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หลักนิติธรรม 
ในการบริหารธุรกิจ 

 

บทนํา 
หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่เกิด

ขึ้นมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  มาตรา  3/1  ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สําคัญ  
6  ประการ  คือ  (1)  หลักนิติธรรม   (2)  หลักคุณธรรม  (3)  หลักความโปร่งใส  (4)  หลักการมีส่วนร่วม   
(5)  หลักความรับผิดชอบ  และ  (6)  หลักความคุ้มค่า  โดยหลักนิติธรรม  หรือที่เรียกว่า  “Rule of Law”   
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหลักธรรมาภิบาลนั้นจะเป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เป็นธรรมและ 
ความเสมอภาคต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  อย่างไรก็ตาม  แม้หลักนิติธรรมจะเป็นปรัชญาในทางนิติศาสตร์ที่มี
ความเก่ียวพันกับรูปแบบการปกครองของรัฐต่อประชาชน  เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
แก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง  อันเป็นแนวคิดในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง  แต่ใน
เชิงการบริหารธุรกิจน้ันก็สามารถนําหลักนิติธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจได้  ไม่ว่าในเชิงการพัฒนา
บุคลากร  ความโปร่งใส  หรือการบริหารจัดการองค์กร  เพราะย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กร  หรือบริษัทเป็นที่
ชุมนุมรวมตัวกันของผู้คนจํานวนมากซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องอายุ  เพศ  การศึกษา  เช้ือชาติ  อุปนิสัย
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล  ดังน้ัน  การมีหลักคิดในการปกครองหรือระบบการปกครองที่ดีและเป็นธรรมย่อม
ช่วยแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าวได้  และหลอมรวมให้ทุคนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายหมาย
ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรหรือบริษัทไปข้างหน้า  โดยสามารถพิจารณาได้เป็นลําดับ  ดังน้ี 
 

1.  แนวคิดด้านหลักธรรมาภิบาล  หลักนิติธรรม  และหลักการบริหารธุรกิจ 
 

 1.1  หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมา ภิบาล  (Good Governance)  เ กิดมาจากการผสมกันของคํ า   2   คํ า   

คือ  “ธรรม”  ซึ่งมีความหมายว่าความดี  และ  “อภิบาล”  ซึ่งหมายถึงการดูแลบริหารการปกครอง  และ 
เมื่อนําทั้ง  2  คํา  มารวมกัน  จึงมีความหมายว่า  แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ทั้งน้ี   
หลักธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดํารัส  กล่าวคือ  หลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความสมดุล  และเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว  โดยให้ความสําคัญกับการใช้ภูมิปัญญาความรู้อย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  และคํานึงถึงคุณธรรม  
โดยหลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญต่อระบบการบริหารจัดการ  เน่ืองด้วยช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  อีกทั้งยังช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ทําให้สามารถเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม  และส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของ
องค์การได้  โดยมีองค์ประกอบสําคัญ  6  หลักการ  คือ 



2 
 

(1)  หลักนิติธรรม  (Rule of Law) คือ  การตรากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกติกา
ต่าง ๆ  ให้ทันสมัยเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสมาชิก  ไม่เลือกปฏิบัติและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่าน้ัน  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย  มิใช่ตามอําเภอใจ  หรือตาม
อํานาจของตัวบุคคล   

(2)  หลักคุณธรรม  (Moral)  คือ  การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยการรณรงค์
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ 

(3)  หลักความโปร่งใส  (Transparency)  คือ  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน  การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา  สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

(4)  หลักความมีส่วนร่วม  (Participation)  คือ  การส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมรับรู้และ 
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจที่สําคัญ ๆ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการเข้ามา 
มีส่วนร่วม  และขจัดการผูกขาด  เช่น  การแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์   
การแสดงประชามติ  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกภายในสังคม  
นอกจากน้ี  ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ  และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทําน้ัน 

(5)  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  (Accountability)  คือ  ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ  ตระหนักในหน้าที่  ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง  และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง  ซึ่งในมิติของผู้บริหารน้ัน  จะต้อง
ต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดีย่ิง  โดยมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่  และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

(6)  หลักความคุ้มค่า  (Effectiveness Efficiency)  คือ  ผู้บริหารต้องตระหนักว่าทรัพยากร
มีอยู่อย่างจํากัด  ดังน้ัน  ในการบริหารจัดการจําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

