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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อจรยิธรรมทางธุรกิจของนักศกึษาตามขอบข่ายจริยธรรม

ทางธุรกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักการส าหรับองค์กรธุรกิจของ The Caux Round Table ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านพนักงาน ด้านเจ้าของและนักลงทุน ด้านผู้จัดส่งวัตถุดิบ ด้านคู่แขง่ขันและดา้นชุมชน โดยจ าแนกตาม

ระดับช้ันปี การเรียนการสอน วิชาเอก และระดับผลการเรียน กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาเป็นนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 294 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ       

ความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม และสถิตกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับชั้นปีท่ี 2 การเรียนการสอนภาคปกต ิ

วชิาเอกบริหารธุรกิจ และระดับผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยสะสม ระหวา่ง 2.50 – 3.50 

 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย  

มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 โดยด้านท่ีมีระดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านลูกค้า รองลงมา คือ ด้านชุมชน ด้านผู้จัดส่ง

วัตถุดบิ ด้านคู่แขง่ขัน ด้านพนักงาน และด้านเจ้าของและนักลงทุน 

 นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นปี การเรียนการสอน วิชาเอก และระดับผลการเรียนแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับ         

ความคิดเห็นท่ีมีต่อจรยิธรรมทางธุรกิจรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to explore Attitudes towards Business Ethics of Undergraduate Students of 

Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. It’s under the scope of The Caux Round Table business 

organization’s The Stakeholder Principles of 6 aspects: customers, employees, owners/investors, suppliers, 

competitors and communities. The students were classified by gender, academic years, major subjects, course and 

GPAs. The samples in the research were 294 undergraduate students. The questionnaire was used as the research 

instrument. Percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-Test and One Way ANOVA were statistical 

methods to analyze data. 

 The results were as follows most of the respondents were female. They were studying in year 2, regular 

course and Business major. The students’ GPAs were between 2.50 - 3.50. 

 Perspective towards business ethics all aspects were agreeable levels that customers was the highest, 

while communities including suppliers, competitors, employees and owners/investors was in the second rank 

 There was significant difference for student’s perspective towards business ethics in all aspects at the 0.05 

level among student in different academic years, course, major and GPAs. 

บทน า 

 การด าเนินการขององค์กรธุรกิจ นอกเหนือไปจากการมุ่งหวังเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งสูงสุดของผู้เป็นเจ้าของ

แล้ว ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ น าแนวคิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ ท้ังการด าเนิน

ธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและการยึดถือหลักตามจรรยาบรรณวชิาชพีเป็นแนวปฏิบัติ  จริยธรรมทางธุรกิจถือเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีท าให้การด าเนนิธุรกิจได้รับความนา่เช่ือถือจากสังคมและเจรญิก้าวหน้าได้อยา่งยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากมีองค์กร

ท่ีช่ือวา่ The Caux Round Table ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรชัน้น าในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และในทวปียุโรป รว่มกัน

ก าหนดหลักจริยธรรมธุรกิจสากลขึ้นมา โดยมีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมี     

ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดท าหลักการส าหรับองค์กรธุรกิจ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ี 3 หลักการส าหรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีให้ค าแนะน าต่อองค์กรธุรกิจในการ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย ลูกค้า  พนักงาน เจ้าของและนักลงทุน  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ คู่แข่งขัน และชุมชน 

หลักการดังกล่าวถูกองค์กรธุรกิจน ามาใช้อย่างแพร่หลายท้ังบริษัท 3M บริษัทปูนซีเมนต์ไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์

เป็นต้น (The Caux Round Table, 2009) 

 แนวคิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจส่งผลให้สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านธุรกิจ นอกเหนือจากการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะท่ีดีแล้ว ยังต้องมีหน้าท่ีช่วยเสริมสร้างความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจให้กับ

นักศึกษาอีกด้วย จนในปีพ.ศ. 2552 ก่อให้เกิดภาคีสมาชิก UN Principles for Responsibility Management Education 

(PRME) ท่ีมุ่งหวังให้ภาคีสมาชิกพัฒนาผู้บริหารท่ีมีจริยธรรมท้ังในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการให้ภาคีสมาชิกส่งรายงาน
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ความก้าวหน้า Sharing Information on Progress (SIP) เสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรธุรกิจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการศึกษาอื่นๆ (Principles for Responsible Management Education, 2015) ส าหรับคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปีพ.ศ. 2556 ท าให้สามารถตอบโจทย์เร่ืองผลกระทบ 

(Impact) ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Engagement) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation) โดยได้ส่งรายงาน

ความก้าวหน้าฉบับแรกในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียดกล่าวถึง การเล็งเห็นความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม  

มจีุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างผู้น าทางธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีเปี่ยมล้นไปด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จึงน าไปสู่

การปรับปรุงหลักสูตรเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการผลิตผลงานวิจัยท่ีเน้นย้ าถึงจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและสร้างความได้เปรียบก่อนท่ีจะเข้าสู่ 

การแขง่ขันในตลาดแรงงาน (คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2558) 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น าแนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจมาปฏิบัติและน าเข้าไปผสมผสานกับ

การเรียนการสอน อาทิเช่น กระบวนวิชาจริยธรรมธุรกิจ กระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และกระบวนวิชาสัมมนา

ทางการจัดการ เป็นต้น รวมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงการ   

รับน้องใหม่ ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาสังคม โครงการปฏิบัติธรรมช าระใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ท่ีวัดดอยอกิญจโน และ

กิจกรรมประกวดแผน CSR ในหัวข้อ “เชยีงใหม่เมอืงน่าอยู่” เป็นต้น (ก้องภู  นมิานันท์, 2558 : สัมภาษณ)์ 

