dispute) หรือที่ เรียกว่ำ “ยุติธรรม” และบทบำทสุดท้ำยที่มี



ควำมส ำคัญยิ่ง คือ  กฎหมำยเป็นผู้ก ำหนดกำรจัดสรรทรัพยำกร (Allocation of Resources) (บวรศักด์ิ  : 

๒๖-๓๗) 

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นอำจสรุปได้ว่ำ แนวคิดของ “ธรรมำภิบำล” ในด้ำนกำรปกครองประเทศ คือ 

กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม   ซ่ึงสำมำรถสรุปเป็นหลักกำรได้ ๕ ประกำร คือ (๑) กำรมีส่วนร่วมใน

กำรตัดสินใจ (Participation) (๒) ควำมสุจริตและโปร่งใส (Honesty & Transparency)  (๓) ควำม

รับผิดชอบในผลงำน  (Accountability) (๔)  ควำมเท่ำเทียมกันและยุติธรรม  (Equity & Justice) และ 

(๕)  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Follows the Rule of Law)   

คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations Economics 

and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) ได้สรุปหลักกำร “ธรรมำภิบำล” ไว้ ๘ ประกำร 

คือ  (๑)  กำรมีส่วนร่วม (Participatory) (๒)  ควำมโปร่งใส (Transparent) (๓) ควำมรับผิดชอบใน

ผลงำน (Accountability) (๔)  ควำมเท่ำเทียมกัน (Equitable and Inclusive)  (๕)  กำรปฏิบั ติตำม

กฎหมำย (Follows the Rule of Law) (๖)  กำรมุ่ งข้อยุติที่ยอมรับของทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นเอกฉันท ์

(Consensus Oriented) (๗) ควำมรับ ผิดชอบ (Responsive)  และ (๘)  กำรมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล (Effective and Efficient)
      

(www.unescap.org/huset/ gg/governance.htm)  ซ่ึงจะเห็นว่ำ 

“ธรรมำภิบำล” ในมุมมองทำงเศรษฐกิจและสังคมน้ี มีหลักกำรพื้ นฐำนในแนวคิดเดียวกับธรรมภิบำลใน

ด้ำนกำรปกครอง  เพียงแต่เพิ่มปัจจัยที่เป็นหลักกำรด้ำนกำรบริหำรงำน คือ หลักกำรมุ่งข้อยุติที่ยอมรับของ

ทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นเอกฉันทห์รือหลักฉันทำนุมัติ   หลักควำมรับผิดชอบ   และหลักประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล 

เท่ำน้ัน 

 

หลกัของธรรมาภิบาล 

๑. หลกัสากล 

     "หลักธรรมำภิบำล"  (Good Governance) หรือ กำรบริหำรจัดกำรที่ดีน้ัน โดยหลักสำกลจะ

ประกับด้วยคุณสมบัติดังต่อไปน้ีคือ ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ (Accountability) ควำมโปร่งใส  

(Transparency) ซ่ึงรวมถึงกำรที่สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้ กำรมีหลักกำรที่แน่นอนเป็น

ธรรมที่ท ำให้สำธำรณชนเกิดควำมมั่นใจ (Predictability) ซ่ึงในที่น้ีหมำยควำมว่ำ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ จะไม่

เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมำหรือมีกำรเลือกปฏิบัติ และคุณสมบัติที่ส ำคัญอีกประกำรหน่ึงคือ กำรมีส่วน

ร่วมของประชำชน (Participation) ซ่ึงนอกจำกจะเป็นคุณลักษณะของธรรมภิบำลแล้วยังเป็น    ส่วนส ำคัญ

ที่จะท ำให้เกิดธรรมำภิบำลผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของประชำสังคม  ที่เป็นแรงผลักดันที่ท ำให้

เกิดกระบวนกำรตัดสินใจที่เหมำะสมทั้งในระดับนโยบำย และกำรปฏิบัติที่ดีในกำร    แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม

