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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและทฤษฎี จ ริ ย ธรรม
ทางธุรกิจ และ 2) ศึกษาการประยุกต์ใช้จริยธรรมในการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างความอยู่
รอดให้กับกิจการ ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติ ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ดีงาม ถูกต้องและมีคุณธรรม โดยจริยธรรมมาจากหลักคาสอนทางศาสนาซึ่งมุ่งเน้นให้คนประพฤติ
แต่ในสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียนหรือทาร้ายผู้อื่น สาหรับพัฒนาแนวคิดทฤษฎีทางจริยธรรมธุรกิจประกอบ
ไปด้ ว ย 1) ทฤษฎี ป ระโยชน์ นิ ย ม 2) แนวคิ ด จริ ย ธรรมของ Kanatian 3) ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละ
4) ทฤษฎีความยุติธรรม การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องดาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
จะสามารถช่วยทาให้ธุรกิจอยู่รอดและดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยจะต้องมีการประยุกต์ใช้จริย ธรรม
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ กั บ การท างานของพนั ก งาน งานด้ า นการตลาด การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
คาสาคัญ
การประยุกต์ใช้จริยธรรม การดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ ความอยู่รอดของธุรกิจ
ABSTRACT
This article aims to 1) study concepts of ethics and theories of business ethics
and 2) study implementation of ethics in organizational operations for business
survival. It is found that ethics involve righteous behaviour and integrity. Ethics also
concern the principles of religions which are aimed at people to be high-minded, do
not exploit or insult anyone. The concepts and theories of business ethics consist of
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1) Utilitarianism, 2) Kantian business ethics, 3) concepts of rights, and 4) Theory of
justice. Currently, business operations require social responsibility for the business
survival and sustainability. Furthermore, the implementation of ethics is essential for
the organizational operations, namely employees’ performance, marketing, information
technology (IT), and environmental conservation.
Keywords
Ethical Practice, Organizational Business Operations, Business Survival
บทนา
จากกระแสโลกาภิวัตน์อันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนได้ทาให้คนในโลก
มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยการใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการ
ติดต่อสื่ อสารทาให้ ป ระชาชนมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันที่มีความสะดวกและรวดเร็ว มากขึ้ น
กว่ า เดิ ม หากเปรี ย บเที ย บการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเดิ ม ที่ ผ่ า นมา ดั ง นั้ น จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในโลก จากการที่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรือง จึงทาให้รัฐบาล
ของประเทศต่ า ง ๆ พยายามกระตุ้ น และส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานด้ า นธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
การสนับสนุนด้านเงินทุนให้ผู้ประกอบการในรูปแบบของการให้กู้ยืมเงินเพื่อนามาลงทุนสร้างธุรกิจ
ก่อให้ เกิดการประกอบการธุร กิจ เพิ่ มขึ้น ทั้งผู้ ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซึ่งจากรายงานของฝ่ายสถิติและข้อสนเทศผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศไทยพบว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของจานวนวิสาหกิจ
ทั้ ง หมดที่ เ หลื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มสามารถสร้ า ง
ความเติบโตให้กับเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส
แรกขยายตั ว ได้ ร้ อ ยละ 4.9 สู ง กว่ า ไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่ ง ขยายตั ว ได้ ร้ อ ยละ 4.3 ขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศขยายตัวร้อยละ 3.3 คิดเป็นมูลค่า 1.61 ล้านล้านบาท (Office of
Statistic and Information, Bank of Thailand, 2018)
แม้นว่าการประกอบการธุรกิจจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจานวนมากแต่