  ดังนัน้ในการศกึษาคร้ังน้ี  ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศกึษาความคิดเห็นท่ีมีต่อจรยิธรรมทางธุรกิจตอ่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ในธุรกิจของนักศึกษา ตามหลักการส าหรับองค์กรธุรกิจ  The Caux Round Table ท่ีแสดงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ  

6 คุณลักษณะ ได้แก่ จริยธรรมท่ีมีตอ่ลูกค้า จรยิธรรมท่ีมีต่อพนักงาน จริยธรรมท่ีมีตอ่เจ้าของและนักลงทุน จริยธรรมท่ีมี

ต่อผู้จัดส่งวัตถุดิบ จริยธรรมท่ีมีต่อคู่แข่งขัน และจริยธรรมท่ีมีต่อชุมชน (The Caux Round Table, 2009) เพื่อท่ีจะเป็น

ประโยชน์ในการจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชว่ยปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

แก่นักศึกษาในการเป็นบัณฑิตท่ีมีจริยธรรมรองรับการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มจีรยิธรรมของประเทศชาติต่อไป 

กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ 

 เจตคติ ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษวา่ Attitude ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้สกึ ความคิด ความเชื่อ ของบุคคลที่มี

ต่อประสบการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีบุคคลได้รับ มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติเชิงบวกและเจตคติเชิงลบ ท าให้เกิดพฤติกรรม

ทางบวกและทางลบ (มลฤด ีคทายเพ็ชร, 2556: 7) 

 องค์ประกอบของเจตคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้สึก (Affective Component) การท่ีบุคคล

จะมเีจตคติอย่างไรจะต้องขึ้นอยูปั่จจัยหรือองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด คือความรู้สกึ เพราะความรู้สึกจะบ่งชี้ว่าชอบหรือไม่

ชอบ ด้านความรู้ (Cognitive Component) บุคคลจะมีเจตคติอย่างไรจะต้องอาศัยความรู้ หรือประสบการณ์ ว่าเคยรู้จัก

หรือเคยรับรู้มาก่อน มิฉะนั้นบุคคลไม่อาจจะก าหนดความรู้สึก หรือ ท่าทีว่าชอบหรือไม่ชอบได้ และด้านพฤติกรรม 

(Behavior Component) บุคคลจะมีเจตคติอย่างไร ให้สังเกตจากการกระท าหรือพฤติกรรม ถึงแม้ว่าพฤติกรรมจะเป็น
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องค์ประกอบส าคัญของเจตคติ แต่ยังมีความส าคัญน้อยกว่าความรู้สึก เพราะในบางคร้ังบุคคลกระท าไปโดยขัดกับ

ความรู้สกึ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543 อา้งถึงใน มลฤดี คทายเพ็ชร, 2556) 

 เจตคติประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น

การวัดเจตคตท่ีิองค์ประกอบหนึ่ง ก็ย่อมบอกถึงเจตคติของบุคคลได้ การศกึษาเจตคติสามารถศกึษาด้วยวธีิการเก็บข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม วธีิน้ีใช้กับผู้ท่ีมกีารศึกษาพอสมควร คือสามารถอา่นออกเขียนได้ แบบวัดเจตคตินัน้จะมขี้อค าถามและ

ค าตอบต่างๆ ไว้ให้เลือกตอบ โดยท าไว้เป็นมาตรฐาน แบบแผนเดียวกันส าหรับผู้ตอบทุกคน การใช้แบบวัดเจตคติเป็น

วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดในการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติ เพราะใช้เวลาน้อยและได้ค าตอบเท็จจริงมากกว่าวิธีอื่น (ดวงเดือน  

พันธุมนาวนิ, 2530 อา้งถึงใน มลฤดี คทายเพ็ชร, 2556) 

 แบบทดสอบเจตคติสามารถท าด้วยวิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Method) วิธีนี้ก าหนดมาตราเป็น 5 ชั้นแต่ละชั้นจะ

ก าหนดค่าไว้หลังจากไปรวบรวมข้อมูลในการวิจัยมาแล้ว (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538 อ้างถึงในมลฤด ี 

คทายเพ็ชร, 2556)  

2. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics Theory) 

 จรยิธรรมทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานหรือเกณฑ์การพิจารณา หรือ การศึกษาเกี่ยวกับบุคคล องค์กร นโยบาย 

การกระท าของธุรกิจวา่ดีหรือไมด่ี ถูกหรือผิดหรือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้านจรยิธรรม ซึ่งถือเป็นวนิัยหรือบรรทัดฐาน

เป็นหลักปฏบัิตใินการด าเนินธุรกิจในทางท่ีถูกท่ีควรในแตล่ะชว่งเวลา และยังเป็นปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจสามารถด าเนนิงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการแขง่ขันได้อยา่งเป็นธรรมในการด าเนนิธุรกิจ (ธกานต์ ชาติวงค์, 2550) 

 จรยิธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎีปทัสถานหรือ Norm Theory ซึ่งหมายถึง การท่ีผู้น าของบริษัท

ทีเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ศีลธรรม (Moral) เป็นเคร่ืองมือตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการท่ีผู้น าท่ีมีศีลธรรม (Moral Leadership) เป็นผู้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กรท่ีเกิดคุณค่า

มากกว่าข้อก าหนดของบริษัทหรือตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังต้องค านึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมอื่นๆ 

เชน่ ความเสมอภาค เสรีภาพ และความเป็นธรรมอีกดว้ย (อนันตชัย ยูรประถม, 2550) 

