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บทคัดยอ
กระแสโลกาภิวัตนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคสงผลใหผูประกอบการธุรกิจจําเปนตอง
มองหาหนทางเพื่อปรับเปลี่ยนใหองคกรอยูรอดจากการแสวงหาผลกําไรโดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมที่สงผล
โดยตรงตอภาพลักษณและความยั่งยืนขององคกร บทความนี้จึงมุงนําเสนอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในดาน
จริยธรรมทางธุรกิจโดยการนําแนวคิดในเรื่องจริยธรรมมาประยุกตเขากับการดําเนินธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดความศรัทธา
สรางความเชื่อมั่นตอลูกคา และรวมไปถึงสาธารณชน โดยการทบทวนวรรณกรรมจากแหลงตางๆ อาทิ ตํารา
บทความวิ ช าการ บทความวิ จั ย เพื่ อ เป น ประโยชน สํ า หรั บ การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานด า นความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค ก ร และเพื่ อ ศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ ใ นอนาคต ผลการทบทวนพบว า ตั ว แปรเหล า นี้
มีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ และเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่มี
ตอจริยธรรมของผูประกอบการในองคกรธุรกิจอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม จริยธรรม ผูประกอบการ
Abstract
Globalization has led to a change in consumer behavior, which has resulted in businesses
looking for ways to transform organizations to survive the pursuit of profit regardless of their social
impact. It directly affects the image and sustainability of the organization. This article aims to
present the concept of corporate social responsibility (CSR) in business ethics by applying the
concept of ethics into business operations to create faith and build confidence among customers
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concept of ethics into business operations to create faith and build confidence among customers
and the public. There is a systematic review of studies such as textbooks, academic articles,
research articles for the benefit of application in corporate social responsibility work and for future
empirical studies. The results of the review found that these variables are directly important to the
success of business operations and represent the social responsibility of entrepreneurs in a
sustainable business organization.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Ethics, Entrepreneurs
บทนํา
ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจตางๆ ผูประกอบการจะใหความสําคัญตอ “จริยธรรม” กันมากขึ้น เนื่องจาก
ปญหาตางๆ อาทิ ปญหาภาวะโลกรอน ปญหาการใชแรงงานเด็ก ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได เปนตน การ
ดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมแสดงใหเห็นถึงความบกพรองในการดําเนินธุรกิจ และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
และจริยธรรมของธุรกิจไดอยางเดนชัด ทําใหองคกรธุรกิจหันมาทบทวนบทบาททางดานธุรกิจที่มีสวนสรางใหเกิด
ปญหาดังกลาว โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาองคกร
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงองคกรไมแสวงหาผลกําไร (NGOs) ไดออกมาเรียกรองใหองคกรธุรกิจตอง
ดํ า เนินงานโดยไม หวังเพี ย งแค ผ ลประกอบการทางการเงิน หรือ การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายเท า นั้ น แต ยังต อ งให
ความสําคัญและแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียอีกดวย (Doh et al., 2010 : 1465)
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในยุคใหมตองคํานึงถึงปจจัยในการบริหารธุรกิจ โดยตองคํานึงและให
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค มุงมั่นผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบตอพนักงานดวยการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ธุรกิจจะตองแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการดําเนินธุรกิจดวยความบริสุทธิ์ ตรวจสอบได
แสดงใหเห็นถึงความมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอปจจัยดานความ
รับผิดชอบตอสังคมที่มีตอจริยธรรมของผูประกอบการ เพื่อใหองคกรไดตระหนักและมุงพัฒนาองคกรธุรกิจไปใน