และทรัพยำกร ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ในที่สุด     จำกเน้ือหำข้ำงต้นน่ำจะมีองค์ประกอบของหลัก 

"ธรรมำภิบำล"  ซ่ึงมุ่งเน้นทำงภำครัฐได้ ดังน้ี 

  ๑.๑. ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ (Accountability) 

 ๑.๒. ควำมโปร่งใส  (Transparency) 

 ๑.๓. กำรมีหลักกำรที่แน่นอนเป็นธรรม (Predictability) 

 ๑.๔. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Participation) 



๒.   หลกัของสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) 

         UNDP  ได้เป็นแกนน ำในแนวคิดและสร้ำงกำรยอมรับร่วมกันในระดับโลกว่ำ “ธรรมำภิบำล

และกำรพัฒนำคนที่ยั่นยืนเป็นประเดน็ส ำคัญที่ไม่สำมำรถจะแยกออกจำกกันได้ ธรรมำภิบำลเป็นรำกฐำนที่

ท ำให้คนในสังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข” โดยได้บัญญัติควำมหมำยของธรรมำภิบำลว่ำ คือ “กำร

ใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และกำรบริหำรในกำรบริหำรจัดกำรของรัฐทุกระดับ” และได้กล่ำวใน

เอกสำรนโยบำยเรื่อง  "Governance for Sustainable Human Development"  ให้ค ำนิยำมไว้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ำ 

"ธรรมำภิบำลเป็นส่วนที่เชื่อมโยงองค์ประกอบของสังคมทั้ง ๓ ส่วนเข้ำด้วยกันคือ ประชำสังคม (Civil 

Society) ภำคธุรกิจเอกชน (Private Sector) และ ภำครัฐ (State หรือ Public Sector) อีกทั้งเป็นกลไกแกน

ในกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของสังคมให้ด ำรงคงอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขและสังคมมี

เสถียรภำพ"  

 ๓.   หลกัของธนาคารโลก  (World Bank) 

        ธนำคำรโลกได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ "อภิบำล (Governance)" หมำยถึง  "กำรใช้

อ ำนำจของภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพื่อให้เกิดกำร

พัฒนำ"โดยจะครอบคลุมถึงควำมหมำย  ๓ ลักษณะ คือ 

   ๓.๑ โครงสร้ำงและรูปแบบของระบบทำงกำรเมือง (Political Regime) 

 ๓.๒ กระบวนกำรและขั้นตอนที่ผู้มีอ ำนำจในกำรเมืองใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ทำงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนำประเทศ 

 ๓.๓. ควำมสำมำรถของผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศในกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำย

และกำรแปลงแผนและนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรบริหำรประเทศ" 

 ๔.   หลกัขององคก์รเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพฒันา (OECD) 

         OECD  ได้นิยำมค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ "กำรก ำกับดูแลกิจกำร" หรือ  "Corporate 

Governance"  หมำยถึง "ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน

ของบริษัท  กำรก ำกับดูแลกิจกำรยังให้โครงสร้ำงที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท 

และให้วิธีต่ำง ๆ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น รวมถึงวิธีสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงำนของบริษัท" 

๕.  หลกัของสถาบนัตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

        ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้เลือกคณะกรรมกำรบริษัทมำรับผิดชอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ

บริษัทและจัดกำรกิจกรรมของธุรกิจและต้องเก่ียวข้องกับกำรวำงนโยบำย กลยุทธ์ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ดังน้ัน กรรมกำรบริษัทซ่ึงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นจะต้องน ำหลัก

ของกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้ในบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งน้ีกระบวนกำร

ข้ำงต้นกรรมกำรบริษัทจะต้องใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อก่อให้เกิด 

 ๕.๑ ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน  (Responsibilities) คือ รู้ ว่ำใครควรจะต้องท ำอะไร

ขอบเขตของควำมรับผิดชอบของภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

 ๕.๒ ควำมรับผิดชอบต่อผลงำน (Accountabilities) คือ ควำมพร้อมรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบจำกผลงำนในภำระหน้ำที่ของตนต่อผู้ที่เก่ียวข้อง (คือต่อใครและอย่ำงไร) 



  ๕.๓ กำรตรวจสอบถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Checks and Balances) คือ กำรสร้ำงระบบไว้คำน

อ ำนำจ ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมำะสม  เพื่อกำรควบคุมกำรบริหำรและป้องกันมิให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ

ควำมเสียหำยขึ้นได้ง่ำย 

 อย่ำงไรก็ตำม  ข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรบริหำรกิจกำรลักษณะดังกล่ำว  มิได้ระบุก ำหนดไว้

โดยเฉพำะ  แต่เปิดโอกำสให้แต่ละบริษัทก ำหนดไว้ใช้เองตำมควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมของตนเอง 

๖.   หลกัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

        ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ "Corporate Governance" คือ "กำร

ก ำกับดูแลกิจกำร"  ซ่ึงหมำยถึง  "ระบบที่จัดให้มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

คณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันน ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตและ

เพิ่มมูลค่ำให้กับผุ้ถือหุ้นในระยะยำว  โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนประกอบ " ซ่ึงเจตนำรมณ์ของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรสร้ำงกรอบเพื่อพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจด

ทะเบียน สำมำรถสรุปเป็นสำระส ำคัญ ได้ดังน้ี 

 ๖.๑ มี จุดมุ่ งหมำยสุดท้ำย คือ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ ม ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ที่ เกิดจำก

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกลยุทธ์ที่โดดเด่นและวัดด้วยมูลค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ และสร้ำงควำม

เจริญเติบโตให้กับบริษัทและผลตอบแทนในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 ๖.๒  มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (Competitiveness)  คือกำรมีคุณภำพใช้ควำมรู้อย่ำง

ลึกซ่ึงที่สำมำรถน ำปัจจัยต่ำงๆ ทั้งทรัพยำกรที่มีค่ำ กำรมีโครงสร้ำงระบบและกระบวนกำรจัดกำรที่

ประสิทธิภำพให้สำมำรถท ำงำนรวมเป็นหน่ึงเดียวได้อย่ำงดีเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท 

 ๖.๓  มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน คือ กำรที่ฝ่ำยจัดกำรจะต้องมี

ควำมรับผิดชอบกระท ำกำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงก ำไร สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เพื่อ

จ่ำยเงินปันผล และแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนที่ควรค ำนึงถึงด้วย อำทิ ลูกจ้ำง ลูกค้ำ  คู่ค้ำ  ประชำชน 

และสังคมโดยรวม 

  ๖.๔  มีวิธีกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม  โดยมีองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่ต้องพิจำรณำ คือ 

           ๑) โครงสรา้ง คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง คณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำรและผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตำมระบุข้อ 3 และยังรวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนด้วย เช่น ก ำกับตรวจสอบ 

(ได้แก่ ภำครัฐ) และผู้สอบบัญชี เป็นต้น 

                     ๒) กระบวนการ  คือ  ระบบกำรตัดสินใจซ่ึงก ำหนดผู้ที่มีควำมรับผิดชอบในกำร

ท ำ ง ำน ต่ ำง  ๆ  (Responsibilities) ได้ แ ก่  ใค รแล ะค วรท ำอ ะไร  ค วำม รับ ผิ ด ชอบต ำมห น้ ำที่ 

(Accountabilities)  คือผู้ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนน้ัน ต้องรับผิดชอบตำมหน้ำที่ต่อใครและ

อย่ำงไร และจัดให้มีกำรตรวจสอบและกำรถ่วงดุลของอ ำนำจที่เหมำะสม 

           ๓) ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน ์ โดยค ำนึงว่ำ ควำมส ำเรจ็ของกิจกำรขึ้นอยู่กับภำวะ