 ขอบข่ายของจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อมองธุรกิจในลักษณะของกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้อง 

(Stakeholders) จรยิธรรมทางธุรกิจก็จะอยูใ่นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังท่ีเป็นสังคมภายในและ

ภายนอกของธุรกิจ (Heidi Vernon, 1998)  

 คุณลักษณะท่ีแสดงถึงจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อก าหนดของ The Caux Round Table 

ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ (The Caux Round Table, 2009) ประกอบด้วย 

1. จริยธรรมที่มีต่อลูกค้า (Customers) ธุรกิจจะต้องเชื่อมั่นในเร่ืองการรักษาลูกค้าท้ังหมดอย่างยุติธรรม  

โดยไม่ค านงึวา่จะเป็นลูกค้าสนิค้า/บริการของเรา หรือเป็นลูกค้ารายอื่นในตลาด จึงจ าเป็นต้องมคีวามรับผิดชอบในเร่ือง 

1.1 ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพสูงสุดและบริการให้ตรงกับความต้องการ 

1.2 ปฏบัิตติอ่ลูกค้าอยา่งยุตธิรรมในทุกด้านของการด าเนนิธุรกิจ รวมท้ังรักษาระดับการให้บริการและ

ชว่ยแก้ไขปัญหาความไมพ่งึพอใจของลูกค้า 
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1.3 สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับลูกค้า ด้วยการค านึงถึงคุณภาพของสินค้า

และบริการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าดยีิ่งขึน้ 

1.4 ยุติธรรมและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการน าเสนอสินค้า การตลาด และการโฆษณา 

2. จริยธรรมที่มีต่อพนักงาน (Employees) ธุรกิจจะต้องเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของพนักงานทุกคนและให้ค านึงถึง

ผลประโยชนข์องพนักงานอย่างเครง่ครัด จึงจ าเป็นต้องมคีวามรับผิดชอบในเร่ือง 

2.1 จัดหางานและให้ค่าตอบแทนท่ีช่วยให้พนักงานมีความเป็นอยูท่ี่ดี 

2.2 จัดสภาพการท างานด้วยการค านึงถึงสุขภาพและความเหมาะสมของพนักงานแตล่ะคน 

2.3 ซื่อสัตย์ในการติดต่อสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานภายใต้ข้อก าหนดของ

กฎหมายและข้อจ ากัดในการแขง่ขัน 

2.4 รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน หากเป็นไปได้ให้ตอบสนองต่อข้อแนะน า ความคิดเห็น  

ข้อเรียกรอ้งและข้อร้องเรียนของพนักงาน 

2.5 เป็นผู้มสี่วนร่วมท่ีดใีนการเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น 

2.6 หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติและรับประกันความเท่าเทียมในความแตกต่าง เช่น เพศ อายุ เชื้อชาต ิ

และศาสนา 

2.7 ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลที่มคีวามสามารถแตกต่างกันตามความสามารถที่แท้จริง 

2.8 ป้องกันพนักงานจากการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในการท างาน 

2.9 สนับสนุนและชว่ยเหลอืพนักงานในการพัฒนาความรูแ้ละทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 

2.10 การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงาน มักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างธุรกิจ รัฐบาล  

กลุ่มพนักงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมสี่วนในการร่วมกันจัดการปัญหาที่เรือ้รังนี้ร่วมกัน 

3. จริยธรรมที่มีต่อเจ้าของและนักลงทุน (Owners/Investors) ธุรกิจต้องให้เกียรติในความไว้วางใจของ 

นักลงทุนท่ีมีต่อธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องมคีวามรับผิดชอบในเร่ือง 

3.1 ประยุกต์ใช้ความเป็นมืออาชีพกับความตั้งใจในการบริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

3.2 เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของและนักลงทุนภายใต้ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อจ ากัดใน

การแขง่ขัน 

3.3 รักษา ปกป้อง และเพิ่มสนิทรัพย์ให้กับเจ้าของและนักลงทุน 

3.4 เคารพในค าเรียกรอ้ง ข้อแนะน า ข้อร้องเรียน และมตอิย่างเป็นทางการของเจ้าของและนักลงทุน 

4. จริยธรรมที่มีต่อผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Suppliers) ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้จัดส่งวัตถุดิบและผู้รับจ้าง

ชว่งตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน จึงจ าเป็นต้องมคีวามรับผิดชอบในเร่ือง 

4.1 มีความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ในทุกกิจกรรมท่ีท าร่วมกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ ทั้งการก าหนดราคา

สินค้าร่วมกัน การตรวจสอบสทิธิในการด าเนนิการและสิทธิในการขายของผู้จัดสง่วัตถุดบิ 
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4.2 มีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ โดยปราศจากการบีบบังคับและการฟ้องร้องท่ี

ไมจ่ าเป็น 

4.3 สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีมั่นคงกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อสร้างผลตอบแทน คุณภาพ 

ความสามารถในการแข่งขัน และความน่าเชื่อถอื 

4.4 แลกเปลี่ยนและประสานข้อมูลกับผู้จัดสง่วัตถุดบิให้เข้ากับกระบวนการวางแผนของธุรกิจ 

4.5 จ่ายเงินให้ผู้จัดส่งวัตถุดบิตามเวลาและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า 

4.6 สนับสนุน และส่งเสริมผู้จัดส่งวัตถุดิบและผู้รับจ้างช่วงท่ีจ้างงานอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์

5. จริยธรรมที่มตี่อคู่แข่งขัน (Competitors) การแข่งขันธุรกิจด้วยความยุตธิรรมเป็นความตอ้งการขั้นพืน้ฐาน