แนวทางแหงจริยธรรมที่คํานึงถึงคุณประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอันจะนําพาธุรกิจรวมทั้งเศรษฐกิจและ
สังคมไทยสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
วิธีการศึกษา
บทความนี้เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยใชวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูล จาก
เอกสารโดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอจริยธรรมของผูประกอบการ ไมวาจะเปนหนังสือ
ตํารา รายงานผลการวิจัย บทความจากวารสารสิ่งพิมพ วิทยานิพนธ และเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ รวมตลอดไปถึงขอมูลที่ไดจากเครือขายระหวางประเทศ หรืออินเทอรเน็ต (international
network หรือ internet) ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และจัดลําดับขอมูลในการนําเสนอ
ขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ (documentary systematic review) โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมจากบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสอดคลองกับความตองการ
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เพื่อใหไดองคความรูจากงานวิจัยที่ศึกษาตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการนํามาซึ่งขอมูลที่มีความ
น า เชื่ อ ถื อ โดยทํ า การศึ ก ษาจากฐานข อ มู ล Thaijo (https://www.tci-thaijo.org/) ผลการศึ ก ษาและทบทวน
วรรณกรรมทําใหขอมูลที่มีความนาเชื่อถือตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จากนั้นนําขอมูลที่ผานการทบทวนมาทําการ
วิเคราะห และนํามาสรุปในเนื้อหาตอไป
ความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility) เกิดขึ้นในชวงของการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิ จ แต ข าดการให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (Iszatt-White and
Sauanders, 2014 : 225) จึงกอใหเกิดแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเปนการตอตานการดําเนินธุรกิจที่
มุงหวังแคผลกําไรทางการเงินในการประกอบธุรกิจ โดยไมสนใจผลทางดานลบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม และสิ่งแวดลอม
ในวงกวา ง (Mostovicz et al., 2009 : 450) ความรับ ผิ ดชอบตอสั งคมนั้นมี วิวัฒนาการมาอยางยาวนานและ
ไมสามารถที่จะกําหนดความหมายที่แนชัดได เนื่องจากวาความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดที่เปนจุดเนนในแต
ละชวงเวลาอันเกิดจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งสามารถสรุป
ความหมายและสาระสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมตามทัศนะของนักวิชาการและองคกร อาทิ
Dahlsrud (2010 : 9) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม เปนการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม
และการกํากับที่ดีควบคูไปกับการดูแลใสใจรักษาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2555) เปนนักวิชาการคนสําคัญไดจัดประเภทของงาน CSR ออกเปน 3 กลุม
ดวยกัน คือ CSR-After-Process เปนการดําเนินกิจกรรมที่แยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจที่เปนกระบวนการหลัก
ของกิจการ CSR-In-Process เปนการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนหลักของกิจการหรือเปนการ
ทําธุรกิจที่หากําไรอยางมีความรับผิดชอบ CSR-As-Process เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยองคกรที่ไมแสวงหากําไร
ใหกับตนเอง ซึ่งจะวาในแตละแนวคิดมีรูปแบบวิธีการดําเนินการและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
นพรัตน ทองเต็มดวง (2559 : 6) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม คือการดําเนินการดานจริยธรรม
เพื่อการดูแลและใสใจกับสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวองคกร ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
Carroll (2016 : 5) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจที่
ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการกุศล โดยคาดหวังวาสังคมและองคกรธุรกิจ
สามารถที่จะมีจุดยืนรวมกันได
ภรณี หลาวทอง (2562 : 68) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม เปนกฎเกณฑทางศีลธรรมหรือ
จริยธรรมที่ผูบริหารพึงนํามาใชในการตัดสินใจ เพื่อดําเนินการบริหารองคกรและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย โดย
การคํานึงถึงความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย ดําเนินกิจการที่ถูกตองชอบธรรม และ
