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บทคัดย่อ

  การวจิยัเรือ่งจริยธรรมทางธรุกจิและผลการด�าเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัมกุดาหารเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธุรกิจและผลการ

ด�าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมทางธุรกิจและผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการที่มี 

ประเภทของกิจการ ทุนในการด�าเนินงาน ระยะเวลาการด�าเนินงาน และรายได้ต่อปีแตกต่าง

กนั และเพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างจริยธรรมทางธรุกจิและผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร จ�านวน 132 คน และใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ F-test การวิเคราะห ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

มุกดาหารมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจและผลการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน 2) ผู้ประกอบการที่มีประเภทกิจการและระยะเวลาการด�าเนินงานแตกต่าง

กันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจและผลการด�าเนินงานไม่แตกต่างกัน  

3) ผู้ประกอบการที่มีทุนในการด�าเนินงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจริยธรรม

ทางธรุกจิแตกต่างกนั 4) ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนในการด�าเนินงานและรายได้ต่อปีแตกต่างกนัมี

ความคิดเห็นด้วยกับการมีผลการด�าเนินงานแตกต่างกัน 5) จริยธรรมทางธุรกิจด้านความ

ซือ่สตัย์ ด้านการเคารพสทิธขิองบคุคลมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกต่อผลการด�าเนนิ

งานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

ค�าส�าคัญ : จริยธรรมทางธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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Abstract

 The aim of the research on the Relationship between Business Ethics and 

Performance of Small and Medium-sized Enterprises in Mukdahan Province is to 

compare the opinions on different initial registered capitals, different durations of op-

eration ,different types of business and different revenues per year. Data collection 

was done through questionnaires responded by 132 entrepreneurs of Small and 

Medium-sized Enterprises in Mukdahan Province. Statistics employed for analyses of 

the data included F-test (ANOVA and MANOVA), multiple correlation analysis, and 

multiple regression analysis.

 The results of the study revealed that the entrepreneurs of Small and Medium-

sized Enterprises in Mukdahan Province agreed with having Business Ethics and 

Performance at a high level. The entrepreneurs of Small and Medium-sized Enter-

prises in Mukdahan Province different durations of operation and different types of 

business do not have different opinions on Business Ethics and Performance. The 

entrepreneurs of Small and Medium-sized Enterprises in Mukdahan Province with 

durations of operation have different opinion on Business Ethics. The entrepreneurs 

of Small and Medium-sized Enterprises in Mukdahan Province with durations of op-

eration and different revenues per year have different opinion on Performance. From 

analyses of the relationships and effects, the following were found The Business Eth-

ics in the Honesty and Respect the Rights had positive relationships with and effects 

on performance.

Keywords : Business Ethics , Performance , Small and Medium-sized Enterprises 

1. บทน�า

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยย่อยทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ส�าหรับประเทศไทยความอยูร่อดของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหรอืทีเ่รยีกกนัโดยย่อ

ว่า SMEs  Sized (Small and Medium Enterprise) เป็นตัวก�าหนดความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ 

สังคม และการเมืองในประเทศ เนื่องจากถ้าหากในตลาดมีเพียงธุรกิจใหญ่ไม่กี่รายที่ผูกขาด

เอาไว้กับคนเพียงไม่กี่ตระกูล ปัญหาต่างๆ จะตามมาอีกมากมายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ธุรกิจ 

SMEs  Sized ทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมากจงึเป็นองค์ประกอบส�าคญัในระบบตลาดทีก่่อให้เกิดความ
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เป็นธรรมในการแข่งขัน ในปัจจุบันแม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs Sized 

ในด้านต่างๆ แต่จากสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงของเศรษฐกิจ

โลกที่เชื่อมโยงกัน ทางเลือกของ SMEs Sized จึงอยู่ที่การพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และการ

พึ่งพาตนเองที่ดีที่สุดคือ เร่งปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติต่อ

ลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

 การพัฒนา SMEs Sized ให้เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเกิดศักยภาพใน

การแข่งขัน มีความจ�าเป็นต้องค�านึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ เนื่องจากหลายคนเข้าใจผิดคิด

ว่าการท�าธรุกิจเป็นกิจกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัจรยิธรรม อยูเ่หนอืขอบเขตของจรยิธรรมคอืไม่มี

ถกูหรือผดิจริยธรรม แต่ทีจ่รงิธรุกจิไม่ได้อยูเ่หนอืจรยิธรรมและต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

ด้วย SMEs Sized จึงมีความจ�าเป็นต้องน�าจริยธรรมทางธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง

จริยธรรมทางธุรกิจ คือ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 1) ความซื่อสัตย์  2) ความ

ยุติธรรม  3) ความรับผิดชอบ  4) ความน่าเชื่อถือ  5) การเคารพสิทธิของบุคคล  6) การบ�ารุง

รักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่ประกอบด้วยจริยธรรม ย่อมเป็นที่ยอมรับ ได้รับความเชื่อถือ ได้รับ

โอกาส มีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจและมีแนวโน้มที่จะรุ่งโรจน์ จริยธรรมจึงเป็นหนทางแห่ง

ความส�าเร็จที่มีต่อผลการด�าเนินงานในการประกอบธุรกิจ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2544)

  ผลการด�าเนินงานเป็นความสามารถในการกระท�าการขององค์กรเพื่อให้เกิดผลตาม

วัตถปุระสงค์ และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยมกีารวดัหรอืประเมนิผลลพัธ์ทีส่ร้างออกมาเปรยีบ

เทยีบกบัเป้าหมายหรือจดุมุ่งหมาย ซึง่การวดัผลการด�าเนนิงานจะมกีารวดัผล 4 ด้านประกอบ

ด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ผลการ

ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการ

วัดผลการด�าเนินงาน รวมถึงการก�าหนดตัวชี้วัด (วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกุล, 2547) การวัดผล

การด�าเนินงานจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ท�าให้องค์กรเกิดความ

สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, 2549) 

 จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อ

กบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยมแีม่น�า้โขงเป็นเส้นกัน้พรมแดน วสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารถือเป็นกิจการที่ส�าคัญในการสร้างเงินและสร้างงาน

ให้แก่ท้องถิ่นมีรายได้รวมโดยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี ในอดีตถึงปัจจุบันยังไม่มีการ

ส�ารวจถงึจรยิธรรมทางธรุกจิทีว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัมกุดาหารได้ปฏบิตัิ

เพยีงใด หรอืถ้าหากมกีารน�าจรยิธรรมทางธรุกจิมาใช้ในการประกอบกิจการจะมแีนวโน้มทีจ่ะ

ได้รับผลการด�าเนินงานที่ดีในการประกอบกิจการหรือไม่ เพียงใด
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 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึจรยิธรรมทางธุรกิจและผลการ

ด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีคุณลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกันจะมีการใช้จริยธรรมทาง

ธุรกิจแตกต่างกันหรือไม่ และทดสอบว่าจริยธรรมทางธุรกิจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

หรือไม่อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร ผล

ของงานวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

มกุดาหารตลอดจนผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องและเพือ่เป็นแนวทางในก�าหนดนโยบายและส่งเสรมิการ

ใช้จริยธรรมทางธุรกิจในองค์กรต่อไปในอนาคต

 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของจริยธรรมทางธุรกิจที่มีต่อผลการด�าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

  1.2.2 เพือ่เปรยีบเทยีบจรยิธรรมทางธรุกจิและผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาการด�าเนินงาน ทุน

ในการด�าเนินงาน และรายได้ต่อปีแตกต่างกัน

 1.3 สมมติฐานของงานวิจัย

  1.3.1 จริยธรรมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสัมพันธ์

กับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

  1.3.2 จรยิธรรมทางธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมผีลกระทบต่อผล

การด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

   1.3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีประเภทของ

กจิการ ทนุในการด�าเนินงาน ระยะเวลาการด�าเนินงาน และรายได้ต่อปี แตกต่างกนั มจีรยิธรรม

ทางธุรกิจแตกต่างกัน

   1.3.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีประเภทของ

กิจการ ทุนในการด�าเนินงาน ระยะเวลาการด�าเนินงาน และรายได้ต่อปี แตกต่างกัน มีผลการ

ด�าเนินงานแตกต่างกัน

 1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย

 จากสมมติฐานและวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้

ดังนี้
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รูปที่ 1 โมเดลของจริยธรรมทางธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

 1.5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  1.5.1 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  จริยธรรม (Ethics) หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติ และประพฤติเหมาะสมในสิ่งที่ถูก

ต้องซึ่งสังคมยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น (พรนพ พุกกะพันธ์, 

2543) จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการกระท�าเป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสิน เป็น

คณุธรรมทางจริยธรรม ทีม่พีืน้ฐานอยูบ่นการกระท�าและเจตคตทิีส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ (พภิพ 

วชังเงิน, 2549)

 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) หมายถึง มาตรฐานทางศีลธรรม มาตรฐาน