ท่ีช่วยยกระดับความมั่งคั่งของประเทศและท้ายท่ีสุด จะช่วยให้การกระจายสิ นค้าและบริการเกิดความยุติธรรม  

จึงจ าเป็นต้องมคีวามรับผิดชอบในเร่ือง 

5.1 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนอยา่งเสรี 

5.2 ส่งเสริมพฤติกรรมการแข่งขันท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความเคารพซึ่งกัน

และกันระหว่างคู่แขง่ขัน 

5.3 ละเว้นจากการแสวงหา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช าระเงินท่ีน่าสงสัยหรือการให้ความช่วยเหลือ

อื่นๆ ซึ่งสามารถน าไปใชรั้กษาความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

5.4 เคารพในสทิธิของทรัพย์สนิ ทัง้ทรัพย์สนิท่ีจับตอ้งได้และทรัพย์สนิทางปัญญาของคูแ่ข่งขัน 

5.5 ปฏิเสธการแสวงหาข้อมูลทางการค้าโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือผิดศีลธรรม เช่น การจารกรรม

อุตสาหกรรม 

6. จริยธรรมที่มีต่อชุมชน (Communities) ในฐานะพลเมอืงขององคก์รระดับโลก นักธุรกิจสามารถมสี่วนร่วม

ในการปฏรูิปองคก์รของตนเองได้ จึงจ าเป็นต้องมคีวามรับผิดชอบตอ่ชุมชนในเร่ือง 

6.1 เคารพและสนับสนุนการปฏบัิตติามสทิธิมนุษยชนและหลักการของสถาบันประชาธิปไตย  

6.2 ยอมรับ สนับสนุน และปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริม    

การพัฒนาบุคคลรว่มกันระหว่างองค์กรธุรกิจและหน่วยสังคมอื่นๆ 

6.3 ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา  ความปลอดภัยใน

สถานท่ีท างาน และความอยู่ดกีินดี 

6.4 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และการอนุรักษท์รัพยากรของโลก 

6.5 สนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคง ความหลากหลายและการไม่แบ่งชนช้ันทางสังคม 

6.6 เคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.7 เป็นองค์กรท่ีมีส่วนร่วมท่ีดีต่อสังคม ผ่านการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคสิ่งของและ          

การสง่เสริมการศึกษาและวัฒนธรรม และให้พนักงานมสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและประชาสังคม   
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สนทยา เขมวิรัดน์และคณะ (2551) ศึกษาถึงความรู้และทัศนะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตามแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ  

และแนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยศึกษาความรู้และทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทาง

ธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ การศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสาขาวิชา 

จ านวน 1,734 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และการสุ่มแบบง่าย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ใช้เก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายนอกองค์การ 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านคู่แข่งขัน ด้านหน่วยราชการ ด้านสังคม และข้อมูลแบบทดสอบวัด

ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติท่ีใช้ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติ ท่ีใช้ได้แก่ ค่าที (t – test for 

independent sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) โดยใช้การเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD.) ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษา

ระดับชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการบัญชี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.50-3.50 และผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

มรีะดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และกลุ่มตัวอยา่งมี

ระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเรียงล าดับตาม

ระดับทัศนะจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านสังคม ระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.08 อันดับต่อมาคือ ด้านลูกค้า ระดับเห็นด้วย  

มคี่าเฉลี่ย 3.83 ด้านคู่แข่งขัน ระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.74 และด้านหน่วยราชการ ระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.66 และ

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การ  

พบวา่ นักศกึษาเพศชายและเพศหญิง มคี่าเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การ

ทุกๆ ด้านแตกต่างกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ภายนอกองค์การทุกๆ ด้านสูงกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นปีต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การทุกๆ ด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ด้วยวิ ธี Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD.) พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การทุกๆ ด้านแตกตา่งและสูงกวา่นักศึกษาทุกชัน้ปี  ส่วนนักศกึษาชั้นปีท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ

ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การทุกๆ ด้านแตกต่างและต่ ากว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2  

และนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ส่วนนักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้องภายนอกองค์การทุกๆ ด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD.) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีมีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอก

องค์การทุกๆ ด้านแตกต่างกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีมีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้า ด้านคู่แข่งขันและด้านหน่วยราชการสูงกว่านักศึกษา 

ทุกสาขาวิชา ส่วนด้านสังคมสูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา
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สารสนเทศ ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ภายนอกองค์การด้านลูกค้า ด้านคู่แข่งขัน ด้านหน่วยราชการ แตกต่างและสูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาการเงิน สาขาการ

จัดการ และสาขาวิชาการตลาด ส่วนด้านสังคมแตกต่างและสูงกว่านักศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจมีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้า 

แตกต่างและสูงกวา่นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน สาขาวชิาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ด้านคู่แข่งขันและด้านหน่วย

ราชการ แตกต่างและสูงกว่านักศึกษาวิชาสาขาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด และด้านสังคม แตกต่างและสูงกว่า

นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาสาขาวิชา

การตลาดมีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านคู่แข่งขัน แตกต่าง

และสูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาการจัดการ นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีคะแนน

เฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้า ด้านหน่วยราชการและด้าน

สังคมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD.) พบว่า นักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่า 2.50 มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอก

องค์การด้านลูกค้า และด้านสังคมแตกต่างและต่ ากว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอื่นๆ และด้านหน่วยราชการ

แตกต่างและต่ ากว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.50-3.50 และนักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีคะแนน

เฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้า ด้านหน่วยราชการและด้าน

สังคมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher’s Least Significant Difference (LSD.) พบวา่ นักศกึษาท่ีผู้ปกครอง