อย่ า งไรก็ ต ามการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ประสบปั ญ หาธุ ร กิ จ ขาดความส านึ ก และขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมพยายามแข่งขันกันเพื่อสร้างความเป็นใหญ่และมุ่งหวังที่จะทากาไรสูงสุดให้ แก่
กิจการโดยไม่คานึงถึงจริยธรรม การกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียแก่ธุรกิจตามมากล่าวคือ ทาให้
ธุ ร กิ จ ขาดการยอมรั บ และศรั ท ธาจากผู้ บ ริ โ ภคท าให้ กิ จ การไม่ สามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้
(Bunbongkan, 2014) การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจตาม
แนวทางของคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็นสาหรับการดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาและการทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมและการประยุกต์ใช้จริยธรรม
กับการดาเนินธุรกิจจะเป็นแนวทางที่ช่วยทาให้การดาเนินงานขององค์กรธุรกิจประสบความสาเร็จ
และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คง
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บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลั กในการศึกษา 2 ประการคือ 1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ และ 2) ศึกษาการประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการดาเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจ
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
1. ความหมายและหลักจริยธรรม
ความหมายของจริยธรรม
จริ ย ธรรม หมายถึ ง การประพฤติ ที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง บอกให้ ท ราบว่ า
พฤติกรรมของบุคคลมีคุณธรรมและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในส่วนที่เราคิด
และปฏิบัติต่อผู้อื่นและเราต้องการให้ผู้อื่นคิดและปฏิบัติต่อเราอย่างไร (Post, Lawrence & Weber,
2002)
จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่
ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมโดยมีแนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องของความดีและความ
ถูกต้องโดยความดีคือกุศลกรรมซึ่งเป็นมาตรฐานในการประพฤติธรรมทั้งทางกาย วาจา และใจ มีการ
กระทาในการดารงชีวิตโดยสุจริตธรรมเกื้อกูลกัน ไม่ทาร้าย ไม่ล่วงละเมิดกัน มีความเมตตากรุณา
ต่อกัน (Sihaamphai, 2000)
ดังนั้นจริยธรรม หมายถึง หลักของความประพฤติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดีและมี
คุณธรรมโดยปลูกฝังให้คนมีการประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีและมีความถูกต้องทั้งในด้านความคิดและ
การปฏิบัติต่อกัน
หลักจริยธรรม
จริยธรรมเป็นความประพฤติที่แสดงออกมาที่ดีงามโดยความประพฤติที่ดีงามซึ่งคนจะแสดง
ออกมาได้นั้นจาเป็นต้องอาศัยการมีคุณธรรมของคน ดังนั้นการที่คนจะมีคุณธรรมได้จาเป็นจะต้อง
อาศัย หลั กคาสอนทางศาสนาที่มุ่งเน้นสอนให้คนเป็นคนดีเพื่อให้อยู่ร่วมกั นในสังคมอย่างสงบสุข
ในส่วนของจริยธรรมที่มาจากหลักคาสอนของศาสนาที่สาคัญและเป็นแนวทางให้คนประพฤติปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ จริ ย ธรรมตามหลั กคาสอนของลั ทธิยูดาย ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิส ลาม ศาสนาพุท ธ
ศาสนาฮินดู โดยจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักจริยธรรมของแต่ละศาสนาพบว่า มีความเหมือน
และคล้ายคลึงกันกล่าวคือ การมุ่งเน้นให้คนประพฤติแต่ในสิ่งที่ดี ได้แก่ การมีความเมตตา กรุณา
มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนหรือทาร้ายผู้อื่น ดังเช่นจริยธรรมของลัทธิยูดายเน้นใน
เรื่องคุณค่าของมนุษย์ การปฏิบัติตามสัจธรรม การมีคุณธรรม (Moore & Bruder, 2006) ซึ่งมีความ
คล้ายกับหลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ที่มุ่งเน้นให้คนทาความดี การมีความรัก ความเมตตาระหว่าง
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เช่นเดียวกับหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามและฮินดูที่มุ่งเน้นให้มนุษย์ปฏิบัติ
ต่อกันโดยสันติวิธี การมีความซื่อสัตย์ การไม่ทาร้ายหรือเบียดเบียนผู้ อื่น นอกจากนี้ยังคล้ายคลึ ง
กั บ จริ ย ธรรมพื้ น ฐานของพระพุ ท ธศาสนาคื อ มุ่ ง เน้ น ให้ ค นปฏิ บั ติ ต ามเบญจศี ล และเบญจธรรม
โดยเบญจศีลหรือศีล 5 คือข้อละเว้นจากการทาความชั่วทั้งทางกาย วาจา ได้แก่ 1) เว้นจากการฆ่า
สั ต ว์ ห รื อ ท าร้ า ยเบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น 2) เว้ น จากการลั ก ทรั พ ย์ 3) เว้ น จากการประพฤติ ผิ ด ในกาม