ทางจริยธรรมโดยทั่วไปของบุคคลที่น�าไปใช้กับธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความไว้เนื้อ

เชื่อใจ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมีความมั่นคง และยั่งยืนของ

องค์การธุรกิจในอนาคตต่อไป ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์ (Honesty) ด้าน

ความยุติธรรม (Justice) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) ด้านความน่าเชื่อถือ (Trust) 

ด้านการเคารพสิทธิของบุคคล (Respect the Rights) และด้านการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

(Environment) (สุภาพร พิศาลบุตร, 2544)

 ด้านความซื่อสัตย์ หมายถึง การยึดหลักความจริง การเปิดเผยข้อมูล การไม่ขโมย

ผลงานลขิสทิธิ ์การปฏบิติัตามค�าม่ันสัญญา การยดึกฎระเบยีบความถกูต้อง และการไม่หลอก

ลวงฉ้อฉล ผูผ้ลติสนิค้าจะต้องมีค�าแนะน�าอย่างเปิดเผยท่ีตัวสินค้าทัง้การแสดงคณุสมบตั ิส่วน

ประกอบ สรรพคุณ และประโยชน์ที่เป็นจริงต่อผู้ใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้สินค้าไม่ให้

เกิดภัยอันตรายทั้งต่อผู้ใช้และผู้ใกล้ชิด

 ด้านความยุติธรรม หมายถึง ความถูกต้องและความเท่าเทียมกัน จริยธรรมของ

นักธุรกิจจึงควรยึดหลักของความยุติธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสมอภาค การไม่เลือก

จริยธรรมทางธุรกิจ

 1.ความซื่อสัตย์ 

 2. ความยุติธรรม 

 3. ความรับผิดชอบ  

 4. ความน่าเชื่อถือ  

 5. การเคารพสิทธิของบุคคล 

 6. การบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม

 ผลการด�าเนินงาน

1.ด้านลูกค้า 

2.ด้านกระบวนการภายในองค์กร 

3.ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

4.ด้านการเงิน 
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ปฏบิตั ิการให้ทกุคนรบัส่ิงท่ีดมีีคณุภาพ สนิค้าและบรกิารคุม้ค่าใช้จ่าย การก�าหนดราคาสนิค้า

และบริการอย่างสมเหตุสมผล การแข่งขันธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การด�าเนินการใดๆ ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องให้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ท้อถอยหรือทอดทิ้งภาระหน้าที่กลางคัน มีความ

ระมัดระวังในการด�าเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความทุกข์ยากของคนอื่น หรือสร้าง

พิษภัยอันตรายต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมความรับผิดชอบทาง

ธุรกิจจะมีองค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า และต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ คือ การติดต่อร่วมงานกับหน่วยงานธุรกิจหรือนักธุรกิจที่มาด�าเนิน

งานเกี่ยวข้องด้วย โดยใช้หลักของความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง ความรับผิดชอบ

ต่อพนักงาน คือ นายจ้างควรรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญา การมอบงานตามข้อ

ตกลง การไม่เลิกจ้างกลางคัน การเอาใจใส่ไม่ให้ได้รับพิษภัยทางสารเคมี ฝุ่นละอองและ

อนัตรายจากการท�างาน การสร้างขวญัก�าลงัใจในการท�างาน เป็นต้น ความรบัผดิชอบต่อลกูค้า 

คือ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์และให้ความยุติธรรมแก่ลูกค้าที่ควรจะได้รับสินค้า

หรอืบรกิารครบถ้วนตามข้อตกลง ให้ข้อมูลคณุภาพของสินค้าอย่างเปิดเผยตรงความเป็นจรงิ 

รวมถงึข้อควรระวงัในการใช้สนิค้า การวางมาตรการควบคมุมาตรฐานสนิค้าให้มคีณุภาพดอียู่

เสมอ ในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีปัญหาข้อบกพร่องควรรับผิดชอบน�าไปแก้ไขสับเปลี่ยน

สินค้าทดแทนค่าเสียหาย ซ่อมบ�ารุงให้อยู่ในสภาพดีไม่ทอดทิ้งผลักภาระให้แก่ลูกค้า รวมถึง

การไม่เอาเปรียบต่อลูกค้าในด้านการขึ้นราคาโดยไม่สมเหตุสมผลความรับผิดชอบต่อสังคม 

คือ การไม่ด�าเนินการใด ๆ  ที่เกิดผลกระทบเป็นภัยอันตรายต่อสังคม ประกอบด้วย การไม่น�า