อน่ึง  หากพิจารณาหลักธรรมาภิบาลในเชิงธุรกิจหรือภาคเอกชนแล้วพบว่า  มีความสัมพันธ์บาง
ประการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  กล่าวคือ  การบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐจะช่วยกระตุ้นอย่างมากต่อ
การพัฒนาและขยายตัวของจริยธรรมในทางธุรกิจ  ทั้งน้ี  เพราะความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมี
อยู่อย่างใกล้ชิด  ภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมกติกาการดําเนินงานของเอกชนย่อมมีผลต่อการเสริมสร้างการ
บริหารจัดการที่ดีในวงธุรกิจและการยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม  ทั้งความผิดชอบที่ธุรกิจมีต่อสังคม  
ถ้าการควบคุมย่อหย่อนหรือหน่วยงานในภาครัฐมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตหรือการเอารัดเอาเปรียบสังคม
และผู้บริโภคของธุรกิจเอกชนหรือมีการร่วมมือกันระหว่างคนในภาครัฐกับในภาคเอกชนเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบแล้ว  จะเป็นอุปสรรคซึ่งทําให้การเสริมสร้างจริยธรรมในการทําธุรกิจเป็นไปได้ลําบาก  
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลได้มีการนํามาใช้อย่างกว้างขวางในช่วงระยะเวลา  20  ปี  ที่ผ่านมา  โดยธนาคารโลกและ
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ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย  (Asian Development Bank)  เพ่ือเป็นเง่ือนไขทางการเมืองในการให้
เงินกู้  โดยประเพณีแล้วธนาคารทั้งสองถูกห้ามไม่ให้ใช้ปัจจัยทางการเมืองเป็นเง่ือนไขในการให้เงินกู้  แต่ต่อมา
ธนาคารโลกได้ยอมรับความจําเป็นของเง่ือนไขทางการเมือง  โดยถือเอาธรรมาภิบาลเป็นเง่ือนไขมากกว่าที่จะ
เอาประชาธิปไตย  เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาความอ่อนไหวในทางการเมือง  โดยระบุว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วย
ลักษณะ  4  ประการ  คือ  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบอธิบายได้  ความโปร่งใส  
และการมีกรอบกฎหมายสําหรับการพัฒนา 

ซึ่งหากย้อนไปพิจารณาถึงแนวคิดถึงหลักธรรมาภิบาลในอดีตพบว่า  มีกําเนิดจากข้อสรุปของที่
ประชุมองค์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษ  1990  ได้แก่  ธนาคารโลก  (World  
Bank)  องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UN)  และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
(OECD)  เป็นต้น  โดยต่อมาได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในบริบทการพัฒนาที่ย่ังยืนและการช่วยบรรเทาปัญหา
ความยากจนซึ่งก่อนหน้าน้ันในปี  ค.ศ. 1989  ธนาคารโลกได้ริเริ่มใช้หลักธรรมาภิบาล  ดังปรากฏในรายงาน
เรื่อง Sub-Sahara African : From Crisis to Sustainable Growth  โดยได้กล่าวถึงความสําคัญของการมี  
ธรรมาภิบาลในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย  และสรุปว่า  
ภาวะด้อยการพัฒนาและปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศซีกโลกใต้โดยเฉพาะในแถบละตินอเมริกาและ
แอฟริกา  โดยท่ีองค์การทางการเงินระหว่างประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
แก่ประเทศต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิผลเน่ืองจากปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่ดีของประเทศน้ัน ๆ  ธนาคารโลก
จึงได้ใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นเง่ือนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริหารภาครัฐที่ดีย่ิงขึ้น  ยึดหลักนิติธรรมรวมทั้งการขจัดคอรัปช่ันในประเทศเหล่าน้ันให้หมด 
สิ้นไป  และยังได้ให้คํานิยามของคําว่า Good Government  ว่าหมายถึง  ลักษณะการใช้อํานาจเพ่ือนําไปสู่
การจัดการทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และต่อมาองค์การพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program :UNDP)  จึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
ในเอกสารที่ช่ือว่า Government for Sustainable Human Development  ส่งผลให้นับแต่น้ันเป็นต้นมา
แนวคิดเร่ืองหลักธรรมาภิบาลจึงเริ่มได้รับความสําคัญมากขึ้นและกลายเป็นประเด็นสําคัญในบริบทการพัฒนา
ระดับสากล  ทั้งน้ี  ในส่วนของประเทศที่กําลังพัฒนานั้น  หลักธรรมาภิบาลถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการขยาย
ความสามารถของประเทศเพ่ือสร้างรายได้และลดปัญหาความยากจนในอนาคต  หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางการบริหารปกครองประเทศไปได้อย่างย่ังยืน  นอกจากน้ี  ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบทาง
เศรษฐกิจแล้ว  ในปัจจุบันพบว่า  หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่นํามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย  ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  อาทิ  พนักงาน
ต่างทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร  ทําให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจน้ันขยายตัว  
นอกจากน้ีแล้วยังทําให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรน้ัน ๆ อันจะทําให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เช่น  องค์กรที่โปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมธุรกิจ  รัฐบาลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน  ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  เป็นต้น 
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1.2  หลักนิติธรรม 
หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  หากพิจารณาถึงความหมายพบว่ามีความหลากหลาย  คือ 

หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย  หลักการปกครองด้วยกฎหมาย  หรือหลักธรรมะแห่งกฎหมาย  กล่าวคือ  หลัก 
นิติธรรมเป็นแนวคิดที่ กําเนิดและพัฒนาขึ้นก่อนในต่างประเทศ  ซึ่งมีระบบกฎหมาย  แนวคิด  และ
สภาพแวดล้อมที่ต่างจากกฎหมายไทย  โดยเป็นหลักคิดที่เป็นนามธรรม  เข้าใจยาก  และมีพลวัตรตลอดเวลา 
ทําให้มุมมองต่อหลักนิติธรรมจึงมีความแตกต่างกัน  โดยหลักนิติธรรม  หมายถึง  หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 
รวมถึงการบัญญัติกฎหมาย  การใช้  การตีความกฎหมาย  การบังคับใช้กฎหมาย  และกระบวนการยุติธรรม 
จะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมหรือหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย  ทั้งน้ี  หลักนิติธรรมเป็นเสาหลัก 
ที่ใช้ค้ํายันหรือกํากับไม่ให้กฎหมาย  และกระบวนการยุติธรรมใด ๆ  เป็นเคร่ืองมือของผู้มีอํานาจที่ฉ้อฉล  
เพ่ือไม่ให้ใช้อํานาจและดุลยพินิจตามอําเภอใจ  และจะถูกล่วงละเมิดมิได้  หากกฎหมาย หรือกระบวนการ
ยุติธรรมใดขัดแย้งต่อหลักนิติธรรม  ย่อมมีผลทําให้กฎหมาย  หรือกระบวนการน้ัน ๆ  ใช้บังคับไม่ได้  อันกล่าว
ได้ว่า  หลักนิติธรรม  เป็นหลักที่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง  ซึ่งในประเด็นน้ี  นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
อังกฤษที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักนิติธรรม  คือ  A.V.Dicey (ค.ศ.1835-1922)  ได้เขียนหนังสือ 
“Introduction to the Study of the Law of the Constitution”  มีความเห็นว่า  หลักนิติธรรมจะต้องมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา  โดยบุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฏหมาย 
และอยู่ภายใต้กฎหมายปกติธรรมดาของแผ่นดิน  โดยมีศาลธรรมดาทั้งหลายเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งกฎหมายดังกล่าว  
อีกทั้ง  บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
และจะต้องไม่ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตามอําเภอใจ  ทั้งน้ี  บรรดาสิทธิทั้งหลายทั้งปวงของราษฎร
น้ันย่อมเกิดจากกฎหมายที่รัฐสภาได้ตราขึ้น  และจากกฎหมายประเพณีที่พัฒนามาโดยศาล  อย่างไรก็ตาม 
A.V. Dicey  มีหลักการเก่ียวกับหลักนิติธรรม  (Rule of Law)  ดังน้ี 

(1)  บุคคลจะถูกลงโทษก็ต่อเมื่อเขาทําผิดกฎหมาย  และกฎหมายนั้นต้องตราโดยถูกต้อง  
ก่อนถูกลงโทษ  และต้องฟ้องให้ศาลสถิตยุติธรรมธรรมดาพิจารณาพิพากษาไม่ใช่ศาลพิเศษชําระความกัน 

(2)  บุคคลทุกคนในแผ่นดินย่อมเสมอกันในกฎหมาย  และไม่มีใครมีอภิสิทธ์ิเหนือกฎหมาย 
(3)  บุคคลทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์  และมีเสรภีาพที่จะประชุมพูดจากัน 
ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักการเก่ียวกับหลักนิติธรรมโดย  Joseph Raz  โดยได้เสนอหลักการของ

หลักนิติธรรมว่าต้องประกอบด้วยหลักการ  ดังน้ี 
(1)  กฎหมายต้องมีผลไปข้างหน้ามากกว่ามีผลย้อนหลัง 
(2)  กฎหมายต้องมีความมั่งคง  และแน่นอนไม่ถูกเปลี่ยนแปลงบ่อย 
(3)  กฎเกณฑ์  และกระบวนการในการตรากฎหมายต้องชัดเจน 
(4)  หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการต้องได้รับการประกัน 
(5)  ความยุติธรรมตามธรรมชาติต้องได้รับการเคารพ  โดยมีกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 

พร้อมยอมรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย 
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(6)  องค์กรตุลาการมีอํานาจควบคุมการกระทําขององค์กรอ่ืน  เพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรต่าง ๆ  ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 

(7)  สิทธิการเข้าถึงองค์กรตุลาการต้องได้รับการรับรอง  และเป็นไปได้โดยง่าย 
(8)  องค์กรในกระบวนการยุติธรรมอาญาไม่มีอํานาจดุลพินิจ  เว้นแต่มีกฎหมายกําหนด 
มีข้อสังเกตว่า  ศาสตราจารย์ (พิเศษ)  ธานินทร์  กรัยวิเชียร  อดีตนายกรัฐมนตรี  คนที่  14  

ได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจว่า  หลักนิติธรรม  หมายถึง  “หลักแห่งกฎหมายที่เทิดทูนความเป็นมนุษย์ 
และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม  โดยรัฐต้องให้ความอารักขาและคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจาก
ลัทธิทรราช  ดังน้ัน  หากมีข้อพิพาทใด ๆ  เกิดขึ้นไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชนหรือระหว่างเอกชนต่อเอกชน  
ศาลสถิตยุติธรรมย่อมมีอํานาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทน้ัน  โดยเด็ดขาดตามกฎหมายของบ้านเมือง” 
 

 1.3  หลักการบริหารธุรกิจ 
ในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะมีระบบการบริหารที่สําคัญ 