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4) เว้ นจากการพู ดปด 5) เว้ นจากการดื่ มสุ รา ในส่ วนของเบญจธรรมคื อ ธรรมะที่ ดี งามที่ พึ งปฏิ บั ติ
มีอยู่ 5 ประการ คือ 1) เมตตากรุณา 2) สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่สุจริต 3) กามสังวร คือ
ความสามารถในการควบคุมตนเองไม่ให้หลงใหลในเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง 4) สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์
และ 5) มีสติสัมปชัญญะ คือ ความมีสติ รู้ตนเองเสมอว่าตนเป็นใครกาลังทาอะไรอยู่ (Thewintho, 2007)
จากการที่จริยธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่มาจากหลักคาสอนของศาสนาต่าง ๆ ที่
มุ่งเน้นให้คนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่คนพึงปฏิบัติต่อกัน ขณะเดียวกัน
ยั งเป็ น แนวทางให้ ผู้ป ระกอบการธุรกิจ ได้นาหลักการพื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจ
เพื่อทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและสามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน
2. พัฒนาแนวคิดทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจเป็นการนาเอาแนวคิดและหลักจริยธรรมมาประยุกต์ใช้กับการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อมุ่งให้ธุรกิจดาเนินงานด้วยความถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม โดยพัฒนาแนวคิดทฤษฎี
จริยธรรมทางธุรกิจมาจากแนวคิดทฤษฎีของนักปรัชญาตะวันตกมีรายละเอียดของทฤษฎีที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้ (Beauchamp& Bowie, 2004)
1. ทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarian Theory)
ทฤษฎีประโยชน์นิยมยึดหลักที่ว่าการกระทาที่มีคุณธรรมและความถูกต้องจะก่อให้เกิดผลดี
มากกว่าผลเสียแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเน้นประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก
2. แนวคิดจริยธรรมของ Kanatian
แนวคิดจริยธรรมของ Immanuel Kant จะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์
ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ควรถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
3. ทฤษฎีว่าด้วยสิทธิ (Right Theory)
แนวคิดว่าด้วยสิทธิเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน โดยสิทธิแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ สิทธิด้านลบและสิทธิด้านบวก สิทธิด้านลบคือสิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวางหรือ
เป็ น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ว นสิ ท ธิ ท างด้ า นบวกคื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ การได้ รั บ บริ ก ารจาก
หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่บุคคลนั้นเป็นสิทธิขององค์กรนั้น
4. ทฤษฎีความยุติธรรม (The Justice Theory)
ทฤษฎีความยุ ติธ รรมคือการปฏิบัติต่อสมาชิกหรือกลุ่ มคนในสั งคมด้ว ยความเป็นธรรม
ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลประโยชน์และภารกิจ การลงโทษ การใช้กฎหมายจะต้องกระทาลงไปโดย
ความยุติธรรม
จึงสามารถกล่ าวโดยสรุป ได้ว่าพัฒนาการแนวคิดทฤษฎีทางจริยธรรมธุรกิจมาจากการ
นาเอาหลักของจริยธรรม คุณธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจที่เน้นการมีความ
ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การไม่เบียดเบียน ตลอดจนการเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้กับคนหมู่มาก
ความจาเป็นที่องค์กรธุรกิจต้องมีจริยธรรม
ปั จ จุ บั น ยั ง คงมี ผู้ ป ระกอบการบางคนเข้ า ใจผิ ด ว่ า การประกอบธุ ร กิ จ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จริยธรรม การประกอบธุรกิจกับจริยธรรมเป็นคนละส่วนกัน จุดมุ่งหมายของการทาธุรกิจคือการได้
กาไรสูงสุด ดังที่ Suwanapak (2013) ระบุว่าการดาเนินธุรกิจมีความจาเป็นจะต้องคานึงถึงจริยธรรม
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ทางธุรกิจ เนื่องมาจากหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการทาธุรกิจเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอยู่
เหนื อ ขอบเขตของจริ ย ธรรมแต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจากสภาพการแข่ ง ขั น ทางด้ า นธุ ร กิ จ ที่ นั บ วั น ยิ่ ง
จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ได้ทาให้ธุรกิจต่าง ๆ พยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้