สารพิษภัยมาเป็นส่วนผสมของสินค้า การไม่ปล่อยของเสียจากโรงงานลงในแม่น�้าล�าคลอง 

การไม่ก่อให้เกิดควันหรือแก๊สพิษปะปนในอากาศ เป็นต้น

 ด้านการสร้างความเชื่อถือ หมายถึง เกียรติยศและศักดิ์ศรีขององค์กรธุรกิจ  

นักธุรกิจควรสร้างความยอมรับนับถือทั้งจากวงการธุรกิจ จากพนักงาน จากลูกค้า และจาก

สังคม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นผลดีต่อองค์กรและนักธุรกิจเองแล้ว ยังช่วยสร้างภาพ

ลักษณ์ที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องในสังคมระหว่างชาติด้วย

 ด้านการเคารพสทิธิของบุคคล หมายถงึ การค�านงึถงึผลประโยชน์สทิธิของบุคคล

อืน่ ลกัษณะส�าคญัของการประกอบธรุกจิในสงัคมประชาธปิไตย การด�าเนนิงานทางด้านธรุกจิ

จะไม่คดิเพยีงการสร้างผลก�าไรเป็นผลประโยชน์ของตนเองเท่านัน้ แต่ควรค�านงึถงึผลประโยชน์

สิทธิของบุคคลอื่นด้วย

 ด้านการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงทนต่อ

ไป อีกทั้งไม่ด�าเนินการใดๆ ที่ท�าลายสภาพแวดล้อมด้วย เช่น การไม่สร้างมลภาวะ ไม่ถ่ายเท
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สิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายจากการผลิตทางธุรกิจออกสู่ส่ิงแวดล้อมทั้งในด้านพื้นดิน แม่น�้า

ล�าคลอง และอากาศ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องก�าจัดสิ่งที่เป็นของเสียจากการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผล

เสียต่อสิ่งแวดล้อม

  1.5.2 ผลการด�าเนินงาน 

  ผลการด�าเนินงาน (Perpormance) หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานที่ช่วยให้

เห็นผลของการปฏบิตังิานในหลายๆด้านพร้อมกนั ผลการด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธิภาพจะสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ดังน้ันองค์กรจึงควรมีการวัดผลการด�าเนนิงาน รวมถงึการก�าหนด

ตัวชี้วัด (วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกุล, 2547) การวัดผลการด�าเนินงานจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน

การน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิตั ิท�าให้องค์กรเกดิความสอดคล้องเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั (พพิฒัน์ 

ก้องกิจกุล, 2549) โดยพิจารณาจาก 4 ด้าน (พสุ เตชะรินทร์, 2546) ดังนี้ ด้านลูกค้า (Cus-

tomer Perspective) ด้านกระบวนการภายในองค์กร (Internal Process Perspective) ด้าน

การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ด้านการเงิน (Financial Perpec-

tive) 

   ด้านการเงนิ หมายถงึ ผลการด�าเนนิงานทางด้านการเงนิขององค์กร เป็นผลลพัธ์

อันเนื่องมาจากกลยุทธ์และการด�าเนินงาน ซ่ึงปัจจัยท่ีใช้วัดความส�าเร็จในด้านการเงิน เช่น 

การเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (อ�านาจ ธีระวานิช, 2544) โดย

สามารถใช้ตัววัดจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในด้านต่าง ๆ ถ้าผล

ตอบแทนดีแสดงว่ามาจากการลงทุนที่ดี ซึ่งก็ย่อมมาจากองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทาง

ด้านการเงนิกเ็ป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัด้วยเหมอืนกนั ในทางตรงกันข้ามถ้าผลตอบแทนไม่ดี

น่ันย่อมหมายถึง การลงทุนที่ไม่ดีซึ่งอาจจะมีผลมาจากหลายๆ ด้าน เช่น ต้นทุนสูงเกินไป 

ท�าให้ราคาสินค้าสูง หรือสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด เป็นต้น นอกจากเรื่องของ

ผลตอบแทนแล้วยงัรวมไปถงึเรือ่งของมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยทีใ่ช้เป็นตวัวดัหลกัของ

มุมมองทางด้านการเงิน 

  ด้านลกูค้า หมายถงึ การพจิารณาถงึคณุค่าของลูกค้า ว่าอะไรทีเ่ป็นคณุค่าทีล่กูค้า

ต้องการ ซึง่จะท�าให้ลกูค้าหนัมาให้ความสนใจหรอืบรกิารขององค์การ เช่น ในเรือ่งของคณุภาพ 