ผู้น ำและกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิผลของผู้บริหำรในทุกระดับนับต้ังแต่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ผู้จัดกำรใหญ่ และคณะจัดกำรระดับสูง  ไปถึงผู้ปฏิบัติในระดับต่ำง ๆ ทั่วทั้งกิจกำร

ขององค์กร ทั้งน้ีให้เน้นกำรคิดสร้ำงสรรค์มำกขึ้นแทนกำรเน้นหน้ำที่ควบคุมแต่เพียงอย่ำงเดียว 



             ๔) ความเป็นอิสระ  หมำยถึง  คณะกรรมกำรบริษัทควรมีกรรมกำรที่เป็นอิสระ

จ ำนวนหน่ึงเป็นแกนหลัก  ซ่ึงเป็นผู้ที่ผู้ถือหุ้นไว้วำงใจในกำรใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้และสำมำรถผลักดัน

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและยังยั้งกำรกระท ำบำงประกำรเมื่อมีควำมจ ำเป็น  อน่ึง ควำมอิสระจะต้องอิสระที่

แท้จริงมิใช้เพียงในนำม  มิฉะน้ันจะไม่ได้สร้ำงสรรค์อะไร 

             ๕) การจัดการ  ถือเป็นภำระหลักส ำคัญของผู้จัดกำรใหญ่และคณะจัดกำร

ระดับสูงที่มีควำมรับผิดชอบโดยรวมภำยใต้วิสัยทัศน์  คุณค่ำ  และวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำและน ำกล

ยุทธ์ไปปฏิบัติและผลงำนของกิจกำร 

             ๖) ความรับผิดชอบตามหน้าที่   (Accountabilities)  คือภำระหน้ำที่ ต้อง

รับผิดชอบกับกำรกระท ำของตนต่อควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย  โดยอำศัยกฎเกณฑ์และข้อก ำหนดที่

เหมำะสมและตำมกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติตำมแต่กรณี  ซ่ึงจะมีควำมแตกต่ำง กันไปตำมคุณค่ำเชิงวัฒนธรรม

ของกิจกำรและตำมโครงสร้ำงของวงจรชีวิตของบริษัท 

             ๗) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Openness and Transparency)  

เป็นฐำนส ำคัญที่สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมไว้วำงใจระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  อีกทั้งมีส่วน

ช่วยเสริมประสิทธิผลของบริษัทและกำรท ำงำนของตลำดทุนรวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้อง

พินิจพิเครำะห์บริษัทได้อย่ำงถี่ถ้วนขึ้น 

              ๘) จริยธรรมธุรกิจ  เป็นข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมหรือเป็นวินัยอย่ำง

หน่ึงเก่ียวกับสิ่งที่ดีและถูกต้อง และสิ่งที่ไม่ดี ผิด หรือ ไม่มีศีลธรรมที่ลูกจ้ำงสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้เมื่อจ ำเป็น 

อน่ึง บริษัทที่ประสบควำมส ำเรจ็มีควำมเชื่อว่ำ แนวเก่ียวกับจริยธรรมเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรน ำไปสู่ผล

ปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น 

๗.  หลกัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

           ตำมเอกสำรของคณะท ำงำนที่ต้ังขึ้ นโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ให้ศึกษำเก่ียวกับ Good Corporate Governance  โดยคณะท ำงำนได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 

            Corporate Governance  หมำยถึง ระบบกำรบริหำรและควบคุมกำรด ำเนินงำนภำยในของ

บริษัท เพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุถึงเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ ซ่ึงในหลักกำรแล้ว  บริษัทควรจะด ำเนินงำนเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยำว" 

            นอกจำก น้ันยั งมีควำมคำดหวังเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่   รวมทั้ งโครงส ร้ำงของ

คณะกรรมกำรบริษัทในกำรท ำให้เกิด กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยควร

ยึดหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

                          ๗.๑ Fairness  คณะกรรมกำรควรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มผู้ลงทุน 

และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรมโดยไม่เอำเปรียบ ฉ้อโกง หรือหำผลประโยชน์ให้ตัวเอง หรือผู้

ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่ำงไม่เป็นธรรมเช่น กรรมกำรต้องไม่ซ้ือขำยทรัพย์สินกับบริษัทโดยไม่ค ำนึงถึง

ควำมเหมำะสมทำงธุรกิจ  หรือไม่เป็นไปในรำคำตลำด  ไม่น ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในกิจกำรส่วนตัว 

เป็นต้น  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรควรดูแลให้ผ่ำยจัดกำรบริหำรงำนด้วยควำมเป็นธรรมด้วย 



             ๗.๒  Transparency   คณะกรรมกำรและผู้บริหำรควรบริหำรด้วยควำมโปร่งใสมีกำร

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เชื่อถือได้ ทนักำรณ์และสม ่ำเสมอ เพื่อให้ outside investor 

สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำนและควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องได้ 

             ๗.๓ Accountability คณะกรรมกำรควรต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และเป็นไปตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยเก่ียวกับ

บริษัท กำรท ำงำน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

              ๗.๔  Responsibility     คณะกรรมกำรควรจะปฏิบัติหน้ำที่ที่ก ำหนดทุกประกำรด้วย

ควำมต้ังใจ และควำมรับผิดชอบ กรรมกำรทุกคนควรจะต้องเข้ำประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ และปฏิบัติหน้ำที่

ได้รับมอบหมำยอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ 

๘.   หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก ากบัดูแลทีด่ีในรฐัวิสาหกิจ 

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔ เหน็ชอบหลักเกณฑ์และแนวทำงก ำกับ

ดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจ และอนุมัติให้ด ำเนินกำรต่อไปได้ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ส ำคัญ

ส ำหรับกำรจัดท ำกำรก ำกับดูแลที่ดีอันเป็นหลักสำกลที่เป็นมำตรฐำน ๖ ประกำร  ดังน้ี 

  ๘.๑   Accountability หรือควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ซ่ึงอำจมีทั้งบวกและลบ) 

 ๘.๒ Responsibility หรือควำมส ำนึกในหน้ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่

เพียงพอ 

         ๘.๓   Equitable  Treatment  หรือกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทยีมกันกล่ำว คือ 

ผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตจะต้องได้รับกำรพิจำรณำให้เกิดควำมเท่ำเทยีมกัน เช่น กำรจัดซ้ือ จัดจ้ำงต้องให้ทุก

คนได้รับควำมยุติธรรมและเท่ำเทยีมกัน หำกมีกำรร้องเรียนต้องมีค ำอธิบำยได้ 

 ๘.๔    Transparency  หรือควำมโปร่งใส  กล่ำวคือต้องมีควำมโปร่งใสใน 2 ลักษณะดังน้ี 

           ๑)  ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

                    ๒)  กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) 

คือ  มีกำรแสดงผลประกอบกำรอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 

           ๘.๕  มี Vision ที่จะ Create Long Term Value หรือกำรมีวิสัยทศัน์โดยพิจำรณำกำรสร้ำง  

มูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว  ที่จะสนองภำรกิจโดยไม่ท ำลำยขีดควำมสำมำรถในระยะสั้น ซ่ึงกำร

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่ำใดๆ น้ัน จะต้องเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในทุกด้ำนเพื่อกำรแข่งขัน 

 ๘.๖  Ethics คือ ส่งเสริมพัฒนำกำรก ำกับดูแล และจรรยำบรรณที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ 

๙.    หลกัการของธนาคารแห่งประเทศไทย 

         ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้จัดท ำ  คู่มือส ำหรับกรรมกำรสถำบันกำรเงิน ; "ธรรมำภิบำล" ซ่ึง