เทคนิค กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวบางครั้งเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
คู่ แ ข่ ง ขั น และการกระท าดั ง กล่ า วท าให้ ก ระแสสั งคมเกิ ด การต่อ ต้ า นการกระท าที่ ข าดจริ ยธรรม
ของธุรกิจแต่กลับกดดันและเรียกร้องให้ธุรกิจมีความใส่ใจและ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Krasaesunthon (2015) ระบุ ว่ า สั ง คมไทยและสั ง คมโลกในปั จ จุ บัน ต่ า งมุ่ งเน้น
การพัฒนาด้านวัตถุเพียงอย่ างเดียวโดยไม่คานึงถึงว่าการดาเนินงานจะเป็นการเอารัด เอาเปรียบ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมมากน้อยประการใด ดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคม
จึงต้องหันกลับมาให้ความสาคัญและเรียกร้องให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี นั ก วิ ช าการที่ ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมกั บ การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
เช่น (Bangmo, 2000; Pisalbutra, 2005; Traichakphop, 1998; Velasquez, 2006) มีความเห็น
ว่ า ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการธุร กิ จ มี ค วามจาเป็ นที่ จ ะต้ อ งตระหนัก และให้ ค วามใส่ ใ จในการน าเอา
จริยธรรมเข้ามาใช้ในการดาเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นโดยมีเหตุผลซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การขยายตัวของชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้นทาให้การดาเนินธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
การที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจจาเป็น
จะต้องใช้จ ริ ย ธรรมมาเป็ น มาตรฐานเพื่ อ ก าหนดความเป็นธรรมให้ เ กิ ดขึ้ นระหว่า งผู้ บ ริโ ภคและ
ผู้ประกอบการ
2) การเพิ่มขึ้นของธุรกิจทาให้เกิดการแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบระหว่างกัน มีการแย่ง
ชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดปัญหาการทาลายสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ
จาเป็นจะต้องนาเอาจริยธรรมมากาหนดเป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความเป็ นธรรม
ในการจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
3) ความคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้องค์กรธุรกิจมีการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าของปัจจัยการผลิต ผู้บริโภค
ตลอดจนสาธารณชนเพิ่มขึ้น
จากการดาเนินธุรกิจปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจะต้องกระทาควบคู่ไปกับการมีจริยธรรม
เรื่องของจริยธรรมมีบทบาทและความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจเพราะจะเป็นเกราะป้องกันและช่วย
ทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอันจะทาให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง และสามารถ
อยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขันทางธุร กิจที่
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
การประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ
จากการที่การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันจะต้องกระทาบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมเพื่อจะทา
ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้โดยที่การดาเนินธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักที่สาคัญได้แก่ ด้านการ
ผลิตและการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดล้อม (Shaw, 2011) บทความนี้มุ่ง
ศึกษาการประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ ได้แก่ การประยุกต์ใช้จริยธรรมกับ
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การทางานของพนักงาน การประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการตลาดและการผลิต การประยุกต์ใช้จริยธรรม
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจริยธรรมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
1. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับการทางานของพนักงาน
องค์กรธุรกิจที่ดีพึงให้ความเคารพและมีความรับผิดชอบต่อพนักงานที่ทางานในองค์กร
ธุรกิจทุกคนโดยจะต้องตระหนั กถึงความสาคัญโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุ ณ ค่า
ถือเป็ น ฟัน เฟืองอัน ส าคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผล โดยหลั กจริยธรรมพื้นฐาน
ซึ่งองค์กรธุรกิจพึงปฏิบัติต่อลูกจ้างก็คือ 1)หลักความสามารถ 2) หลักความเสมอภาคในโอกาสและ