ในการบริหารประเทศอยูสองระบบใหญ่  คือ  การบริหารรัฐกิจ  กับการบริหารธุรกิจ  ซึ่งในความเป็นจริง 
การบริหารไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารธุรกิจ  หลักเกณฑ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ  การสร้าง
กระบวนการอย่างหน่ึงอันจะทําให้คนต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกระทําการในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงบรรลุ 
เป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว  ซึ่งจากหลักเกณฑ์คิดดังกล่าว  เห็นได้ว่าการบริหารงานทุกประเภทย่อมจะมี
กระบวนการอย่างเดียวกัน  คือ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การเป็นผู้นํา  และการประเมินผล  นอกจากน้ี 
การบริหารทุกประเภทยังแบ่งหน้าที่การงานที่คล้ายคลึงกัน  เช่น  มีการบริหารงานบุคคล  การบริหารองค์การ 
และการบริหารการคลัง  ตลอดจนมีเทคนิคทางการบริหารที่คล้ายคลึงกันและสามารถจะแลกเปลี่ยนใช้ซึ่งกัน
และกันได้   

โดยในส่วนของการบริหารธุรกิจ  หรือ  business administration  คือ  กระบวนการวางแผน 
การจัดองค์การ  การอํานวยการ  และการควบคุมการใช้ทรัพยากรของกิจการ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจ  โดยมีหลักการสําคัญดังต่อไปน้ี 

1)  การทําธุรกิจต้องมีกําไรเพ่ือสร้างความสมดุลของธุรกิจ  เพราะธุรกิจคือธุรกิจเมื่อคิด
เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วต้องมีกําไร  แต่ถ้าคํานวณแล้วไม่เห็นกําไรที่ชัดเจนก็ไม่ควรทํา หรือ
ธุรกิจไหนที่ทําแล้วไม่คุ้มก็อาจต้องยอมขายออกไป ซึ่งจะแตกต่างกับสไตล์คนเอเชีย ที่แม้ธุรกิจจะประสบ
ปัญหาก็ยังจะต้องรักษาธุรกิจเดิมเอาไว้ 

2)  มีการปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างประสิทธิภาพรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคตด้วยการนําระบบไอทีที่ทันสมัยมาเสริมเพ่ือลดขั้นตอนการส่ังซื้อของไปจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน
ให้กับซัพพลายเออร์  ถ้ามี  10  ขั้นตอนก็จะต้องลดเหลือเพียง  4-5  ขั้นตอน  ซึ่งเป้าหมายคือการทําให้บริษัท
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นได้อีก  20-30%  โดยไม่ต้องเพ่ิมกําลังคน 

3)  มีความโปร่งใส  กล่าวคือ  การดําเนินธุรกิจแบบตรงไปตรงมา  โดยการเสนอข่าวเก่ียวกับ
บริษัททั้งในแง่ดีและไม่ดีโดยไม่ปิดบัง  ทําให้เมื่อมีการตรวจสอบบัญชี  จึงไม่มีความเห็นในทางที่ไม่ดีเลย   
ตรงนี้ทําให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือและมีเสถียรภาพทางการเงิน  พร้อมสําหรับการขยายธุรกิจต่อไป 
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4)  นักบริหารต้องลงมือทําเอง  โดยต้องลงลึกเข้าไปดูในรายละเอียด  แม้กระทั่งการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  เขียนรายงานประจําปี  เพ่ิมทุนกับธนาคารพาณิชย์  รวมถึงการหาพันธมิตร  เพราะการตีโจทย์
ธุรกิจน้ันไม่ยาก  แต่ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันซึ่งจะต้องเข้าใจวัฎจักรของ 
ธุรกิจด้วย 

5)  รับฟังความเห็นและไอเดียของลูกน้องซึ่งเป็นหน้าที่ของทีมที่จะต้องนําเสนอผลงาน และ
พิสูจน์ให้เข้าใจว่ามีโอกาสทํากําไรได้  โดยผู้บริหารต้องไม่ยึดติดในความคิดของตนเอง  บ่อยคร้ังที่ต้องทําตัว
เป็นคนโง่ไว้ก่อนจะได้รู้จักรับฟังความคิดของผู้อ่ืน 

6)  ป้ันดาวรุ่งเพ่ือมารับผิดชอบธุรกิจต่าง ๆ  โดยหัวหน้าของบริษัทในเครือเมื่อบริหารงานได้  4  ปี  
จะต้องกระโดดไปทํางานกับอีกธุรกิจหน่ึงได้  เพ่ือให้ธุรกิจขยายต่อไป  จึงต้องสร้างคนให้มีความพร้อม เพราะ
ในการขยายธุรกิจ เงิน  และสินทรัพย์ไม่ใช้ข้อจํากัด หากแต่อยู่ที่พร้อมของคนมากกว่า 

7)  หากต้องการทําให้ได้ตามเป้า ต้องรุกไปยังธุรกิจใหม่ ๆ  เพ่ิมเติม   
 นอกจากน้ี  ทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารมีอยู่  6  ประการ  คือ  
คน (Men)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Material)  วิธีการจัดการ (Method)  ตลาด (Market)  และ
เครื่องจักร (Machine)  หรือเรียกรวม ๆ  ว่า  6M’s  โดยในการบริหารธุรกิจจะนําทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหาร
ตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration)  ดังน้ี 

1)  การวางแผน  (Planning : P)  เป็นเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับการคาดการณ์ (Forecasting)  
การกําหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective)  หรือการพัฒนากลวิธี (Develop Strategies)  เพ่ือให้ได้แผนที่
สามารถจําแนกออกเป็นโครงการ (Program)  งบประมาณ (Budget)  และแนวปฏิบัติ (Procedure) 
นอกจากน้ัน  ยังรวมถึงการปรับปรุงนโยบาย (Policy)  ให้สอดคล้องและทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ 