ได้มีกำรจัดสัมมนำจำกกำรยกร่ำงคู่มือ ฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2544 โดยมุ่งหวังเพื่อให้กรรมกำรของ

สถำบันกำรเงินทรำบถึงบทบำทและภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรทั้งที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย และที่เป็น

แนวทำงปฏิบัติที่เรียกว่ำ "กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำล (Good Corporate Governance)"  

เพรำะกรรมกำรของสถำบันกำรเงินอยู่ในฐำนผู้น ำองค์กร จึงต้องมีบทบำทควำมเป็นผู้น ำในด้ำนกำรดูแลให้

กำรปฏิบัติงำนของสถำบันกำรเงินบรรลุควำมส ำเร็จ โดยกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยของสถำบันกำรเงิน  

โดยจะครอบคลุมถึงแนวทำงในกำรแปลงกลยุทธ์ไปสู่นโยบำยที่ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถปฏิบัติได้   อีกทั้งมุ่งหวัง



ว่ำจะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันกำรเงิน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเลขำคณะกรรมกำรบริษัท 

(Corporate Secretary) ด้วย ทั้งน้ีได้มีสำระส ำคัญเก่ียวกับข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นที่สรุปได้ดังน้ี 

        ๙.๑   หลกัเกณฑว่์าดว้ยความระมดัระวงัตามสมควร 

              ๑) จัดให้มีหลักเกณฑ์ชัดเจนเก่ียวกับควำมรับผิดชอบในสิ่งที่ด ำเนินกำรไป 

(Accountability) ของบุคลำกรทั้งหมด 

๒) ก ำหนดอ ำนำจ (และข้อจ ำกัด)  ของคณะอนุกรรมกำร (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

คณะอนุกรรมกำรบริหำร) ไว้อย่ำงชัดเจน 

                      ๓) หำกมีกำรตรวจพบกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำบัน

กำรเงินไม่ว่ำในระดับใด  จะต้องดูแลให้มีกำรสอบสวนอย่ำงเร่งด่วนและจริงจัง 

      ๔) แสดงทศันะและตัดสินใจในทุก ๆ เรื่องอย่ำงเป็นอิสระ และไม่อยู่ภำยใต้กำร

ครอบง ำของฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องใด ๆ  

     ๕)   สอดส่องดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

     ๖)   ควรหม่ันศึกษำหำควำมรู้ให้เหมำะสมกับต ำแหน่งกรรมกำร 

       ๙.๒  หลกัเกณฑว่์าดว้ยความซ่ือสตัย ์

      ๑)  ด ำเนินกำรใด ๆ โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก 

๒) หลีกเลี่ยงกำรมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กรและหำกมีควำมจ ำเป็น

จะต้องให้ข้อมูลกับคณะกรรมกำรท่ำนอ่ืนอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอที่จะใช้ในกำรจัดสินใจโดยตนเองอำจจะ

ต้องไม่อยู่ในกำรประชุมในเรื่องดังกล่ำวด้วย 

       ๙.๓  หลกัเกณฑว่์าดว้ยความเขา้ใจธุรกจิขององคก์ร 

   ๑)  เข้ำใจสถำนทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินเป็นอย่ำงดี  และศึกษำงบดุลเป็นประจ ำ 

   ๒) ใช้ข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบให้เป็นประโยชน์ 

   ๓)  พิจำรณำและท ำควำมเข้ำใจในผลกำรตรวจสอบ (Audits)  ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มี 

อ ำนำจก ำกับดูแลอย่ำงละเอียดรอบครอบ 

                 ๔) ตระหนักถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กรที่มีควำมเสี่ยงอันมีนัยส ำคัญและ

ข้อมูลต่ำง ๆ ที่แสดงให้เหน็ถึงกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรก ำกับดูแล (Non-Compliance) 

   ๕)   เสริมสร้ำงวินัยจำกกลไกตลำดโดยกำรเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส 