ราคา การบริการ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ ฯลฯ เป็นต้น ดงันัน้ ดชันหีลกัทีน่�ามาพจิารณา

ในการประเมินด้านลูกค้า ก็คือ ส่วนแบ่งการตลาด เป็นตัววัดถึงสัดส่วนของธุรกิจในตลาด ซึ่ง

หน่วยธุรกิจสามารถท�าการขาย เช่น จ�านวนลูกค้า ปริมาณสินค้าที่ขายได้ ฯลฯ เป็นต้น การ

แสวงหาลูกค้าใหม่ เป็นตัววัดความสามารถในการดึงดูดลูกค้าใหม่หรือธุรกิจใหม่ การธ�ารง

รักษาลูกค้าเก่า เป็นตัววัดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์การในการธ�ารงรักษาตาม

สมัพนัธ์ทีผ่่านมากบัลกูค้าไว้ได้มากน้อยเพียงใด ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นตวัวดัระดบัความ
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พึงพอใจของลูกค้า หลังจากที่องค์การได้มีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วมีผลสะท้อน

อย่างไรจากลูกค้าบ้าง ประโยชน์หรือก�าไรที่ลูกค้าจะได้รับ เป็นตัวชี้วัดถึงก�าไรหรือประโยชน์

ที่ลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละส่วนจะได้รับ หลังจากที่องค์การได้มีการลงทุนใช้จ่ายใด ๆ ให้กับ

ลูกค้า

   ด้านกระบวนการภายใน หมายถึง การพิจารณาทางด้านการด�าเนินงานภายใน

และห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เป็นการพิจารณาว่า มีกระบวนการอะไรบ้างภายใน

องค์การที่ก่อให้เกิดคุณค่า (Value) เช่น ถ้ามองว่าสินค้าหรือบริการของกิจการมีคุณภาพดี 

กิจการก็จะต้องพยายามค้นหาให้ได้ว่ากระบวนการอะไรภายในองค์การที่ส่งผลให้สินค้าหรือ

บริการของกิจการมีคุณภาพ มุมมองทางด้านการด�าเนินงานภายในองค์การ ประกอบด้วย

กระบวนการทางธุรกิจที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) การด�าเนินการ 

(Operations) และการบริการหลังการขาย (Postsale Service)

  ด้านการเรยีนรูแ้ละพัฒนา หมายถงึการพิจารณาในด้านทีเ่ก่ียวข้องกบับุคลากร

หรือระบบซึ่งถ้าพบว่ายังมีจุดที่ไม่พร้อม องค์การจ�าเป็นจะต้องพัฒนาในด้านใดบ้าง ตัววัดใน

ส่วนของการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การนั้น ประกอบด้วยตัววัดหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่ 

ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) การธ�ารงรักษาพนักงาน (Employee 

Retention) และผลิตภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee Productivity)

2. วิธีการวิจัย

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในจังหวัดมุกดาหาร จ�านวน 532 คน (ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร, 2552) กลุ่ม

ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ วิสาหขนาดกลางและขนาดย่อมใน

จังหวัดมุกดาหาร จ�านวน 226 คน โดยเปิดตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามจ�านวน 226 ชดุ ให้กบักลุ่มตัวอย่าง โดยจดัส่งเองและจดัส่งทางไปรษณย์ี 

ได้รับแบบสอบถามกลับมาจ�านวน 132 ชุด มีอัตราตอบกลับร้อยละ 58.40 ซึ่งสอดคล้องกับ 

Aaker, Kumar และ Day (2001) กล่าวว่า อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามอย่างน้อย 

ร้อยละ 20 จงึเป็นทีย่อมรบัได้ โดยใช้เวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 70 วนั ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 

- 10 ธันวาคม 2553  

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)
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ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดที่ก�าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้

 ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วข้องกบัผูป้ระกอบการ จ�านวน 6 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�าแหน่ง

 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวน 6 ข้อ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ระยะเวลาการด�าเนินงาน จ�านวนพนักงานในสาขา ทุนในการด�าเนินงาน ประเภทของกิจการ 

รูปแบบของกิจการ และ รายได้ต่อปี

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จ�านวน 34 ข้อ โดยครอบคลุม

วัตถุประสงค์จริยธรรมทางธุรกิจทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ จ�านวน 6 ข้อ ด้านความ

ยุติธรรม จ�านวน 5 ข้อ ด้านความรับผิดชอบ จ�านวน 6 ข้อ ด้านความน่าเชื่อถือ จ�านวน 6 ข้อ 