3) หลักความมั่นคงในการทางาน (Nkomo, Foltler & McAfee, 2008) โดยองค์กรธุรกิจจะต้องมีการ
คัดเลือกคนเข้าทางานจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถของคนเป็นหลั กมีคุณธรรมในด้าน
ความยุติธรรมในการคัดเลือก โดยองค์กรธุรกิจจะต้องใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นหลัก
ในการคัดเลือกและหลีกเลี่ยงไม่ใช้ระบบอุปถั มภ์ (Patronage System) การคัดเลือกคนเข้าทางาน
จะต้องกาหนดกฎกติกาในการรับสมัครที่มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความชัดเจน มีขั้นตอน
วิธีการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรธุรกิจต้องการมีสิทธิ
ในการที่ จ ะสมั ค รอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ มี ก ารปิ ด กั้ น โอกาส จากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ ร ะบบ
การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรโดยใช้ ห ลั ก ความสามารถจะช่ ว ยท าให้ ภ าพพจน์ ข ององค์ ก รธุ ร กิ จ มี ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ และศรั ท ธาตลอดจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลทั่ ว ไปอั น จะส่ ง ผลท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงานของกิจการดีขึ้น (Wattanarangsan, 2016) ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจจะต้องให้โอกาส
แก่บุ คลากรในองค์กรในการพัฒ นาตนเองมี การปฏิบัติต่ อบุคลากรทุก คนอย่ างเท่าเทียมกัน เช่น
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ใช้ระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างของบริษัทยูเรกาดีไซน์ จากัด
ที่มีการนาเอาระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ได้แ ก่ หลักความสามารถ หลักความเสมอ
ภาคและความมั่นคงในการทางาน กล่าวคือ 1) หลักของความสามารถ โดยทางบริษัทฯใช้การคัดเลือก
พนักงานตามความรู้และความสามารถเป็นหลัก 2) หลักความเสมอภาค ทางบริษัทฯจะใช้กฎระเบียบ
แบบเดียวกันในการปฏิบัติกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกที่รักมั กที่ชัง การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่งจะให้พนักงานทุกคนมีสิทธิในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ไม่มีการปิดกั้น โดยจะพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถเป็นหลัก 3) หลักความมั่นคงในการทางาน บริษัทจัดทาระบบ
ประเมิ น ค่ า งานและโครงสร้ า งเงิ น เดื อ นให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ตลาดแรงงานได้ โ ดยแนวทางคื อ
ผลตอบแทนจะต้องไม่น้อยกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากการที่บริษัทยูเรกาดีไซน์จากัด
นาเอาหลักคุณธรรมเข้ามาใช้กับการบริหารงานทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ชื่นชมและยกย่องจาก
สังคมจนทาให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (Institute for Small
and Medium Enterprises Development, 2015)
จากหลักคุณธรรมที่ธุรกิจยึดถือและปฏิบัติต่อพนักงานนั้นผู้บริหารขององค์กรธุรกิจควร
กระทาอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อพนักงานดังตัวอย่างบริษัทยูเรกาดีไซน์จากัด ได้
นาเอาหลักคุณธรรมเข้ามาใช้ในการดาเนินงานโดยมีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
พนักงานได้แก่ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ
เหมือนกัน มีความเป็ น ธรรมกับ พนั กงานทุกคนโดยใช้กฎ ระเบียบแบบเดียวกันในการปฏิบัติกับ
พนักงานทุกคนจึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่ธุรกิจอื่นควรนาไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
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2. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค
Ferrell & Hirt (2008) หน้าที่ทางธุรกิจที่มีส่วนสั มพันธ์และเกี่ยวข้องกับผู้ บริโ ภคที่
สาคัญประกอบไปด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตลาดและการผลิต งานด้านการตลาดจะ
เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการเพื่อจาหน่ายให้กับผู้บริโภคและก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้บริโภค ดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับการตลาดและการผลิตจะเกี่ยวข้องกับ
ความรั บ ผิ ดชอบ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ องค์กรธุรกิจควรผลิ ตสิ นค้าที่ มีปริมาณเหมาะสม
กับ ปริ มาณความต้องการของผู้ บ ริ โ ภคเพราะหากผลิ ตสิ นค้า ในปริมาณมากเกินไปแต่ไม่ส ามารถ