2)  การจัดองค์การ  (Organizing : O)  เป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์การ (Organization 
Structure)  การสร้างขอบเขตของงาน  และความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ  การกําหนดคุณสมบัติที่ต้องการของ
ตําแหน่งงานน้ัน ๆ  ให้เหมาะสมกับแผนงานที่วางไว้ 

3)  การจัดเจ้าหน้าที่ (Staffing : S)  เ ป็นขั้นตอนเ ก่ียวข้องกับการเลือกสรร (Select)   
เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งที่กําหนดไว้  การปฐมนิเทศ (Orientation)  
การฝึกอบรม (Training)  และการพัฒนาบุคคล (Personnel Development)  

4)  การอํานวยการ (Directing : D)  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ เ ก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
(Decision Making)  การมอบหมายหน้าที่การงาน (Delegation)  การจูงใจ (Motivation)  การประสานงาน 
(Coordination) และการจัดให้มีส่วนร่วม (Participation)  เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)  
ไปในทางสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การ ส่งผลให้ภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ 

5)  การควบคุม (Controlling : C)  เป็นการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการรายงาน (Reporting 
System) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Develop Performance Standard) การวัดผลงาน 
(Measure The Result) และการแก้ไขข้อบกพร่อง (Correction) เพ่ือให้งานดําเนินไปโดยถูกต้อง บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
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2.  การนําหลักนิติธรรมมาใช้ในการบริหารธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทั้งในส่วนของหลักนิติธรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ  หรืออํานาจของ
ตัวบุคคล  อันอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ของหลักธรรมาภิบาล  ควบคู่ไปกับหลักบริหารธุรกิจ  หรือ  business 
administration  ที่เน้นกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ และการควบคุมการใช้
ทรัพยากรของกิจการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ  เห็นได้ว่า  ทั้งสองหลักเกณฑ์ต่างดําเนินการภายใต้
กรอบของการควบคุมหรือขับเคลื่อนโดยตัวบุคคลหรือพนักงาน  ดังน้ัน  พนักงานจึงถือเป็นทรัพยากรหน่ึงที่
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการที่ผู้บริหารจะนําหลักนิติธรรมมาปรับใช้ในระบบธุรกิจ  โดยเมื่อกล่าวถึงความสําคัญ
ของพนักงานน้ัน  พนักงานมีความสําคัญอย่างมากสําหรับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน  ซึ่งการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ดีจึงต้องเร่ิมต้ังแต่การสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ  มีการอบรมให้ความรู้  และมีการสร้างขวัญกําลังใจ
ให้แก่พนักงาน  เพ่ือรักษาพนักงานที่ดีไว้  อันจะนําพาให้องค์กรมีความเข้มแข็งและพัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคง  
โดยข้ันตอนของการบริหารที่เก่ียวข้องกับพนักงานทั้งองค์กร  คือ  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและ 
การวัดผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม  (Controlling)  ทั้งน้ี  การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน  
สามารถนําหลักการนิติธรรมมาปรับใช้ได้  เพ่ือให้การประเมินผลงานเป็นเครื่องมือที่ดีในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  อันจะส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนงาน  และเป้าหมายรวมขององค์การได้  โดยมีแนวทางการ
กําหนดหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1)  มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
และการยอมรับจากหัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง 

(2)  หลักเกณฑ์การประเมินผลต้องประกาศใช้เป็นการทั่วไปท่ีมีความเป็นธรรมกับพนักงานทุก ๆ  
กลุ่มอย่างเสมอภาคกัน 

(3)  หลักเกณฑ์จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงานในแต่ละระดับ 
(4)  หลักเกณฑ์จะถูกนํามาใช้ในทางสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

มากกว่าเป็นเคร่ืองมือควบคุม 
(5)  หลักเกณฑ์ไม่มีผลย้อนหลังและไม่มีบทลงโทษย้อนหลังที่มีผลให้มีบทลงโทษเพ่ิมขึ้น 
(6)  การกําหนดขอบเขตและให้อํานาจการประเมินผลงานแก่บุคคลที่เป็นกลางอย่างเป็นอิสระ  และ

ไม่ถูกแทรกแซงจากหน่วยงานเบ้ืองบนอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ี  หากพิจารณาในมิติของระดับองค์กรธุรกิจโดยภาพรวมเอง  ก็สามารถนําหลักนิติธรรมมา

ประยุกต์ใช้ได้  โดยจําแนกออกเป็นด้านที่สําคัญ  ดังน้ี 
(1)  ด้านพัฒนาบุคลากรและการอยู่ร่วมกันในองค์กร 