ด้านการเคารพสิทธิของบุคคลจ�านวน 6 ข้อ และด้านการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม จ�านวน 5 ข้อ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 ตอนที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน จ�านวน 23 ข้อ โดยครอบคลมุข้อมลู

ผลการด�าเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน จ�านวน 5 ข้อ ด้านลูกค้า จ�านวน 7 ข้อ ด้าน

กระบวนการภายใน จ�านวน 6 ข้อ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา จ�านวน 5 ข้อ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

  2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

   น�าแบบสอบถามที่แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try – out) กับ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน และ

ท�าการหาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item –total 

Correlation ซึ่งจริยธรรมทางธุรกิจได้ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ระหว่าง 0.4431 – 0.6794 และผล

การด�าเนินงานได้อ�านาจค่าจ�าแนก (r) ระหว่าง 0.4120 - 0.6761 และหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Alpha-Coefficient) ตาม

วธิขีอง Cronbach ซึง่จรยิธรรมทางธรุกจิมีค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาอยูร่ะหว่าง 0.6876 – 0.8544 

และผลการด�าเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.5467 - 0.8043 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณเพื่อทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของจรยิธรรมทางธรุกจิและผลการด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(คน) ร้อยละ

1. เพศ

  1.1 ชาย

  1.2 หญิง

65

67

49.24

50.76

รวม 132 100.00

2. อายุ

  2.1 น้อยกว่า 30 ปี 

  2.2 30 – 40 ปี

  2.3 41 – 50 ปี   

  2.4 มากกว่า 50 ปี

32

45

 49

 6

24.24

34.09

37.12

 4.54

รวม  132 100.00

3. ระดับการศึกษา

  3.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ต่�ากว่า

 3.2 ปวส. หรือ อนุปริญญา

  3.3 ปริญญาตรี 

  3.4 สูงกว่าปริญญาตรี 

19

 27

68

18

14.40

20.45

51.51

13.64

รวม  132 100.0

4. ประสบการณ์ในการท�างาน

  4.1 น้อยกว่า 10 ปี 

  4.2 10 – 15 ปี

  4.3 11-15 ปี

  4.4 มากกว่า 16 ปี 

28

35

20

49

21.21

26.52

15.15

37.12

รวม 132 100.00

 Performance = β
0
 + β

1
 Honesty + β

2 
Justice + β

3
 Responsibility + β

4
 Trust 

+ β
5
 Respect the Rights + β

6
 Environment

3. ผลการวิจัย

 ข้อมลูทัว่ไปของผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัมกุดาหาร 

ตารางที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัมกุดาหาร
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

มุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์

ในการท�างานมากกว่า 16 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 25,000 บาท และต�าแหน่งในกจิการ

เป็นเจ้าของกิจการ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด 

   มุกดาหาร

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(คน) ร้อยละ

1. ระยะเวลาการด�าเนินกิจการ

  1.1 น้อยกว่า 3 ปี

  1.2 3-5 ปี 

  1.3 6-8 ปี

  1.4 9 ปีขึ้นไป 

28

35

20

49

21.21

26.52

15.15

37.12

รวม  132 100.00

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(คน) ร้อยละ

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  5.1 ต�่ากว่า 15,000 บาท  

  5.2 15,001 - 20,000 บาท

  5.3 20,001 - 25,000 บาท 

  5.4 มากกว่า 25,000 บาท 

42

19

12

 59

31.82

 14.40

 9.08

 44.70

รวม  132 100.00

6. ต�าแหน่งงานในกิจการ

  6.1 เจ้าของกิจการ  

  6.2 กรรมการผู้จัดการ

  6.3 อื่นๆ   

 