จาหน่ายได้หมดก็จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจทาให้ธุรกิจต้องเสียต้นทุนเพิ่ม สินค้าไม่สามารถจะเก็บได้
ต่อไปเพราะเสียหรือบูดเน่า 2) ด้านคุณภาพสินค้า กล่าวคือ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดอัน
จะสามารถช่ ว ยสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น โดย Research Center, Thuraktbundit
University (2013) ระบุว่า ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคจะคานึงถึง
เรื่องคุณภาพเป็นหลัก กล่าวคือเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน หากสินค้ามีคุณภาพและราคา
ไม่แตกต่างกันโดยที่สินค้ายี่ห้อหนึ่งเป็นของบริษัทที่มีการนาเอาจริยธรรมในการดาเนินงาน การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคก็จะ
เลือกซื้อสินค้าของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจากงานวิจัยเรื่องการยินดีซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคชาวไทยพบว่าร้อยละ 90 ยินดีซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ทาการผลิตสินค้าที่มี คุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Phinitkiansakun, 2015) 3) ด้านการให้บริการ ธุรกิจจะทาการให้บริการแก่
ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ยความเต็ ม ใจและน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ประทับใจแก่ผู้บริโภค 4) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจจะต้องทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
บอกทั้งข้อดีและข้อเสียของสินค้าไม่ปิดบังหรือซ่อนเร้นข้อบกพร่องของสินค้า เนื้อหาในการโฆษณา
จะต้องไม่เกินความเป็นจริงกล่าวคือการใช้ถ้อยคาที่มีลักษณะโอ้อวดสรรพคุณของสินค้าที่เกินความ
เป็นจริง ดังตัวอย่างขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบด้านคุณภาพสินค้าของบริษัทสีไดโน จากัด
โดยทางบริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าโดยได้ทาการวิจัยและนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดเน้นการพัฒนา
สินค้าที่มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายใต้ขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชน (Moral
Promotion Center (Public Organization), 2012)
ดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมในการดาเนินงานของธุรกิจกับผู้บริโภคจะสามารถช่วยทาให้
ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างมั่นคงทั้งผู้บริหารและลูกจ้างขององค์กรธุรกิจต้องมีสานึกและเจตนาที่ดีจะดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มอบแต่สิ่งที่ดีแก่ผู้บริโภค โดยกาหนดออกมาเป็นแผนและแนวปฏิบัติที่ดีที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความถูกต้อง มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่าเสมอก็
จะทาให้การนาจริยธรรมไปใช้กับผู้บริโภคเกิดความสาเร็จ
3. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากบทบาทและความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ใ นปั จ จุบั น ต่ อ การด าเนิ นธุ รกิ จ ซึ่งทวี
ความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการนาเอาจริยธรรมเข้ามาใช้กับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้มี
ความถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องมีการตระหนักโดยธุรกิจจะต้องมีความรับผิดต่อการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศที่สาคัญ 3 ประการ (Post, Lawrence & Weber, 2002) คือ 1) การให้ความคุ้มครองด้าน
สิทธิหรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่นาเอาข้อมูลส่ วนบุคคลไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 2) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกล่าวคือ ไม่กระทาการตกแต่งแก้ไขดัดแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว และ
3) การให้ความคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรตลอดจนข้อมูลของลูกค้า กล่าวคือ องค์กร
ธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรเองและข้อมูลส่วนบุคคล
ของลู กค้า เช่น การวางระบบหรื อ มีโ ปรแกรมป้ องกัน ไม่ให้ บุค ลากรในองค์ กรธุร กิจหรื อผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องล่วงละเมิดสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังตัวอย่าง บริษัท Acer ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือการกาหนดนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