         ๙.๔  หลกัเกณฑว่์าดว้ยหนา้ที่ในการเขา้ประชุม 

                  ต้องเตรียมตัวส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมอ่ืน ๆ เป็น

อย่ำงด ีโดยกำรตรวจสอบและศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องและประเดน็ต่ำง ๆ ที่ส ำคัญในเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ 

 

มิติของธรรมาภิบาลในองคก์ร 

 กำรน ำ “ธรรมำภิบำล” มำใช้ในองค์กรมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดพลำนุภำพในกำรน ำไปสู่

เป้ำหมำยขององค์กร คือ กำรสร้ำงสมรรถนะในกำรแข่งขัน และควำมมีเสถียรภำพ ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร   มี

ปัจจัยที่ส ำคัญประกอบด้วย กำรสร้ำงผลก ำไร (Profitability)   ควำมมีเสถียรภำพ (Stability)   กำร

เจริญเติบโต (Growth) และกำรเผ่ือแผ่ต่อสังคม (Contribution to Society)   แต่เน่ืองจำกธรรมำภิบำล



ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นรูปธรรม (Objectivity) และนำมธรรม (Subjectivity) ที่ต้องบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน

อย่ำงสมดุล  โดยมีมิติเพื่อสร้ำงธรรมำภิบำลในองค์กรดังน้ี.-  

 มิติที่ ๑ : โครงสรา้งและกระบวนการ (Structure and Process) คือ ส่วนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้

ของธรรมำภิบำลในองค์กร ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับ กำรด ำเนินงำน  กำรประสำนงำน  และกำรควบคุมให้กำร

ปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร โดยโครงสร้ำงและกระบวนกำรจะประกอบด้วย โครงสร้ำง

องค์กำร (Organization Structure)  กำรก ำหนดขอบเขตของอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกฎเกณฑ์  

คู่มือ  ค ำสั่ง  ระเบียบปฏิบัติ  และระบบงำนต่ำง ๆ ที่เป็นเอกภำพสอดคล้องกัน และสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำยขององค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 มิติที่ ๒ : จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองคก์าร (Ethics & Integrity of People) จะมี

ควำมส ำคัญมำก  โดยจริยธรรมและคุณธรรมเป็นส่วนที่เป็นนำมธรรมที่จับต้องยำก  มีพลำนุภำพสูงที่สุดใน

กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในองค์กร  ดังน้ัน  ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องส่งเสริม ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่ำง  และสร้ำง

กำรยอมรับในคุณค่ำของจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีในหมู่สมำชิก    

 มิติที่ ๓ : ความสามารถและภูมิปัญญา (Competence and Wisdom) ควำมสำมำรถ หมำยถึง

ศักยภำพและควำมพร้อมของคนในองค์กรที่สำมำรถในกำรน ำควำมรู้  (Knowledge)  ทกัษะ (Skill) ควำม

ช ำนำญที่พอเพียง (Proficiency)  และควำมเชี่ยวชำญ (Expertise)  ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ  

ขณะที่ “ภมูิปัญญำ” เป็นควำมสำมำรถขั้นสูงที่บุคคลจะสำมำรถคิดค้น  คัดเลือก  และปฏิบัติได้อย่ำงชำญ

ฉลำดเหมำะสมกับสภำวะขององค์กำร และสภำพแวดล้อม 

 

ขั้นตอนในการสรา้งธรรมาภบิาล 

 โดยพื้นฐำนแล้ว “ธรรมำภิบำล” เป็นสิ่งที่เข้ำใจยำก  น ำไปปฏิบัติยำก  แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังน้ัน องค์กรธุรกิจที่มีควำมประสงค์จะท ำให้ธุรกิจอยู่รอดได้    จะต้องหำวิธีกำร    หรือวิถีทำงในกำรสร้ำง