 55

 26

 51 

41.67

19.70

38.63

รวม  132 100.00



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

57

ตารางที่ 2 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(คน) ร้อยละ

 2. จ�านวนพนักงาน

  2.1 ต่�ากว่า 10 คน

  2.2 10 - 30 คน

  2.3 31-50 คน

  2.4 51 คนขึ้นไป 

 42

 19

 12

 59

31.82

14.39

 9.09

44.70

รวม 132 100.00

3. ทุนในการด�าเนินงาน 

  3.1 ต�่ากว่า 1,000,000 บาท  

  3.2 1,000,001 - 2,000,000 บาท

  3.3 2,000,001 - 3,000,000 บาท

  3.4 3,000,001 บาทขึ้นไป

33

36

17

44

25.00

27.30

12.90

33.30

รวม 132 100.0

4. ประเภทหรือลักษณะของกิจการ

  4.1 การผลิต 

  4.2 ขายส่ง

  4.3 บริการ  

  4.4 ขายปลีก

23

36

57

16

17.42

27.27

43.19

12.12

รวม  132 100.00

 5. รูปแบบกิจการ

  5.1 ห้างหุ้นส่วน

  5.2 บริษัท

      5.3 อื่นๆ

82

49

 1

62.12

37.12

 0.76

รวม 132 100.00

6. รายได้ต่อปี

  6.1 ต่�ากว่า 50,000,000 บาท  

  6.2 50,000,000 – 70,000,000 บาท

  6.3 70,000,001 – 90,000,000 บาท

  6.4 มากกว่า 90,000,000 บาท

40

45

30

17

30.30

34.10

22.73

12.87

รวม 132 100.00
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 จากตารางที่ 2 พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาในการด�าเนินงาน 9 ปีขึ้นไป จ�านวนพนักงาน 51 คนขึ้นไป ทุนในการด�าเนิน 

งาน 3,000,001 บาทขึ้นไป ประเภทกิจการ บริการ รูปแบบกิจการคือ ห้างหุ้นส่วน และราย

ได้ต่อปี 50,000,000 – 70,000,000 บาท

ตารางที่ 3  ความคดิเหน็เกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิโดยรวมและเป็นรายด้านของผูป้ระกอบ 

 การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

จริยธรรมทางธุรกิจ  X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

1.  ด้านความซื่อสัตย์   

2.  ด้านความยุติธรรม

3.  ด้านความรับผิดชอบ  

4.  ด้านความน่าเชื่อถือ  

5.  ด้านการเคารพสิทธิของบุคคล 

6.  ด้านการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม   

4.24

4.38

4.34

4.36

4.19

4.13

0.56

0.56

0.54

0.52

0.53

0.57

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 4.27 0.45 มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร

เห็นด้วยเกี่ยวกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ด้าน

ความยุติธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความรับผิดชอบ 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้านของผู้ประกอบ 

 การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหาร 

  

การวัดผลการด�าเนินงาน  X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

1.  ด้านลูกค้า

2.  ด้านกระบวนการภายในองค์กร

3.  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

4.  ด้านการเงิน

3.52

4.32

4.05

3.96

0.71

0.55

0.68

0.72

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 3.96 0.54 มาก
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

มุกดาหารมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ล�าดับแรก ดังนี้ ด้านกระบวนการภายในองค์กร ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจโดยรวมของผู้ประกอบ 

 การวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมกุดาหารทีม่ปีระเภทของกจิการ 

 แตกต่างกัน (ANOVA) 

จริยธรรมทางธุรกิจ     แหล่งของ  df SS MS F   P-value

  ความแปรปรวน

โดยรวม   ระหว่างกลุ่ม  3 0.330 0.110    0.552    0.668

  ภายในกลุ่ม  128 26.926 0.210

       รวม  131 27.255

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางตลาดย่อมที่มีประเภท

ของกจิการแตกต่างกนัมีความคดิเห็นด้วยเกีย่วกบัจริยธรรมทางธุรกจิโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

(p>0.05)

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจโดยรวมของผู้ประกอบ 

 การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีทุนในการด�าเนิน 

 งานของกิจการต่างกัน(ANOVA)

จริยธรรมทางธุรกิจ     แหล่งของ  df SS MS F   P-value

  ความแปรปรวน

โดยรวม             ระหว่างกลุ่ม              3               1.760        0.587    2.984    0.034

             ภายในกลุ่ม             127            24.969      0.197

       รวม                 130            26.729

  จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีทุนใน

การด�าเนนิงานของกจิการแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จริยธรรมทาง

ธุรกิจ

แหล่งของ

ความแปรปรวน
df SS MS F p-value

โดยรวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

3

128

131

  1.434

25.821

27.255

0.478

0.202

2.370 0.074

  จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีระยะ

เวลาการด�าเนนิงานของกจิการแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิโดย

รวมไม่แตกต่างกัน (p>0.05)

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจเป็นรายด้านของผู้ 

 ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีรายได้

 ต่อปีของกิจการแตกต่างกัน (MANOVA)

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีราย

ได้ต่อปีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานเป็นรายด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจโดยรวมของผู้ประกอบ 

   การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีระยะเวลาการ 

     ด�าเนินงานของกิจการแตกต่างกัน (ANOVA) 