กล่าวคือ  การปลูกฝังแนวคิดให้นักบริหารทุกคนมีวินัย  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณของนักบริหารธุรกิจที่ดี  และไม่อคติต่อกันในทีม  โดยผู้บริหารต้องมีการกําหนดหน้าที่ที่ชัดเจน 
ให้ลูกน้องทุกคนในการทํางานเป็นทีม  และผู้บริหารต้องไม่ยึดติดในความคิดของตนเองเพราะเม่ือไหร่ก็ตาม 
ที่ผู้บริหารเอาศักด์ิศรีมาครอบงําตัวเอง  ไม่ฟังความเห็นของคนอ่ืน  เมื่อน้ันอารมณ์จะมาก่อนเหตุผล จึงจะ
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นําพาให้องค์กรล้มเหลวได้  ฉะน้ันต้องมีการกระจายหน้าที่ให้ทุกคนได้รับผิดชอบ  และมอบหมายหน้าที่โดย
พิจารณาถึงศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการทํางาน  เพ่ือที่จะให้การทํางานของแต่
ละคนมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทํางานร่วมกัน  รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพ่ือ
เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย  มีส่วนร่วมในการควบคุม
การปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยใน
กระบวนการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ี  ในการประชุมทุกคร้ังผู้บริหารจะต้องรับฟังความเห็นและ
ไอเดียของลูกน้อง  และต้องฝึกให้นักบริหารทุกคนใจกว้างพอที่จะยอมรับความแตกต่างทางความคิด  และ 
ใช้ชีวิตให้อยู่ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้  พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความต่างน้ันให้เกิดประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์เพ่ือให้องค์กรได้พัฒนา เพราะแน่นอนว่าการทํางานเป็นทีม  แต่ละคนมีความคิดที่ต่างกัน ฉะน้ันสิ่ง
ที่ผู้บริหารจะต้องคํานึงและตะหนักมากที่สุดน้ันก็คือ ลดความขัดแย้ง  โดยผู้บริหารและลูกน้องต้องมีความยึด
หยุ่นกันในการทํางานต่อกัน  เพราะในทางทฤษฎีเช่ือว่า  การทําธุรกิจโดยมุ่งหวังจะต้องเป็นผู้ชนะในการเสนอ
ความเห็นฝ่ายเดียวน้ัน  ในบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรก็เป็นได้  ฉะน้ันต้องรู้จักที่แพ้บ้าง
เพ่ือที่จะผู้ชนะในอนาคต  และย่ิงไปกว่าน้ันผู้บริหารต้องฝึกให้ลูกน้องรู้จักคิดวิเคราะห์เป็น  ไม่เป็นผู้ตามอย่าง
เดียว  รวมถึงบุคลิกของผู้บริหารก็มีความสําคัญ  โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําที่พร้อมไปด้วยคุณธรรม  
จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม  อีกทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้เหตุเพราะนักบริหารท่ีดีต้องคิดและริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้และต้องมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เช่ือมโยง  มองเห็นปัญหา
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร  นอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้วยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ชัดเจน 
เพ่ือที่จะหาทางออกให้แก่ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และที่สําคัญนักบริหารทุกคนจะต้องรู้จักพัฒนา
ตนเองและองค์กรเพ่ือที่จะให้ธุรกิจของตนเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
  (2)  ด้านความโปร่งใส่ 

กล่าวคือ  การปกครองโดยใช้หลักนิติธรรมเรื่องความโปร่งใส่ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ผู้บริหารจะต้อง 
ตระหนักและให้ความสําคัญ  เหตุเพราะในการทํางานน้ันทุกคนจะต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพหน้าที่  
และต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่และองค์กร  ฉะน้ันการประยุกต์นําเอาหลักนิติธรรมไปใช้ในเรื่องความโปร่งใส่  
ในการบริหารธุรกิจจะต้องมีความชัดเจนตรงไปตรงมา   ต้ังแต่ในช้ันผู้บริหารท่ีจะต้องแสดงให้เห็นประจักษ์
และเป็นแบบอย่างที่ดี  การดําเนินการและการตัดสินใจต่าง ๆ  ต้องอยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจน  การ
ดําเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ  ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้และมีความมั่นใจได้ว่าการดําเนินงานน้ันมา
จากความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบายมิใช่เพ่ือมุ่งประโยชน์ซ่อนเร้น
ประการอ่ืน     
 (3)  ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม 
            กล่าวคือ  ตามหลักนิติธรรมในการปกครองรัฐน้ัน  สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่ผู้บริหารมีความเป็น
ธรรมและให้ความยุติธรรมต่อบุคคลทุกคนในองค์กร  ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และผู้บริหาร 
ต้องมีมิตรภาพที่ดีต่อบุคลภายนอกด้วย  เพราะหลักนิติธรรมคํานึงถึงการอยู่ร่วมกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็น 
คนภายนอกหรือคนภายในองค์กร  ฉะน้ันการนําเอาหลักนิติธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจในด้านของ
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ความสัมพันธ์ต่อคนภายนอกจึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นักบริหารที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพท่ีมีเสน่ห์ 
ดึงดูด  และน่าสนใจ  เพราะ “เสน่ห์คือพลังดึงดูด และทุกคนก็พร้อมที่จะได้รับความดึงดูด” นักบริหารที่ดี 
จึงต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนในองค์กรและบุคคลภายนอก  เพ่ือให้ธุรกิจของตนมีความเข้มแข็ง  และต่อ
ลูกค้าเพ่ือให้ธุรกิจน่ันได้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไป 
 (4)  ด้านการออกกฎระเบียบ 
 กล่าวคือ  การออกกฎระเบียบเพ่ือนํามาใช้บังคับกับบุคคลภายในองค์กรน้ัน  ต้องคํานึงถึงความ
เป็นธรรมและการยอมรับของบุคคลเป็นสําคัญ  แต่ก็มิใช่ว่าการยอมรับถึงขนาดทําให้การออกกฎระเบียบต้อง
ผิดเพ้ียนไปจากวัตถุประสงค์หลักที่ควรจะเป็น  แต่เป็นการออกกฎระเบียบให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคล 
ทุกกลุ่ม  ทุกระดับภายในองค์กร  มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  หรือเป็นการออกกฎระเบียบที่เคร่งครัดจนถึง
ขนาดทําให้บุคลากรภายในองค์กรไม่สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ควรจะได้ขั้นพ้ืนฐานได้    
 