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เปนอันตรายตอสังคมควบคูกับการดําเนินงานขององคกร
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2564) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม เปนการเอื้อประโยชนตอผูมีสวนได
สวนไดทุกฝายอยางเหมาะสมโดยไมเบียดเบียนฝายใด
กลาวไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม คือ กระบวนการที่ผูประกอบการมุงนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ
ภายใตหลักจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐ หรือเอกชน และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ความสําคัญของจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ
จริยธรรมมาจากคําวา จริย กับ ธรรมะ จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ธรรมะหมายถึง
คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎเกณฑ
กฎหมาย สิ่งของทั้งหลาย เมื่อพิจารณาตามรูปคําจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหคํานิยามวา
“จริยธรรม” คือ ธรรมที่เปน ขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 935)
จากการทบทวนวรรณกรรมมี นั ก วิ ช าการได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความถึ ง ความสํ า คั ญ ของจริ ย ธรรมของ
ผูประกอบการไวดังนี้
อนุศาสตร สระทองเวียน (2553 : 137) มองวา หากการดําเนินธุรกิจที่ขาดจริยธรรมนอกจากจะมี
ผลกระทบที่มีตอผูบริโภค คูแขงขันและสังคมแลวยังครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอพนักงานในองคกรอีกดวย
เนื่องจากธุรกิจคาปลีกในปจจุบันเปนธุรกิจที่เนนการตอบสนองของลูกคาและมุงผูบริโภคเปนศูนยกลาง ดวยบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว
ทยากร สุวรรณปกษ (2556 : 50) กลาววา การดําเนินการธุรกิจใด หากตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตยสุจริต มีการใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการแบงปนผลประโยชนใหกับหุนสวนทุกฝายอยาง
เปนธรรม และมีการดําเนินงานเพื่อผลประโยชนของสวนรวมเปนหลักแลว สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ชวยใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอลูกคาและผูที่เกี่ยวของ เมื่อลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจในการดําเนินการธุรกิจแลว ก็จะ
สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกร และนําไปสูผลใหการดําเนินงานขององคกรดีขึ้นอยางตอเนื่อง
หรรษมน เพ็ ง หมาน (2559 : 818) เห็ น ว า จริ ย ธรรมนั บ ได ว า มี ส ว นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให
ผูประกอบการธุรกิจตองถือปฏิบัติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และเปนการดําเนินกิจการภายใตกรอบ
จริยธรรมทางธุรกิจในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการตัดสินใจ สรางความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร ชวยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ สรางความจงรักภักดีตอลูกคา และเพิ่มผลประกอบการทาง
การเงิน ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมายที่องคกรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
พิภพ วชังเงิน (2559 : 78) กลาววา การใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมของ
ผูประกอบการนั้น ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางภาพลักษณที่ดีสงผลตอตําแหนงทางการคา
ขององคกรธุรกิจ และสรางความจงรักภักดีที่ผูบริโภคมีตอสินคาและบริการ ซึ่งความภักดีตอสินคาและบริการมีผล
โดยตรงตอยอดขายที่กระทบโดยตรงตอผลกําไร จึงกลาวไดวาจริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาของรายไดและความมั่งคง
ของธุรกิจ
ภรณี หลาวทอง (2562 : 81) กล า วว า สั ง คมไทยในป จ จุ บั น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะทุกภาคสวนไดรับประสบการณทั้งใน
ดานบวกและดานลบจากองคกรธุรกิจ โดยทําใหสังคมมองเห็นถึงความเอารัดเอาเปรียบการกระทําที่ไรซึ่งจริยธรรม
เนื่องจากระบบการบริหารหรือลักษณะการทํางานของผูบริหารที่มองเห็นแตการดํารงอยูไดขององคกรแตเพียงฝาย
เดียว ขาดความจริงใจในการดูแลและใหความสําคัญกับชุมชนและสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดวา จริยธรรมทางธุรกิจเขามามีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเสนทาง
หลักที่ผูประกอบการองคกรธุรกิจตองยึดถือและปฏิบัติเพื่อนําพาองคกรสูความมั่งคั่ง ภายใตการปฏิบัติตามกฎหมาย
และบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ความสําคัญของจริยธรรมในการประยุกตใชกับผูประกอบการ