มีอาชีพเกษตรกรรม มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้า

แตกตา่งและสูงกว่านักศกึษาท่ีผู้ปกครองมอีาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ และเอกชน นักศกึษาท่ีผู้ปกครองมอีาชีพ

รับจ้าง มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอ่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้าแตกต่างและสูง

กว่านักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะ

เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านสังคมแตกต่างและสูงกว่านักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพ

รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ส่วนนักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะ

เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านลูกค้าแตกต่างและสูงกว่านักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพ

พนักงานรัฐวสิาหกิจ นักศึกษาที่ผู้ปกครองมอีาชพีธุรกิจส่วนตัว มคีะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านสังคมแตกต่างและสูงกว่านักศึกษาท่ีผู้ปกครองมอีาชพีรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน ส่วนนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพพนักงานรัฐวสิาหกิจ มีคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

ตอ่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกองค์การด้านหน่วยราชการแตกต่างและสูงกวา่นักศึกษาท่ีผู้ปกครองมีอาชีพเอกชน เกษตรกรรม 

และรับจ้าง และจากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอก

องค์การโดยรวมในระดับเห็นด้วย  จึงเสนอแนะให้มีการพัฒนาระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ภายนอกองค์การให้มีระดับทัศนะเพิ่มขึ้น โดยจัดวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ มีการสอดแรกใน  

ทุกรายวิชา จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับจ ริยธรรมทาง

ธุรกิจให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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 อักษราภัท หงษ์ขาว (2556) ศึกษาถึงเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อจริยธรรมของธุรกิจด้านการท่องเท่ียวใน

จังหวัดภูเก็ต ตามแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เจตคติท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ การปลูกฝังจริยธรรมใน

สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และลักษณะธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต โดยศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อจริยธรรมธุรกิจการท่องเท่ียว ในจังหวัดภูเก็ต การศึกษาคร้ังนี้เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2553 จ านวน 300 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และการสุ่มแบบง่าย  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ และความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 

ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านคู่แข่งขัน ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมและชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา สถิติท่ีใช้ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้

สถิติเชิงอนุมาน สถิติท่ีใช้ ได้แก่  ค่าที (t – test for independent sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใช้การเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD.) ผลการศึกษา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.50-3.50 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมีจริยธรรม โดยเรียงล าดับตามระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านลูกค้า ระดับมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.03 อันดับต่อมาคือ ด้านพนักงาน ระดับมี

จรยิธรรม มคี่าเฉลี่ย 3.98 ด้านสังคมและชุมชนท้องถิ่น ระดับมีจรยิธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านคู่แข่งขัน ระดับมจีรยิธรรม 

มีค่าเฉลี่ย 3.79 และด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.79  และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของนักศกึษาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศกึษาที่มีสาขาวิชาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านคู่แข่งขันแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ด้วยวิธี 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD.) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านคู่แข่งขันแตกต่างและสูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านคู่แข่งขัน

แตกต่างและต่ ากว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน และจากผลการศึกษา พบว่า ธุรกิจ

การท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตและมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อจริยธรรมของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน โดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานสินค้ าและบริการ สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ท้องถิ่น ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมให้ค าแนะน า เป็นวิทยากร

พเิศษ ร่วมปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงและได้ฝึกปฏิบัตจิากความต้องการท่ีแท้จริง 
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วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็นท่ีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ตามขอบข่ายของจริยธรรมทางธุรกิจที่มีตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลักการส าหรับองค์กรธุรกิจของ 

The Caux Round Table ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมท่ีมีต่อลูกค้า จริยธรรมท่ีมีต่อพนักงาน จริยธรรมท่ีมีต่อเจ้าของและ 

นักลงทุน จรยิธรรมท่ีมีต่อผู้จัดสง่วัตถุดบิ จรยิธรรมท่ีมีตอ่คูแ่ข่งขัน และจรยิธรรมท่ีมีต่อชุมชน 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ประกอบด้วย 1)  รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะนักศึกษาท่ีมีการเลือกสาขาวิชาแล้ว เป็นนักศึกษารหัสนักศึกษา 55 จ านวน 379 ราย 

รหัสนักศึกษา 56 จ านวน 416 ราย และรหัสนักศึกษา 57 จ านวน 450 ราย คิดเป็นจ านวนรวมท้ังหมด 1,245 ราย 

(มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, ส านักทะเบียน, 2558)   

 การศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของเครซี่และ  

มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน มารยาท โยทอง, 2544) จากจ านวนประชากรท้ังหมด 1,245 ราย  

ท่ีระดับความคาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอยา่งจ านวน 294 ราย 

 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 294 ราย จะใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างโดยใช้โควต้า (Quota Sampling) จากสัดส่วน

ของนักศึกษาจริง ได้เป็นนักศึกษารหัสนักศึกษา 55 จ านวน 90 ราย นักศึกษารหัสนักศึกษา 56 จ านวน 98 ราย และ

นักศกึษารหัสนักศกึษา 57 จ านวน 106 ราย และใช้เทคนิคการเลือกตัวอยา่งโดยใชโ้ควตา้ (Quota Sampling) จากสัดส่วน

นักศกึษาตามการเรียนการสอน คือ ภาคปกตแิละภาคพิเศษ และแบง่ตามสัดส่วนตามวิชาเอก คือ บัญชีและบริหารธุรกิจ 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อมูลจาก นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะนักศึกษาท่ีมีการเลือกสาขาวิชาแล้ว  

เป็นนักศกึษารหัสนักศึกษา 55 56 และ 57 จ านวน 294 ราย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคอื 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจค าตอบ (Check List) จ านวน 5 