ธรรมำภิบำล  เพื่อจะบังเกิดผลให้ได้ทั้ง “รูปแบบ” (Form)  และ “สำระ” (Substance) ที่ถูกต้อง และ

ผสมผสำนเข้ำเป็นเน้ือเดียวกันได้ จึงจะเกิดพลำนุภำพที่แท้จริง    วิถีทำงกำรสร้ำงธรรมำภบิำลควรเป็น

กระบวนกำรที่ต่อเน่ืองตำมนัยแห่งพลวัตร (Dynamic)  และวิวัฒนำกำร (Evolution) ที่ควรจะเป็น ตำม

แนวทำงดังน้ี.- (ณัฎฐพันธ์ : ๑๐๐) 

๑) ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง (Right Understanding)  

ผู้เก่ียวข้องจะต้องเข้ำใจถึงควำมจริงที่ว่ำ  ธรรมำภิบำลเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องมีวิวัฒนำกำรไปตำม

ควำมเป็นจริง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ำ “สิ่งเดียวหรือเบอร์เดียวเหมำะกับทุกคน” (No one size fits for all) 

นอกจำกน้ี ยังต้องมีควำมเข้ำใจว่ำ “ไม่มีคนหน่ึงคนใดในโลกน้ีจะผูกขำดควำมเป็นผู้รู้ เรื่องธรรมำภิบำลใน

ภำคธุรกิจที่ดีได้   เพรำะสิ่งน้ีเป็นทั้งศิลปะ หลักกำร และภมูิปัญญำของคน” 

๒) ความคิดที่ถูกตอ้ง (Right Thinking) 

ผู้ใดผู้หน่ึงจะสำมำรถมีควำมคิดที่ถูกต้องน้ัน  ย่อมต้องผ่ำนขั้นตอนของควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

ก่อนมิฉะน้ัน ควำมคิดที่ว่ำน้ันกม็ีแนวโน้มว่ำ จะเป็นควำมคิดที่เป็นอัตตำสูง  สิ่งน้ีย่อมไม่มีทำงที่จะได้รับ

กำรยอมรับว่ำเป็นควำมคิดที่ถูกต้อง  กำรพัฒนำกระบวนควำมคิดของกำรสถำปนำธรรมำภิบำลในภำค

ธุรกิจน้ัน กระท ำได้โดยกำรคิดถึงสิ่งที่เหมำะสมกับองค์กรของตน  โดยพิจำรณำจำกปัจจัยดังต่อไปนี้ .- 



- โครงสรา้ง (Structure) และกระบวนการ (Process)  ของธรรมำภิบำลที่เหมำะสมกับ

สภำพแวดล้อมขององค์กรตน 

- จริยธรรม (Ethics) และคุณธรรม (Integrity) ที่องค์กรต้องมี  โดยเปรียบเทยีบกับ

สิ่งที่มีอยู่แล้ว  เพื่อคิดหำวิธีเสริมช่องว่ำงที่มีอยู่ 

- ความสามารถ (Competence) ของกรรมกำรบริษัท ทั้งฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยจัดกำร และ

พนักงำนขององค์กร 

- ภูมิปัญญา (Wisdom) ของคนในองค์กร  มีกำรสร้ำง  สะสม  รักษำ  ใช้  และ

วิวัฒนำกำรในระดับใด และองค์กรควรมีในระดับใด 

๓) ความทุ่มเทที่ถูกตอ้ง (Right Commitment) หมำยถึง  กำรทุ่มเท ทั้งเวลำ และเงินทุนในกำร

สถำปนำธรรมำภิบำลในภำคธุรกิจ ต้องเกิดภำยหลังจำกกำรคิดที่ถูกต้องแล้ว 

๔) การกระท าที่ถูกตอ้ง (Right Action) 

๕) การก ากบั-ควบคุมที่ถูกตอ้ง (Right Monitoring) 

๖) การประเมินและปรบัแกท้ี่ถูกตอ้ง (Right Monitoring and Alignment) 

------------------------------ 
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