สสว. ชงธรรมาภิบาลผู้ประกอบการ SMEs ไทย
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ปัจจุบันกาลังเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวขานและ
เพิ่มความสาคัญมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่เฉพาะแต่ในประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างประเทศไทย
เท่านั้น แต่รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการทุจริต การคอรัปชั่น การจงใจบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร หรือการบริหารจัดการที่
ผิดพลาดของบริษัทขนาดใหญ่ โดยได้รับการเปิดเผยออกมาเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น บริษัท เวิลด์คอม ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการล้มละลายของธุรกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาล อีกทั้งยังไม่มีสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเหตุการณ์ลักษณะ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น “หลักธรรมาภิบาล” จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งจาเป็นและขาดไม่ได้สาหรับทุกองค์กร
ทุกสังคมปัจจุบัน
จากการขยายตัวของกิจการธุรกิจครอบครัว เป็นธุรกิจชุมชน หรือกิจการชุมชนเข้าสู่ SMEs หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐวิสาหกิจแล้วแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฏจักรของธุรกิจโดยทั่วไปที่
เมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้น ก็ ย่อมมีความต้องการเงินทุนเพิ่มมากขึ้นจากแหล่งเงินทุนภายนอกของกิจการ หรือ
การที่ธุรกิจขยายใหญ่ขึ้น ทาให้ธุรกิจมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้า
มาบริหารกิจการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดก็แล้วแต่ต่างก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจมากยิ่งขึ้น
และจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะมีความต้องการหรือผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกัน จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการ
ที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการ การกากับดูแลที่ดี เนื่องจากกิจการธุรกิจหนึ่งๆ ต่างเปรียบได้กับประเทศ
หนึ่งๆ ที่จะต้องมีการบริหารการปกครอง มีการควบคุมดูแล เพื่อให้คนในประเทศนั้นๆ และบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้รับการคุม้ ครองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักธรรมาภิบาลไม่ใช่เป็นเรื่องไกล
ตัว อีกต่อไป เพราะส่ งผลกระทบกับ ทุกๆ คนในสั งคม เนื่องจากคนเราทุกคนในสั ง คมปัจจุบัน ต่างก็ต้อ ง
เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในทางตรงก็ทางอ้อม อย่างเช่น การเป็นเจ้าของกิจการ คู่ค้าของกิจการ ลูกค้า
หรือผู้รับบริการของกิจการ พนักงานของกิจการ รวมถึงบุคคลต่างๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ที่กิจการตั้งอยู่ ซึ่ง
เราเรียกรวมกันว่า กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders)
ซึ่งสอดรับกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2559)
ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ในกลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มให้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และสนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งแนวทางการส่งเสริมการสร้างจิตสานึก ปลูกฝังค่านิยม ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกอบ
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
ให้ SMEs ไทย เห็นความสาคัญของการดาเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความรู้และส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ในการสร้าง
รายได้ให้แก่กิจการธุรกิจต่อไป
สิ่งที่ส่งผลต่อกิจการธุรกิจ SMEs ไทย จากการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในกิจการมีดังนี้
1.ระบบการบริหารจัดการงานที่ดี โดยการให้พนักงานออกความเห็นจะช่วยให้ ผู้บริหารเข้าใจ
พนักงานมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่ทาให้หลักธรรมาภิบาลสามารถสร้างระบบการบริหารงานที่ดีได้ก็เพราะเนื้อแท้
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ของหลักการจะเป็นเรื่องของการใช้หลักคุณธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นตัวตั้ง ซึ่งการบริหารงานใน
ลักษณะนี้จะช่วยทาให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอความคิดเห็น มีสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการ
คุ้มครองโดยเท่าเทียมกันจากผู้บังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรมทางสายกลางเป็นกรอบในการทางาน อีกทั้ง
ผู้บังคับบัญชายังใช้หลักคิดในเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทาให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการ
ของลูกน้องได้เป็นอย่างดี และนามาซึ่งความเคารพและนับถือที่ลูกน้องมีต่อผู้บังคับบัญชาโดยที่ไม่ต้องออกแรง
ใช้พระเดช ทีม่ ีการบังคับให้ทาแต่อย่างใด ซึง่ จะส่งผลดีต่อการทางานร่วมกันของพนักงานทุกคนในที่สุด