กล่ า วคื อ ทางบริ ษั ทจะไม่ มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ส่ ว นตัว ของลู ก ค้ ากั บ องค์ ก รภายนอกเพื่ อ ใช้ใ นการ
ดาเนินการด้านการตลาดหรือการชี้ชวนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน (Acer Company
Limited, 2014)
แม้นว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความสะดวกสบาย
ให้แก่คนในสังคมแต่ใ นทางกลับ กันก็ก่อให้ เกิด ความเสียหายแก่คนในสั งคมหากมีการนาเอาไปใช้
ในทางที่ผิ ด ดังนั้ น ข้อเสนอแนะให้ องค์กรธุรกิจมีการประยุ กต์ใช้จริยธรรมกับการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสาเร็จเพื่อสร้างความอยู่รอดให้แก่กิจการมีดังต่อไปนี้ 1) องค์กร
ธุรกิจจะต้องนาเอาเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดเป็น
นโยบายหลั กส าคัญขององค์กรที่ทุกคนจะต้ องปฏิบัติตามโดยผู้ บริห ารจะต้ องก าหนดกฎกติ ก าที่
พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเป็นลายลักษณ์อักษร หากใครละเมิดหรือฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษโดยตัว
ผู้ บ ริ ห ารจะต้องทาตนเป็ น แบบอย่ างที่ดีในการปฏิบัติ 2) องค์กรธุรกิจจะต้องมีการปรับนโยบาย
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันกล่าวคือมีการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอเพื่อให้ทัน กับ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบ วิธีการที่ก้าวหน้ามี ความ
ซับซ้อนในการปฏิบัติงานมากขึ้นอันอาจจะก่อให้เกิดปั ญหาการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือทาลาย
ระบบการรักษาความปลอดภัย ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น และ 3) องค์กรธุรกิจควร
ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คนในองค์กรเพราะการปลูกฝังค่านิยมจะ
ช่ ว ยท าให้ พ นั ก งานได้ ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการมี จริ ยธรรมภายในองค์ ก รในการใช้
เทคโนโลยี ให้ มีความถูกต้อง มีความรู้ สึ กละอายที่จะใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศไปในทางที่ผิ ด และ
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและองค์กรหากเมื่อไรก็ตามที่พนักงานในองค์กรธุรกิจมีความรู้สึกละอาย
ใจในการทาผิดพนักงานก็จะไม่กล้ากระทาผิดแต่กลับจะทุ่มเทกาลังความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะ
ปกป้องไม่ให้องค์กรธุรกิจนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ผิดและก่อให้เกิดผลเสียหายแก่องค์กร
4. จริยธรรมทางธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาได้มีการนาเอาแนวคิดของลัทธิทุนนิยมมากาหนดเป็น
กรอบที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการทากาไรสูงสุด ธุรกิจจึงกระทาการต่าง ๆ ที่ขาด
จริยธรรมและก่อให้เกิดปัญหาตามมาโดยหนึ่งในปัญหาที่สาคัญคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันสังคมได้หันมาให้ความสนใจและกดดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกาหนด
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กรอบจริยธรรมที่สาคัญในการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Bunbongkan,
2014) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด เช่น
ทาการผลิตโดยไม่ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการทาลายและเบียดเบียนวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ การน าเอาวัส ดุที่ใช้แล้วเพียงครั้งเดียวนามาใช้ใหม่ ดังตัว อย่าง บริษัทดับเบิ้ล เอจากัด
ได้นาเอาจริยธรรมทางธุรกิจในการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือทาการผลิตโดยไม่ใช้วัตถุดิบ
จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการทาลายและเบียดเบียนวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผลิตกระดาษโดยใช้
วัตถุดิบจากไม้ปลูก ไม่ใช่จากป่าธรรมชาติ ใช้เวลาปลูกต้นไม้ 3-5 ปีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้บน
คั น นาหรื อ พื้ น ที่ ว่ า งเปล่ า ซึ่ ง เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ไ ม้ จ ากป่ า ธรรมชาติ และยั ง เป็ น แหล่ ง ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ยั่งยืนแหล่งใหม่ให้กับโลก (Double A Company Limited, 2014) 2) การ
จั ดการคุณภาพของสิ่ งแวดล้ อมโดยการใช้เทคโนโลยีส ะอาดซึ่งเป็น กระบวนการในการปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การให้บริการโดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ ดังตัวอย่างการนาเอาจริยธรรมทางธุรกิจเข้ามาใช้ในการผลิตของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการนาเอาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการผลิต กล่าวคือ ทางกลุ่มฯได้นาเอาผลไม้