3.  การนําหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับระบบ Management by Objective และ Monthly 
Incentive Bonus 
 องค์กรได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน  โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม  และสร้าง
การมีส่วนร่วมที่จะให้พนักงานมีส่วนในการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเอง  โดยเป็นการตกลง
ยอมรับเป้าหมายและเง่ือนไขร่วมกันระหว่างผู้ประเมินที่เป็นหัวหน้างานและพนักงานผู้ถูกประเมินผลงานทําให้
เกิดการยอมรับ  และนําไปใช้ปฏิบัติได้  โดยหลักเกณฑ์ประเมินผลงานที่มีความโปร่งใส  และจัดให้มีการ
ตรวจสอบการประเมินผลจากคณะกรรมการกลางอิสระอย่างต่อเน่ือง  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศ  และการประชุม Tele-Conference  เพ่ือสร้างระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรม  โดยนําไปใช้
ปฎิบัติเป็นการทั่วไปและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติใช้เฉพาะกับพนักงานกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ย่อมช่วยส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีสิ่งจูงใจ  อันนําไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้  ทั้งน้ี  การกําหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน เพ่ือให้ผลตอบแทนแก่พนักงานมี  2  รูปแบบ  คือ  (1) Management by Objective 
(MBO)  และ  (2) Monthly Incentive Bonus (MIB)  ซึ่งทั้งสองรูปแบบสามารถนําหลักนิติธรรมมาปรับใช้
และเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดหลักเกณฑ์  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังน้ี 
 

 3.1  Management by Objective (MBO) 
 1)  MBO  หมายถึง  เป้าหมายในการทํางานของพนักงานแต่ละคนที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า 
และต้องทําให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละเดือน 
 2)  วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็น KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทําให้การประเมินผลงาน
ตรงกับจุดประสงค์มากขึ้นและสอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริง  เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร 
สร้างความชัดเจน  และทําให้การประเมินผลการทํางานสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดกับงานที่ทําได้จริง 
ส่งเสริมความสําเร็จขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  สร้างความชัดเจน  และโปร่งใสในการประเมิน  ตลอดจน
เกิดการยอมรับจากบุคลากรทุกคนในองค์กร 
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 3)  การกําหนด MBO 
 (1)  งานหลัก หรืองานประจํา เป็นหน้าที่ที่ถูกกําหนดไว้ใน Job Description การทํา MBO 
จะต้องต้ังเป้าหมายไว้ล่วงหน้า และกําหนดระดับความสําเร็จไว้ด้วย 
 (2)  งานมองหมายเพ่ิมเติม เป็นงานท่ีได้รับ Assignment เป็นช่วง ๆ โดยปกติงานที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ิมเติมน้ี จะมีระยะเวลากําหนดไว้แล้ว และจะเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ 
 (3)  ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เน้นที่การเข้าไปแก้ไข และทําให้งาน หรือ
ขั้นตอนการทํางานลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 (4)  กิจกรรมต้องให้ความร่วมมือและทําให้สําเร็จ 
 4)  คุณลักษณะของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน มุ่งเน้นการใช้หลัก SMART 
  (1)  Specific  ความเฉพาะเจาะจง ตัวช้ีวัดควรมีความชัดเจน และมีความหมายมุ่งไปยังสิ่ง
ที่วัด 
  (2)  Measurable  เป็นตัวช้ีวัดที่สามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง 
  (3)  Attainable  สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ 
  (4)  Realistic  มีความสมจริง  ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองค์กร 
และไม่ใช้ต้นทุนการวัดที่สูงเกินไป 
  (5)  Timely  สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่กําหนด 
 5)  เทคนิคการกําหนดเป้าหมาย  โดยอาศัย 
  (1)  นโยบาย  หรือเป้าหมายของบริษัทในปีน้ัน ๆ 
  (2)  สถิติข้อมูลในอดีตย้อนหลัง  3  หรือ  6  เดือน 
  (3)  มาตรฐานสากล  หรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน  หรือบริษัทในเครือ 
  (4)  กําหนดจากความคิดเห็นที่มีเหตุผล 
 6)  ผลการปฏิบัติงาน  คือ  ผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเมินผลงานตาม “ตัววัด” และ 
“เป้าหมาย” 
 7)  การให้คะแนน 
  (1)  ในแต่ละตัววัดทุกหัวข้อรวมกันแล้ว  คะแนนรวม  คือ  10 
  (2)  เกณฑ์การให้นํ้าหนักของตัววัด  งานที่มีความสําคัญกับเป้าหมายของหน่วยงาน/ งานที่
มีผลกระทบสูงถ้าผิดพลาด/ งานที่ใช้เวลาทํามาก/ งานที่ผิดพลาดได้ง่าย 
 8)  ผู้ที่เก่ียวข้องในการประเมินผล MBO 
  (1)  พนักงานเจ้าของ MBO 
  (2)  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
  (3)  ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย 
  (4)  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
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 9)  จํานวนเงิน MBO ตามโครงสร้างสัญญาจ้างของแต่ละคน 
 10)  การประเมินตามดัชนี  พนักงานจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามดัชนีช้ีวัด
ที่กําหนดขึ้น 
 11)  คะแนนหักส่วนบุคคล  หน่วยงานต้องรวบรวม MBO ส่งให้ฝ่ายบุคคลก่อนวันที่ 18 ของ 
ทุกเดือน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บุคคลจะได้นําผลคะแนนมาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ และหักคะแนนพนักงานที่มี
สถิติการขาด สาย มาสาย เกินกว่าข้อตกลงที่กําหนดไว้ 
 12)  การจัดทํา MBO พนักงานกําหนดหัวข้อ สรุปผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติผ่าน
ระบบ MBO Online: www.mbo-online.shaiyo-aa.com 
 