ข้อ ในเร่ือง เพศ ระดับช้ันปี การเรียนการสอน วิชาเอก และระดับผลการเรียน  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจใน 6 ด้าน ประกอบด้วย จริยธรรมท่ีมีต่อลูกค้า 

จริยธรรมท่ีมีต่อพนักงาน จริยธรรมท่ีมีต่อเจ้าของและนักลงทุน จริยธรรมท่ีมตี่อผู้จัดส่งวัตถุดิบ จริยธรรมท่ีมีตอ่คู่แข่งขัน 

และจรยิธรรมท่ีมีต่อชุมชน  

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่การพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้กับนักศกึษา 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ านวน 294 ราย ข้อมูลท่ีได้น ามาวเิคราะห์โดยแบ่งผลการศกึษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นปี การเรียนการสอน วิชาเอก 

และระดับผลการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง การเรียนการสอนภาคปกติ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ยสะสม ระหวา่ง 2.50 – 3.50 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจใน 6 ด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแปรผลระดับความคิดเห็นเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.47) เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย

มากไปน้อย ได้แก่ การแปรผลระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.57) และด้านชุมชน (ค่าเฉลี่ย 

4.53) การแปรผลระดับความคิดเห็นเห็นด้วย ด้านผู้จัดส่งวัตถุดิบ (ค่าเฉลี่ย  4.48) ด้านคู่แข่งขัน (ค่าเฉลี่ย  4.45)  

ด้านพนักงาน (คา่เฉลี่ย 4.43) และด้านเจ้าของและนักลงทุน (ค่าเฉลี่ย 4.38) 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา การเรียน

การสอน วิชาเอก ระดับช้ันปี และระดับผลการเรียนของนักศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีต่อจรยิธรรมทางธุรกิจทุกๆ ด้านไม ่

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่การพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้กับนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดา้นการเรียนการสอน 5 อันดับแรก ได้แก่ 

  1) สอดแทรกเนื้อหาหลักจริยธรรมทางธุรกิจในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ 

ความเข้าใจและวิธีการน าไปปฏบัิติ 

  2) ใชก้รณศีกึษาประกอบการอธิบายหลักจรยิธรรมทางธุรกิจ 

  3) ส่งเสริมให้มีวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

  4) รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมสอบถามเกี่ยวกับการเรียน     

การสอนในชัน้เรียน 

  5) ส่งเสริมให้นักศกึษาค้นคว้าความรู้นอกช้ันเรียน 

 และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดา้นกิจกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ 
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  1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจจริยธรรมทาง

ธุรกิจ 

  2) จัดกิจกรรมการค้นคว้าและวิเคราะห์เหตุการณ์จริงท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้

นักศกึษามปีระสบการณ์จริง 

  3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมจากวทิยากรท่ีมีคุณภาพ 

  4) จัดกิจกรรมท่ีค านงึถึงสาธารณะประโยชน ์

  5) จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัททางธุรกิจ ด้วยการไปเยี่ยมชมองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษา ความิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สามารถอภิปรายผลการศึกษากับผลการศึกษาของสนทยา เขมวิรัตน์และคณะ (2551)  

ท่ีได้ท าการศึกษา ความรู้และทัศนะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต

กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และของ อักษราภัค หงส์ขาว (2556) ท่ีได้ท าการศึกษา ความคิดเห็นของ

นักศกึษาท่ีมีต่อจรยิธรรมของธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปการอภิปรายผลการศึกษา 

การอภปิรายงาน 

วุฒิพงศ์ งามแวน่ (2559) 

สนทยา เขมวิรัตน ์

และคณะ (2551)* 

อักษราภัค หงส์ขาว 

(2556)* 

ระดับค่าเฉลี่ยล าดับแรก ด้านลูกค้า ด้านสังคม (X) ด้านลูกค้า (√) 

ด้านลูกค้า ระดับเห็นดว้ยอย่างย่ิง 

(1) (2) (3) 

ท่ีแตกต่างกัน  

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ระดับเห็นดว้ย (X) 

(1) (2) (3) 

ท่ีแตกต่างกัน 

ทัศนะแตกต่างกัน (X) 

ระดับเห็นดว้ย (X) 

(1) (3)  

ท่ีแตกต่างกัน เจตคติไม่

แตกตา่งกัน (√) 

ด้านพนักงาน ระดับเห็นดว้ย 

(1) (2) (3)  

ท่ีแตกต่างกัน  

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

- 

ระดับเห็นดว้ย (√) 

(1) (3)  

ท่ีแตกต่างกัน เจตคติไม่

แตกตา่งกัน (√) 

ด้านคู่แข่งขัน ระดับเห็นดว้ย 

(1) (2) (3) 

ท่ีแตกต่างกัน  

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ระดับเห็นดว้ย (√) 

(1) (2) 

ท่ีแตกต่างกัน 

ทัศนะแตกต่างกัน (X) 

(3) 

ระดับเห็นดว้ย (√) 

(3)  

ท่ีแตกต่างกัน เจตคติไม่

แตกตา่งกัน (√) 

(1)  
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ท่ีแตกต่างกัน ทัศนะไม่

แตกตา่งกัน (√) 

ท่ีแตกต่างกัน  เจตคติ

แตกตา่งกัน (X) 

ด้านชุมชน ระดับเห็นดว้ยอย่างย่ิง 

 (1) (2) (3) 

ท่ีแตกต่างกัน  

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ระดับเห็นดว้ย (X) 

(1) (2) ()  

ท่ีแตกต่างกัน 

ทัศนะแตกต่างกัน (X) 

ระดับเห็นดว้ย (X) 

 (1) (3)  