จริยธรรมเปนมาตรฐานความประพฤติของมนุษย ซึ่งจริยธรรมจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความสัมพันธระหวาง
“จรรยา” คือ ความประพฤติ และ “ธรรม” คือ เครื่องจักรรักษาความประพฤติ ฉะนั้นในการประกอบธุรกิจใดก็ตาม
ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะสงผลตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ทั้งนี้ผูประกอบการที่ดี
จะตองไมใชความรูความสามารถในทางที่ผิด หากผูประกอบการประกอบธุรกิจอยางไรจริยธรรม จะสงผลใหความ
เสียหายตกอยูกับสังคมและประเทศชาติ อยางไรก็ตามไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญและความ
จําเปนของการนําจริยธรรมไปประยุกตใชกับผูประกอบการไวอยางหลากหลาย ดังนี้
เนตรพัณณา ยาวิราช (2556 : 79) กลาววา หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจมีหลาย
หนวยงานไดแก กระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสินทางปญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (สมอ.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ซึ่งหนวยงานเหลานี้ที่มีหนาที่สอดสองดูแลจริยธรรมของ
สังคม เปนตน
มรกต ศิริวัฒนาโรจน (2557 : 95) กลาววา ในการประกอบธุรกิจสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการตองให
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจคือการปฏิบัติตามนโยบาลของรัฐ ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
สามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนดังนี้ 1) เพื่อมุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึก
และคานิยม ใหผูประกอบการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตการเคารพกฎหมาย และกฎระเบียบที่
รัฐบาลไดตั้งไว 2) เพื่อชวยใหผูประกอบการไดประกอบธุรกิจในทางที่ถูกตองเหมาะสม เปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ 3) เพื่อชวยควบคุมและสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความสํานึกใจ
หนาที่และมีความรับผิดชอบในกิจการของตน 4) เพื่อสงเสริมและควบคุมการผลิต และการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
เปนที่เชื่อถือและไววางใจไดในเรื่องของปลอดภัยและการบริการที่ดี 5) เพื่อใหผูประกอบอาชีพไมเอารัดเอาเปรียบ
ผู บ ริโ ภค และไม เ ห็นแกตั ว ทั้ งนี้ต อ งยึด หลั กโดยคํ า นึงถึ งผลกระทบที่ จะเกิดแกผู บ ริโ ภคเสมอ และ 6) เพื่ อ ให
ผูประกอบการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีความเอื้อเฟอตอสังคมสวนรวมมากขึ้น
ภรณี หลาวทอง (2562 : 101) กลาววา ในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญตางประสบปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบทีเ่ พิ่มมากขึ้น รวมทั้งการถดถอยของมาตรฐานดานจริยธรรม การตรวจสอบการกระทําผิด ดังนั้น
เพื่อสงเสริมจริยธรรมตามที่สมาคมการบริหารงานบุคคลระหวางประเทศ จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) มาตรฐานทาง
จริยธรรมควรมีความชัดเจน 2) มาตรฐานทางจริยธรรมควรสะทอนกรอบของกฎหมาย 3) ควรมีการชี้นําในเรื่อง
จริยธรรมใหแกเจาหนาที่ของรัฐทุกคนและควรสงเสริมการฝกอบรมในเรื่องจริยธรรม 4) ลูกจางและบุคลากรควร
รับทราบสิทธิ หนาที่ และพันธกรณี เมื่อตองประสบกับปญหาการกระทําผิดจริง หรือตองสงสัยวากระทําความผิด 5)
ผูที่เปนผูนําทางการเมืองจะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยาง ควรสงเสริมใหมีการออกกฎหมายและระเบียบ 6)
กระบวนการตัดสินใจควรมีความโปรงใส และเปดใหองคกรจากภายนอกเขาไปตรวจสอบได 7) ควรมีบทแนะแนวที่
ชัดเจนสําหรับปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ในการรวมมือกันปฏิบัติงานระหวางทั้งสองฝาย 8) ฝาย
ผูบริหารควรแสดงและสงเสริมการประพฤติตามหลักจริยธรรม และควรกระตุนใหเกิดการประพฤติที่ไดมาตรฐาน
ระดับสูง 9) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริง
ขององคกรในเรื่องจริยธรรม 10) สรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม การเคารพ
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และทําตามหลักพื้นฐานของจริยธรรมในการทํางานจะชวยใหองคกรภาครัฐ เปนองคกรที่ดําเนินงานดวยการยึดมั่น
ในหลักการอยางจริงจังได 11) ควรสรางกลไกในการตรวจสอบ และ 12) ตองมีการวางขั้นตอน กระบวนการ และ
บทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับจัดการตอการกระทําผิด
จากความสําคัญที่กลาวมาขางมาตน สรุปไดวา การอยูรวมกันในสังคมนั้น ลวนแลวแตมีความตองการ