2. การบริหารจัดการที่โปร่งใส ถ้ารูปแบบการบริหารจัดการใดไร้ซึ่งความโปร่งใสแล้วการ
ปกครองนั้นก็ไร้ซึ่งธรรมาภิบาลด้วยเช่นกัน ดังนั้นความโปร่งใสจึงกลายมาเป็นหัวใจที่สาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง
ของหลักธรรมาภิบาล เพราะจะช่วยให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกกิจการธุรกิจสามารถตรวจสอบซึ่งกันและ
กันได้ โดยวิธีการที่จะช่วยทาให้องค์กรธุรกิจมีความโปร่งใสนั่นก็คือ การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้ถึง
วัตถุประสงค์เรื่องต่างๆ ของการดาเนินธุรกิจของกิจการอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งการเปิดเผยข้อมู ลที่ว่านี้จะ
สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นและจะนาพาให้ SMEs ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้อีกยาวไกล
3. ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่น จากการที่จะนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปกครองภายในกิจการธุรกิจได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักการและรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากชื่อเสียงของหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ขึ้นชื่อในระดับโลกถึงเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุม
และการบริหารจัดการในการทางาน ซึ่งจะช่วยทาให้บุคคลภายนอกเกิดความเลื่อมใสและเชื่อถือในการบริหาร
จัดการของกิจการนั้นๆ โดยกิจการธุรกิจใดที่ใช้หลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล ก็จะมีมาตรฐานการทางานที่
สูง และอยากเข้าไปติดต่อทาธุรกิจด้วยในที่สุด
4. ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน เมื่อพนักงานมีความสุข งานก็ออกมาดี มีคุณภาพ
กิจการธุรกิจที่นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอย่างเคร่งครัด จะทาให้บุคลากรทุกคนมีความสุข
จากการทางานอันเกิดจากการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่ง
ส่งผลให้มีความสุขในการทางาน และผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพที่สูงตามขึ้นไปด้วย เพราะความสุขที่ได้
จากการทางานของพนักงานนั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ หลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้ประกอบการ
SMEs ไทย จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนามาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะหลักดังกล่าวจะช่วยให้สามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทาให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทางาน และยังช่วยสร้างขวัญ
และกาลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวม
กับการดาเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต
การก้าวสู่แนวทางปฎิบัติสาหรับกิจการธุรกิจ SMEs ไทย ตามหลักธรรมาภิบาล ควรคานึงถึงหลัก
ใหญ่ๆ ดังนี้
1. การพึงปฎิบัติต่อพนักงานในองค์กร SMEs ไทย ควรคานึงถึงสิ่งที่พึงปฎิบัติต่อพนักงาน ดังนี้
การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทนตามกฎหมาย มีการจัดระบบการเพิ่มค่าจ้าง สถานที่ทางาน ที่พักถูก
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สุขอนามัย มีสวัสดิการช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาล การบรรเทาทุกข์แก่พนักงาน มีระบบพัฒนาพนักงาน
ให้ความรู้แก่พนักงาน และให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่พนักงานตามผลงานอย่างเหมาะสม เป็นต้น
2. การพึง ปฎิบั ติ ต่ อผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้รั บ บริ ก าร SMEs ไทย ควรปฏิ บั ติต่ อ ผู้ บริ โ ภคหรื อ
ผู้รับบริการในด้านต่างๆ อาทิ สินค้าหรือบริการต้องถูกสุขอนามัย มีระบบการควบคุมการผลิตหรือบริการให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพ และกาหนดราคาที่ชัดเจน เพื่อให้คุ้มค่าแก่การลงทุนที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เป็นต้น
3. การพึงปฎิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม SMEs ไทย ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนิน
กิจการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ มีระบบการควบคุมดูแลและขจัดของเสียที่
เกิดจากกิจการ มีระบบการกาจัดน้าเสีย มีการกาหนดกฎระเบียบและข้อปฎิบัติที่พึงกระทาต่อชุมชน ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือและคืนกาไรแก่ชุมชนตามความเหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มี
ระบบการจัดทาบัญชีรายงานผลและการติดตามอย่างถูกต้องเป็นจริง ตลอดรวมถึงการนาส่งภาษีในอัตราที่
ถูกต้อง เป็นต้น
ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น SMEs ไทย สามารถนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้ เพื่อ
เป็นภูมิคุ้มกันให้กับกิจการธุรกิจของตนให้รอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเพื่อให้ SMEs ไทย ประสบผลสาเร็จ
อย่างสง่าผ่าเผย จากการก้าวสู่การเป็นผู้นาต้นแบบของ “ธรรมาภิบาลกิจการธุรกิจ SMEs ไทย” โดยสมบูรณ์
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