ท่ีแตกต่างกัน เจตคติไม่

แตกตา่งกัน (√) 

               *หมายเหตุ    (√) ผลการศึกษาสอดคล้องกัน  (X) ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกัน 

          (1) วชิาเอก    (2) ระดับช้ันปี    (3) ระดับผลการเรียน 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการอภิปรายผลกับผลการศึกษาของสนทยา เขมวิรัตน์และคณะ (2551) ในส่วนผล

การศึกษาไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีความแตกต่างกัน โดยท่ีการศึกษาของสนทยา  

เขมวิรัตน์ เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนักศึกษาชั้นปีท่ี  

1-4 นักศกึษาปวส. และนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ประกอบด้วยนักศกึษาสาขาวิชาการเงิน การจัดการ การตลาด 

การบัญชี สารสนเทศ และภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมท้ังเป็นการศึกษาท่ีมีช่วงระยะเวลาห่างกับการศึกษาในปัจจุบันเป็น

ระยะเวลาค่อนข้างนาน (ปีพ.ศ.2551 กับปีพ.ศ.2559) และมกีารศกึษาเฉพาะจริยธรรมทางธุรกิจที่มตี่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกองค์กร ซึ่งเนื้อหาจริยธรรมทางธุรกิจที่เหมอืนกันเพยีง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านคู่แขง่ขัน และด้านชุมชน 

 และผลการอภิปรายผลกับผลการศึกษาของอักษราภัค หงส์ขาว (2556) ในส่วนผลการศึกษาสอดคล้องกัน 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีความใกล้เคียงกัน โดยท่ีการศึกษาของอักษราภัค หงส์ขาวเป็นนักศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาราชภัฎภูเก็ต ชั้นปีท่ี 3-4 ประกอบด้วยนักศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และการจัดการท่องเท่ียวและบริการ รวมท้ังเป็นการศึกษาท่ีมีช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับ

ช่วงระยะเวลาการศึกษาในปัจจุบัน (ปีพ.ศ.2556 กับปีพ.ศ.2559) และมีการศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีเนื้อหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ีเหมือนกันท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า  

ด้านพนักงาน ด้านคู่แขง่ขัน และด้านชุมชน 

 จากการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่มขี้อค้นพบท่ีส าคัญ ดังตอ่ไปน้ี 

1. ความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจท้ัง 6 ด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 ด้านเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านลูกค้า และด้านชุมชน และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ

จริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในระดับเห็นด้วย 4 ด้านเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านผู้จัดส่งวัตถุดิบ ด้านคู่แข่งขัน ด้านพนักงาน  

และด้านเจ้าของและนักลงทุน  
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2. ปัจจัยย่อยของจริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ไม่เลือกปฏิบัติต่อ

พนักงานท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา  อยู่ในระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ใน

จริยธรรมทางธุรกิจด้านพนักงาน และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือ จัดสภาพการท างานให้เหมาะสมกับสุขภาพของ

พนักงานแตล่ะคน อยู่ในระดับความคดิเห็นเห็นดว้ย ซึ่งอยูใ่นจริยธรรมทางธุรกิจด้านพนักงานด้วยเชน่กัน 

3. เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย 10 ล าดับแรก พบว่า จริยธรรมทางธุรกิจด้านลูกค้าอยู่ในล าดับด้วยกัน 5 ล าดับ 

จริยธรรมทางธุรกิจด้านชุมชนอยู่ในล าดับด้วยกัน 4 ล าดับ และจริยธรรมทางธุรกิจด้านพนักงานอยู่ในล าดับด้วยกัน  

1 ล าดับ  

4. เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย 10 ล าดับสุดท้าย พบว่า จริยธรรมทางธุรกิจด้านพนักงานอยู่ในล าดับด้วยกัน  

6 ล าดับ จริยธรรมทางธุรกิจด้านเจ้าของและนักลงทุนอยู่ในล าดับด้วยกัน 3 ล าดับ และจริยธรรมทางธุรกิจด้านผู้จัดส่ง

วัตถุดบิอยู่ในล าดับด้วยกัน 1 ล าดับ 

5. จากการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่พบวา่ สามารถจ าแนกนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

5.1  นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจด้านชุมชนมี

ความแตกต่างกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจด้านชุมชนมากกว่าเพศ

ชาย ในประเด็นท่ีมีต่อบุคคล และสังคมด้านชุมชน ซึ่งนักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นท่ีมากกว่าในการเคารพสิทธิ

มนุษยชน ความหลากหลายและการไม่แบ่งชนชั้นทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรของโลก 

5.2 นักศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน วิชาเอก และระดับชั้นปีแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมี

ตอ่จริยธรรมทางธุรกิจในทุกๆ ด้านไม่มคีวามแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อจริยธรรมทาง

ธุรกิจปัจจัยย่อยมีความแตกต่างกัน โดยจ านวนข้อปัจจัยย่อยท่ีแตกต่างกันมเีพยีงเล็กน้อย  

5.3 นักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียนท่ีแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ

ในทุกๆ ด้านและปัจจัยย่อยไม่มีความแตกต่างกัน  

 และจากการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่คร้ังน้ี มขี้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้กับนักศกึษาดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้กับนักศึกษา ส าหรับด้านลูกค้า และด้านชุมชนในภาพรวม  

ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ควรด ารงการพัฒนาจริยธรรมทาง

ธุรกิจไวอ้ย่างตอ่เนื่องและให้เกิดความสม่ าเสมอ ส่วนด้านผู้จัดสง่วัตถุดบิ ด้านคู่แข่งขัน ด้านพนักงาน และด้านเจ้าของและ