ความสันติ ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยสิ่งแวดลอม การอาศัยความอุปถัมภค้ําจุนเกื้อกูล ดูแลชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความโอบออมอารีตอกัน แลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันในสังคม
ระหวางหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ เพื่อใหสังคมธุรกิจเปนสังคมที่มีคุณความดี ความยุติธรรม และมีความ
ถูกตอง สังคมจึงตองกําหนดมาตรการปกปองและรักษาใหคงเปนสังคมที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมที่ดี โดย
ปลูกฝงจริยธรรม คือ ความประพฤติหรือปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรม
องคประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมนํามาซึ่งความเปนมาตรฐานทางจริยธรรม โดยทั่วไปนั้นผูประกอบการ
มักจะนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ พบวา จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ สามารถจําแนกองคประกอบออกเปน 6 ดาน
(ภรณี หลาวทอง, 2562 : 6; สมคิด บางโม, 2558 : 225) ดังนี้
1) ดานความซื่อสัตย (honesty) เปนการยึดหลักความจริง ตรงไปตรงมา แสดงถึงการเปดเผยขอมูล
การไมลักลอบผลงานลิขสิทธิ์ของผูอื่น การมุงมั่นปฏิบัติตามคํามั่นสัญญายึดกฎระเบียบความถูกตองเปนที่ตั้ง และ
การไมลอลวงประพฤติผิดตางๆ
2) ดานความยุติธรรม (justice) ยึดความถูกตองความเทาเทียมกัน ครอบคลุมถึงความเสมอภาค การ
ไมเลือกปฏิบัติ การใหสิ่งที่ดีมีคุณภาพ สินคาและบริการคุมคาใชจายสมเหตุสมผล การแขงขันทางธุรกิจอยาง
ตรงไปตรงมา
3) ดานความรับผิดชอบ (responsibility) เปนการแสดงความรับผิดชอบตอผูม ีสวนไดสว นเสียกับธุรกิจ
ในการดําเนินการใดๆ ที่มุงประโยชนสูงสุดตอผูที่เกี่ยวของดังกลาวใหไดตามวัตถุประสงค ไมทอถอยทอดทิ้งภาระ
งาน ระมัดระวังในการดําเนินการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอความทุกขยากของผูอื่น ตอตนเอง องคกร และสังคมที่
เกี่ยวของ
4) ดานความนาเชื่อถือ (trust) เปนการแสดงหรือสรางความยอมรับนับถือในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะ
แสดงความนานับถือตอพนักงาน ลูกคา และสังคม
5) ดานการเคารพสิทธิของบุคคล (respect the rights) เปนการคํานึงถึงผลประโยชนและสิทธิของ
บุคคลอื่นเปนสําคัญ ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
6) ดานการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม (environment) คือการทํานุและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหคงทน
โดยไมดําเนินการใดๆ ที่จะทําลายสภาพแวดลอมนั้นๆ
ภัชราพร ชางแกว และคณะ (2558 : 113) กลาววา การที่ผูประกอบการมีจริยธรรมเปนองคประกอบใน
การบริหารงานนั้นมีสวนสําคัญในการประกอบการตัดสินใจลงทุนจากผูถือหุนอยางมาก ทั้งนี้องคกรควรรักษา
รูปแบบการปฏิบัติงานขององคกรตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจอยูเสมอโดยตองมีการประเมินผลการทํางานและให
รางวัลเพื่อเปนการยกยองชมเชยและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดนที่พรั่งพรอมทั้งความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรม
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ทั้งนี้ อนิวัช แกวจํานงค (2558 : 209) เห็นวา หากผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยูภายใตกฎระเบียบที่
ถูกตองและชัดเจนแลวนั้น จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางตอเนื่อง แตในการลมสลายของหลายๆ
องคการธุรกิจ ลวนแลวแตมีสวนเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจที่ไมโปรงใส ขาดการนําหลักจริยธรรมมาใช แนนอน
วาหากผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยไมมีจริยธรรม ไมมีการคํานึงถึงประโยชนของผูที่มีสวนรวมในสังคมที่ธุรกิจ
ตั้งอยู ก็จะทําลายธุรกิจนั้นในที่สุดเชนกัน
สรุปไดวา องคประกอบของจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
ซื่อสัตย สุจริต เคารพสิทธิของผูอื่น ดําเนินธุรกิจภายใตกฎระเบียบที่ถูกตองและชัดเจน รวมไปถึงการทํานุบํารุงรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความยั่งยืนภายใตกฎระเบียบขอบังคับที่
รัฐบาลตั้งไว
จริยธรรมของผูประกอบการ
ป จจุบั นหลายหนวยงานไดใหความสนใจเกี่ยวกับ การกํา กับ ดูแลกิจการภายใตหลั กจริยธรรมมากขึ้น
นักวิชาการไดอธิบายความหมายของจริยธรรมของผูประกอบการไวหลากหลาย อาทิ
พรนพ พุกกะพันธ (2554 : 56) ไดใหความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ (business ethics) หมายถึง
มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมโดยทั่วไปของบุคคลในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม การสรางความเชื่อใจ
ใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายจะสงผลใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยางมั่นคงและยั่งยืน และการพิจารณาถึงความสัมพันธและ
ผลกระทบของธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผูเกี่ยวของและสิ่งแวดลอมจะนําไปสูหลักปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งองคกร
ธุ ร กิ จ ที่ มี จ ริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ต ย จ ะนํ า ประโยชน สู ง สุ ด สู สั ง คมโลกอย า งแท จ ริ ง (Thompson, 2017) โดย
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ความซื่อสัตย (honesty) ความยุติธรรม (justice) ความ
รับ ผิ ด ชอบ (responsibility) ความนา เชื่อ ถื อ (trust) การเคารพสิ ท ธิข องบุ คคล (respect the rights) และการ
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม (environment) (ทยากร สุวรรณปกษ, 2556 : 53)
จากความหมายของจริยธรรมของผูประกอบการที่กลาวขางตน สรุปไดวา จริยธรรมของผูประกอบการ
เปนองคประกอบพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจ โดยการประพฤติตามหลักศีลธรรมอันดีงามเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ตอทุกฝายที่เกี่ยวของกับธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีความสําคัญอยางมากสําหรับผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะชวย
เพิ่มคุณคาและความเชื่อมั่นใหกับองคกรและธุรกิจอันจะสงผลใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จริ ย ธรรมของผู ป ระกอบการ มี ข อ ค น พบ ดั ง นี้ (ประชา
เทศพานิช, 2563 : 139) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมของผูประกอบการเกี่ยวกับโทรทัศนดาวเทียมใน
ประเทศไทย พบวาจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการกําหนดพฤติกรรมของผูประกอบการซึ่งสงผลตอการ
ใหบริการสาธารณะสวนหลักพุทธธรรมที่ในการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศ
ไทยไดแก หลักพรหมวิหาร 4 หลักสัมมาทิฎฐิ หลักสัมมาสังกัปปะ หลักสัมมาวาจา และหลักวาจาสุภาษิต 4 ซึ่งเปน
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมดานสื่อสารมวลชนของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทยเพื่อให
องคกรหนวยงานเปนไปอยางมีคุณธรรมและประสิทธิภาพควรยึดถือหลักการจริยธรรมในทางที่ถูกตอง (อําพล
ชะโยมชัย, 2562 : 42) ศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบผูนําเชิงจริยธรรมของผูประกอบการฐานชุมชน : การใชตัวแบบ
สมการโครงสรางในจังหวัดรอยเอ็ดและเพชรบูรณ พบวา แบบสมการโครงสรางของทั้งสองจังหวัดสามารถนําไปใช
ประโยชนในเรื่องผูนําเชิงจริยธรรมได โดยเนนการพัฒนาเครือขายความสัมพันธ ความรับผิดชอบทางสังคม และ
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ความคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ (Ginting, 2016 : 1030) พบวา ผูประกอบการที่จะสรางความสําเร็จในองคกรและ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานได ตองสรางความสัมพันธที่ดีและสรางการเชื่อมโยงเปนเครือขายกับผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก ภาครัฐ ชุมชน ผูจัดหาวัตถุดิบ ผูสงสินคา ผูซื้อหรือลูกคา สมาคมทางการคา และองคกรขนาดใหญที่
เกี่ยวของ (Dion, 2012 : 11) ศึกษาทฤษฎีทางจริยธรรม พบวา ลักษณะผูนําเชิงจริยธรรมมีความเชื่อมโยงอยูกับ
หลักทางจริยธรรมหลายดาน เชน ความรับผิดชอบตอผูอื่น (Zheng et al., 2011 : 651) ศึกษาเกี่ยวกับความเปน
ผูนําเชิงจริยธรรม โดยประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของจะมุงเนนในดานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย มุมมองสาธารณะ
และผลประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ (Amisano, 2017 : 109) กลาววา ผูนําเชิงจิตวิญญาณ มีแนวโนมใสใจ
สังคมและสิ่งแวดลอม จะสรางบรรยากาศใหพนักงานตระหนักและแสดงออกในการดูแลสิ่งแวดลอมและเขาใจ
ผลกระทบของธุรกิจตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการรวมมือกันรับผิดชอบการดําเนินงานทางธุรกิจที่มีผลตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม (Gao and He, 2017 : 299) พบวา ความสัมพันธเชิงบวกระหวางความรับผิดชอบตอสังคม
กับผูนําเชิงจริยธรรม ดังนั้น จากการวิเคราะหวรรณกรรมขางตนสรุปไดวา จริยธรรมของผูประกอบการเปนปจจัยที่
สงผลบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม
ปจจัยทีท่ ําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
ปจจัยแหงความสําเร็จเปนสิ่งสําคัญตอการบรรลุความสําเร็จของธุรกิจ หนึ่งในปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรง
ตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดนั้นคือ ผูประกอบการ เนื่องดวยผูประกอบการเปนผูกําหนดทิศทาง
นโยบาย และเปนผูขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว ผูประกอบการจึงควรมีแนวทางการดําเนินงานที่ดีมีความ
พรอมในการพัฒนาและสรางความกาวหนา นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ (ปทมา อินทรจันทร และฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล,
2562 : 289) และเห็นวา ปจจัยแหงความสํ าเร็จเป นเครื่อ งมื อของผูบริหารในการจัดลํ าดับความสําคัญในการ
ตรวจสอบความแข็ ง แกร ง ขององค ก รในการบรรลุ เ ป า หมายที่ สํ า คั ญ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ มี โ อกาสในการเกิ ด
ความสําเร็จไดมาก เนื่องจากโครงสรางขององคกรเรียบงายทําใหตัดสินใจไดงายและรวดเร็ว การเสนอสินคาหรือ
บริการที่ถูกใจลูกคาเฉพาะราย ทําไดอยางทั่วถึง อีกทั้งผูประกอบการจําเปนตองมีคุณสมบัติทั้งดานที่เปนศิลปและ
ดานความรูที่เปนศาสตร เชน ตองมีแรงผลักดัน มีแรงจูงใจในการทํางานเปนบุคคลที่มีความกระตือรือรนและ
รับผิดชอบงาน มีสติปญญาดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีแนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหตรงตอความ
ตองการของผูบริโภค มีขอมูลที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาวะปจจุบันและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล ซึ่งปจจัยสําคัญในการเปนผูประกอบการธุรกิจ (ชุดาพร สุวรรณวงษ, 2556 : 28) ประกอบไปดวย
1. สภาพความเปนไปทางการเงิน โดยทั่วไปสภาพความเปนไปทางการเงิน คือ กําไรจากการประกอบ
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี ที่ สุ ด ของความสํ า เร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ โดยผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มุ ง หวั ง จะประสบ
ความสําเร็จ ก็จะพยายามทําทุกวิถีทางใหธุรกิจมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2. การตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูมาใชบริการ เนื่องจากลูกคามีความตองการในแตละ
ธุรกิจที่แตกตางกัน ซึ่งการตอบสนองความตองการจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคา และปจจัยที่สงผลตอการ
ตอบสนองของลูกคามี 2 ดาน คือ การมีความรูสึกตอความไวตอความตองการของลูกคา และความรวดเร็วทันทวงที
ในการสนองตอบตอความตองการของลูกคา
3. การสรา งสิ นค า และบริการใหมี คุณ ภาพ การพั ฒนาสิ นค า และบริการใหมี คุ ณภาพและมีความ
แตกตางจากคูแขงขัน จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามแมวาปจจุบันธุรกิจจะมีการแขงขันกันอยาง
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รุนแรง ผูประกอบการก็จําเปนตองพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องและรวดเร็ว เพราะหากธุรกิจใดดําเนินการลาชาก็จะ
สงผลทําใหลูกคาเปลี่ยนไปสนใจธุรกิจหรือคูแขงอื่นที่สามารถพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงทันที
เนื่องจากปจจัยแหงความสําเร็จในปจจุบัน การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการจะตองคํานึงถึงจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรธุรกิจกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ได แ ก พนั ก งาน ผู ถื อ หุ น เจ า หนี้ คู ค า ลู ก ค า ผู แ ทนจํ า หน า ย เป น ต น รวมไปถึ ง ชุ ม ชน รั ฐ บาล กลุ ม กิ จ กรรม
สื่อมวลชน ตลอดจนองคกรตางๆ ซึ่งแตละกลุมลวนแลวแตสงผลตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมให
ประสบความสําเร็จ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการ มีขอคนพบดังนี้ สิ่ง
สําคัญในการทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดนั้น ผูประกอบการจะตองมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อมุงมั่นในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึ่งปจจัยที่กลาวมาขางตนจะแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญตางๆ ในการประกอบธุรกิจที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมโดย
ไมทําใหสังคมไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอน ทั้งนี้ตองอยูภายใตการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม (สมทบ