 3.2  Monthly Incentive Bonus (MIB) 
 1)  MIB  หมายถึง  เงินจูงใจให้กับพนักงานเป็นรายเดือนที่สามารถสร้าง Value ในงานได้ และ
งานที่สร้างได้น้ัน มีเม็ดเงินเพียงพอในการจ่าย 
 2)  วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 3)  ประเภทของมูลค่าเพ่ิม (Value)  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 
  (1)  มูลค่าเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน  เม็ดเงินที่เกิดจากปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น หรือ Cost Saving/ 
ความสามารถหาเม็ดเงินใหม่/ การมี New Project New Idea ที่ทําให้เกิด New Money 
  (2)  มูลค่าเพ่ิมที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเม็ดเงิน : ความสามารถในการพัฒนา และปรับปรุงวิธี
ทํางานให้ดีขึ้น  สะดวก  รวดเร็ว  และลดขั้นตอนการทํางาน 
 4)  เทคนิคการกําหนดเป้าหมาย  โดยอาศัย 
  (1)  เป้าหมายรวมทั้งหน่วยงาน 
  (2)  ผลงานตามความรับผิดชอบรายบุคคล 
  (3)  เป้าหมายตามสัดส่วน  โดยใช้เป้าหมายรวมของหน่วยงาน  และเป้าหมายตามความ
รับผิดชอบรายบุคคล 
 

4.  บทสรปุ   
หลักนิติธรรมถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักธรรมาภิบาล  โดยเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการกําหนด

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ใช้เป็นสิ่งยึดเหน่ียวการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในองค์กร  ให้เกิดความ 
เป็นธรรม  ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  การกําหนดความรับผิดชอบ  และมีประโยชน์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
เกิดขึ้นต่อองค์กร  โดยหลักนิติธรรมมีหลักการพ้ืนฐานสําคัญ  คือ  การออกกฎระเบียบต่าง ๆ  จะต้องใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่มีผลย้อนหลัง  การพิจารณาตัดสินพนักงานจะต้องมีความโปร่งใส  ให้ความ
คุ้มครองสิทธิของเสรีภาพของพนักงานที่ถูกกล่าวหา  ผู้ที่มีอํานาจพิจารณาตัดสินจะต้องมีความเป็นอิสระและ 
มีความเป็นกลาง และมีอํานาจได้ตามท่ีมีกฎระเบียบกําหนดอํานาจไว้แล้วเท่าน้ัน  สําหรับการบริหารธุรกิจ
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดเจ้าหน้าที่  การอํานวยการ  และการควบคุม  โดย
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เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับคน  เงิน  วัสดุสิ่งของ  วิธีการ  ตลาด  และเคร่ืองจักรให้เกิด
การประสาน และดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้  ส่วนพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
ขององค์การ  การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีจะนํามาซึ่งความมั่นคง  และความก้าวหน้า  ตลอดจนเป็นการ
สร้างขวัญกําลังใจที่ดีให้เกิดขึ้นต่อพนักงาน  ดังน้ัน  หลักเกณฑ์การประเมินผลงานจึงเป็นเคร่ืองมือที่ดีในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  จูงใจ  และผลักดันให้เกิดการดําเนินงานไปในทิศทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

ด้วยเหตุน้ี  การนําหลักนิติธรรมมาปรับใช้จึงอาจทําได้ในมิติทั้งภาพกว้างขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ด้านความโปร่งใส  ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม  และด้าน
การออกกฎระเบียบต่าง ๆ  กับอีกมิติหน่ึงในส่วนของบุคลากรในการนําหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับหลักเกณฑ์
การประเมินผล Management by Objective (MBO) และ Monthly Incentive Bonus (MIB)  อันจะทําให้
เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับ  มีความเป็นธรรม และจูงใจให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์  และผลักดัน
การพัฒนาองค์การไปข้างหน้า  ส่งเสริมให้องค์กรมั่นคง  และเติบโตได้อย่างย่ังยืน 

 