นักลงทุนในภาพรวม ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีตอ่จริยธรรมทางธุรกิจอยูใ่นระดับเห็นด้วย ควรปรับเปลี่ยนวธีิการ

เรียนการสอน ให้สอดแทรกเนื้อหาหลักจริยธรรมทางธุรกิจในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์

ความสอดคล้องกันระหว่างรายวิชากับเนื้อหาจริยธรรมทางธุรกิจในด้านต่างๆ ตามบริบทของแต่ละรายวิชา เพื่อให้

นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจในแต่ละด้านและให้ทราบถึงวิธีการน าจรยิธรรมทางธุรกิจไปปฏบัิต ิ

ควรเนน้ย้ าให้นักศกึษาตระหนักถึงจรยิธรรมทางธุรกิจได้อยา่งสม่ าเสมอ มกีารยกตัวอยา่งจริยธรรมทางธุรกิจในแต่ละดา้น 
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ด้วยการอธิบายเนื้อหาจากกรณศีึกษาขององคก์รธุรกิจจริง น ามาเปรียบเทียบระหวา่งองค์กรธุรกิจที่มจีรยิธรรมทางธุรกิจ

และไมม่จีรยิธรรมทางธุรกิจ ให้นักศกึษาสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันในระหว่างการเรียนการสอน มกีิจกรรม

การอภปิรายในหัวข้อจริยธรรมทางธุรกิจในช้ันเรียน และควรมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาสามารถน าจริยธรรมทางธุรกิจ

ไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 

  นอกจากนี้ควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความคิดเห็นท่ีมีต่อจรยิธรรมทางธุรกิจใน

ด้านเหล่านี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรระบุความสอดคล้องระหว่างจริยธรรมทางธุรกิจในแต่ละด้านกับกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้น 

เพื่อให้สามารถคัดกรองกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน สามารถจัดสรรการจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามจริยธรรม

ทางธุรกิจท้ัง 6 ด้าน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมทาง

ธุรกิจด้านพนักงาน ในประเด็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจด้านชุมชน  

ในประเด็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ความร่วมมือกับหน่วยงานทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรจัด

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจด้านอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมการค้นคว้าและการวิเคราะห์จากเหตุการณ์

จริงท่ีเกี่ยวข้อง การจัดฝึกอบรมจากวิทยากรท่ีมีคุณภาพ การแสดงบทบาทสมมุติ กิจกรรมการประกวดในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (สื่อวีดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์สั้น) หรือ      

การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก

สถานศึกษา เช่น วัด หรือการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการท างานองค์กรธุรกิจท่ีมีจริยธรรมทางธุรกิจ หรือการจัดค่ายอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านจริยธรรมอื่นๆ ท่ีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีซึ่งกันและกัน

ระหว่างนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและกิจกรรมร่วมกับนักศกึษาคณะอื่นๆ 

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจด้านพนักงาน และด้านเจ้าของและนักลงทุนท่ีคา่เฉลี่ยปัจจัย

ยอ่ย 10 อันดับสุดท้ายส่วนใหญ่อยู่ในท้ัง 2 ด้าน จึงควรปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมทางธุรกิจท้ัง 

2 ด้านให้เพิ่มมากขึ้น โดยเนน้การอธิบายเนื้อหาอยา่งละเอียด มีการอภิปรายในประเด็นตา่งๆ ที่นักศกึษาสงสัย เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจท้ัง 2 ด้านอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ในภาพรวมควรพัฒนาจริยธรรมทาง

ธุรกิจให้กับนักศึกษาทุกๆ ด้านอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยมีการก าหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและ     

การจัดกิจกรรมให้มคีวามตอ่เนื่องในการพัฒนาจรยิธรรมทางธุรกิจ 

2. ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน วิชาเอก และระดับชั้นปีแตกต่างกัน  

มคีวามคิดเห็นท่ีมตีอ่จริยธรรมทางธุรกิจในปัจจัยยอ่ยแตกต่างกัน ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาค

ปกติและภาคพิเศษควรเป็นมาตรฐานในเนื้อหาหลักสูตรเดียวกัน และควรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติ

และนักศึกษาภาคพิเศษ ให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจจริยธรรมทางธุรกิจใน

ประเด็นต่างๆท่ีสอดคล้องกัน ส่วนวิชาเอกของนักศึกษา ควรพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ

วิชาชีพตามสาขาวิชาของนักศึกษาท้ังนักบัญชีและนักบริหารธุรกิจ นอกจากนี้  ควรมีการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา

สาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักศึกษา ให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศกึษามจีรยิธรรมทางธุรกิจ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชพีท้ังนักบัญชีและนักธุรกิจได้

อย่างเหมาะสม และระดับชั้นปีของนักศึกษา ในการเรียนการสอนควรมีการก าหนดการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจ

ตามล าดับชั้นปี ก าหนดเป็นแบบแผนท่ีระบุกระบวนการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจให้กับนักศึกษาอย่างชัดเจน  
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มีการก าหนดให้แต่ละวิชามีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน และก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน    

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้นักศกึษาทุกๆ ชั้นปีมีระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

กัน โดยให้มีระดับคา่เฉลี่ยความคดิเห็นเพิ่มขึ้นตามระดับช้ันปี และควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกๆ ชั้นปี 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งนักศกึษาภายในคณะ ให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้

นักศึกษามีจิตส านึกและความคิดเห็นท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะในเรียนรู้ในล าดับชั้นต่อไป และเป็นบัณฑิตบริหารธุรกิจ          

ท่ีมีจริยธรรม สามารถเป็นนักธุรกิจที่ดีต่อไปในอนาคต  
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