แกวเชื้อ และคณะ, 2562 : 33) ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจออนไลนในยุคดิจิทัล พบวา ใน
การดําเนินธุรกิจออนไลน ผูประกอบการจําเปนตองตองศึกษาและคนหาความตองการของลูกคา เมื่อทราบความ
ตองการของลูกคาแลวจะตองตอบสนองความตองการทันที ทั้งนีเ้ พื่อใหเกิดโอกาสทางการตลาดอยางรวดเร็ว จะเห็น
วาเมื่อมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชกับกลยุทธทางการตลาดตามภาวะตลาด จะชวยใหเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน และนําไปสูการเพิ่มยอดขายและขยายตลาดมากขึ้น สิ่งเหลานี้จะชวยใหธุรกิจตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและทําใหลูกคาพึงพอใจ เกิดการสื่อสารทางบวกแบบปากตอปาก มีการบริโภคซํ้า และมีความภักดีตอแบรนด
(ศุ ภ ศิ ล ป กุ ล จิ ต ต เ จื อ วงศ , 2558 : 47) ศึ ก ษาป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ โทรทั ศ น ดิ จิ ทั ล พบว า ป จ จั ย
ความสําเร็จ 5 ประการในการดําเนินกิจการโทรทัศนดิจิทัล คือ เงินทุน เนื้อหา พันธมิตรทางธุรกิจ พฤติกรรมผูชม
และเทคโนโลยี ผูประกอบการจําเปนตองดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบและตองวางแผนกลยุทธที่สามารถดึงดูดผูชมให
มาสนใจรายการของตนอยางตอเนื่อง (ปวริศา จันทรอุดม และจรัญญา ปานเจริญ, 2562 : 141) ศึกษาปจจัยแหง
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน: กรณีศึกษาของธุรกิจความงามและสุขภาพ พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ คือ ดานชื่อเสียง และดานความพึงพอใจ
บทสรุป
ในแงของการดําเนินธุรกิจสิ่งสําคัญที่สุดหรือเปาหมายที่สาํ คัญที่สุด นั่นคือ การมุงหวังผลกําไร ผลตอบแทน
และสวนแบงทางการตลาด ดวยการใชกลยุทธตางๆ เพื่อนํามาใชในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน อยางไร
ก็ตามรูปแบบกลยุทธการดําเนินธุรกิจที่นํามาใชนั้นตองไมนํามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผูบริโภคและคูแขง
ขัน ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจตองใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรม เมื่อผูประกอบการ
ดําเนินธุรกิจภายใตกฎระเบียบอยางถูกตองและชัดเจน การประกอบธุรกิจก็จะเกิดประสิทธิภาพและสงผลให
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางตอเนื่อง ซึ่งในทางกลับกันหากธุรกิจดําเนินธุรกิจที่ไรซึ่งคุณธรรม ไมมีความ
โปรงใส ขาดการนําหลักจริยธรรมมาใชในการดําเนินธุรกิจ ดําเนินธุรกิจดวยความเห็นแกตัวและเห็นแกประโยชน
ของตนเองและของธุรกิจเปนสําคัญ ซึ่งทายที่สุดแลวธุรกิจเหลานั้นอาจนําไปสูการลมสลายในที่สุด ดังนั้นปจจัยที่จะ
ทําผูประกอบการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจจึงควรใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเปน
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University, Vol.5 No.1 January – June 2021 | 91

การแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม ตอประเทศชาติ และตอสวนรวม หากผูประกอบการมีความ
รับผิดชอบตอสังคมก็จะสงผลใหผูประกอบการนั้นมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เปนการแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและแสดงความรับผิดชอบสังคม สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อีกทั้ง
ยั ง สามารถลดความจํ า เป น ที่ รั ฐ ต อ งออกกฎข อ บั ง คั บ และระเบี ย บต า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ยั ง ช ว ยลดการทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม และชวยปกปองผูประกอบการเกิดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจไดมากขึ้น
นอกจากการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแลว จริยธรรมยังมีผลตอการทุมเทของพนักงาน ความไม
ยอทอ ในการทํางาน กอใหเกิดความรูสึกเชิงบวกที่เกิดจากการประเมินการทํางานธุรกิจ ไมวาจะเปนทางดาน
อารมณ จิ ต ใจ ด า นกระบวนการคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และนํ า ไปสู ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการทํ า งาน ดั ง นั้ น
ผูประกอบการจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมโดยอยูบนพื้นฐานของความ
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เคารพสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดาน
สถานภาพ ดานผลประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับคุณคาของธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จเกิดความมั่นคงอยางยั่งยืน
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