จากท้องถิ่นมาทาการแปรรูปโดยคัดเลือกแต่เฉพาะผลไม้ที่มีคุณภาพดี ไม่ใช้สารที่เร่งผลผลิตและเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งทาให้สินค้าที่ผลิตออกมาได้รับการยอมรับและความเชื่อถือ
จากผู้บริโภคและได้รับเครื่องหมาย อย. จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Sura, Somyana
& Khumjai, 2014)
จากแรงกดดันทางสังคมที่ต้องการให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าหาก
องค์กรธุรกิจใดไม่คานึงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลทาให้สังคมไม่มีการ
ยอมรับ ไม่มีความเชื่อถือและศรัทธาต่อธุรกิจและในที่สุดธุรกิจก็จะต้องยุติการดาเนินงาน ดังนั้น
แนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาองค์กรธุรกิจดาเนินงานโดยขาดจริยธรรม ผู้ประกอบการ
ธุรกิจพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การสื่อสารที่มีช่องทางหลากหลาย
เพิ่มขึ้นนอกเหนื อจากการสื่ อสารแบบเดิม เช่นการสื่อสารผ่ านทางระบบออนไลน์ หรือการสร้ าง
แพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีว อนามัย พร้ อมรั บ ฟัง ข้ อร้ อ งเรี ยนต่ าง ๆ 3) การจัดซื้อจัดหา ให้ มีข้อกาหนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาหรือเอกสารอ้างอิง
ก่อนปฏิบัติงาน 4) เจ้าของกิจ การควรเป็นผู้นาในการปลู กจิตสานึกพนัก งานของธุรกิจให้ มี ความ
รับผิดชอบและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทาการใดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
สรุป
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง ดังนั้นการสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจมีความต้องการอย่างยิ่งยวด
ดังนั้นการดาเนินธุรกิจที่จะสามารถดารงคงอยู่ได้นอกเหนือจากจะต้องอาศัยกลยุทธ์ กระบวนการ
ตลอดจนการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรธุรกิจแล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง
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ที่ธุรกิจพึงมีและพึงกระทาก็คือ การนาอาจริยธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจในการที่จะ
ช่ ว ยท าให้ ธุ ร กิ จ สามารถอยู่ ร อดได้ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ย ธรรมกั บ การการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สรุ ป
สาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้ คือ 1) จริยธรรมธุรกิจกับการทางานของพนักงาน ผู้ประกอบการจะต้องมี
คุณธรรมในการปฏิบัติกับพนักงานโดยยึดหลักสาคัญ 3 ประการคือ หลักของความสามารถ หลักความ
เสมอภาค และหลักความมั่น คงในการทางาน 2) จริยธรรมทางธุรกิจกับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรั บผิ ดชอบต่อผู้ บริโภคในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บ ริ การ
ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3) จริยธรรมทางธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ
ไปด้วยการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดวางระบบความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มีความซื่อสัตย์ไม่ทาการดัดแปลงและแก้ ไข
ข้ อ มู ล ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของธุ ร กิ จ และ 4) จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยี
สะอาดเพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพแต่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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thammāphibān dī dēn hǣng pī Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihāsiphā
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khunnatham čhet bō̜risat [7 Best Practice of Ethical Business Enterprises].
Bangkok: JST Publishing.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

245

Nkomo, S., Foltler, M. & McAfee, B. (2008). Human Resource Management
Application. Mason: South-Western.
Office of Statistic and Information, Bank of Thailand. (2018). Data Base of SMEs in
Thailand. Retrieved from www.bot.or.th/statistics/article/doc-libstatinfocus/smes.pdf
Phinitkiatsakul, S. (2015). ʻitthiphon khō̜ng khwāmrapphitchō̜p tō̜ sangkhom thī mī
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