สถิติทดสอบ
การวัดผลการ

ด�าเนินงาน

Hypothesis

df

Error

df
F p-value

Pillai’s Trace 4 ด้าน 12.000   381.000 2.114  0.015*

Wilks’ Lambda 4 ด้าน 12.000 331.010 2.172  0.013*

Hotelling’s Trace 4 ด้าน 12.000 371.000 2.219  0.011*

Roy’s Largest Root 4 ด้าน 4.000 127.000 5.686  0.000*



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

61

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า จริยธรรมทางธรุกจิ ด้านความซือ่สตัย์ และด้านการเคารพ

สิทธิของบุคคล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด�าเนินงานโดยรวม (BST) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 สรุปผลการวิจัย

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารเห็นด้วยเกี่ยว

กับจริยธรรมทางธุรกิจ และผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีทุนในการ

ด�าเนินงานแตกต่างกัน เห็นด้วยเกี่ยวกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจแตกต่างกัน 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีระยะเวลา

ในการด�าเนินงาน ประเภทของกิจการและรายได้ต่อปีแตกต่างกัน เห็นด้วยเกี่ยวกับการมี

จริยธรรมทางธุรกิจโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 9  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นผลการด�าเนินงาน 

 โดยรวม 

จริยธรรมทางธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานโดยรวม

t p-valueสัมประสิทธิ์

การถดถอย

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน

ค่าคงที่ (a) 0.588 0.315 1.867  0.064

1. ด้านความซื่อสัตย์ 0.248 0.088 2.809  0.006*

2. ด้านความยุติธรรม  -0.112 0.098 -1.140  0.257

3. ด้านความรับผิดชอบ  -0.098 0.112 -0.884  0.378

4. ด้านความน่าเชื่อถือ 0.132 0.104 1.263  0.209

5. ด้านการเคารพสิทธิของบุคคล 0.624 0.113 5.539  0.000*

6. ดา้นการบ�ารงุรกัษาสิง่แวดลอ้ม 0.013 0.092 0.149  0.881

F = 23.492 p = 0.000 AdjR2 = 0.507
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จ�าหน่ายให้ขึ้นเป็นความรู้ใหม่ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือ และมีการส่งเสริมความ

สามารถในการผลติและให้บรกิารเพือ่ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารปรบั

โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับกระบวนการในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ การสร้างความรู้จะ

เริ่มแบบไม่เป็นทางการจนค่อยๆ เป็นวิถีชีวิตในองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กรเป็นสิ่ง

ที่มีร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในองค์การ สามารถเรียนรู้ สร้างขึ้นและถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆจน

กระทัง่มกีารพัฒนาองค์การอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงทางด้านการแข่งขนั 

หากกลุ่มธุรกิจไม่มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองอาจจะประสบปัญหาในการด�าเนินงานได้

เนือ่งจากในโลกธรุกจิปัจจุบนัผูท่ี้ผลิตสินค้าหรือให้บริการสิง่ใหม่ๆ หรอืมคีวามรูใ้นกระบวนการ

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายได้ต่อปี เห็นด้วยเกี่ยวกับ

ผลการด�าเนินงานด้านการเงินแตกต่างกัน

 จริยธรรมทางธุรกิจด้านความซื่อสัตย์ และด้านการเคารพสิทธิของบุคคล มีความ

สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด�าเนินงานโดยรวม 

 อภิปรายผล

 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารเห็นด้วย

เกี่ยวกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจและผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจาก  

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จริยธรรมถือเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่กิจการต่างๆ จะต้องถือ

ปฏิบัติ เปรียบเสมือนเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม หากกิจการใดมีการปฏิบัติตามหลัก

จรยิธรรมแล้วผลส�าเรจ็ขององค์การจะตามมา ในทางตรงกนัข้าม หากกจิการใดไม่มจีรยิธรรม

หรือไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจการนั้นจะค่อยๆล้มหายไปในวงการธุรกิจอย่างช้าๆ 

จริยธรรมในองค์การธุรกิจ เป็นความคาดหวังของสังคมว่าองค์การควรด�าเนินการทางธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง เพราะถ้าองค์การหรือบุคลากรใน

องค์การ เช่น พนักงานไม่ได้ท�าให้ความต้องการของสังคมบรรลุผลอาจจะได้รับการลงโทษ  

ต่อต้าน หรอืเป็นจดุเด่นท�าให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ได้ ซ่ึงการจะวดัว่ามพีฤตกิรรมทางจรยิธรรม

สูง คือ ธุรกิจได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างทั่วถึง จริยธรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

ก็เช่นเดยีวกนั ธรุกจิทีป่ฏิบติัต่อพนักงานด้วยความมีเกยีรติ ซ่ือสตัย์ และยตุธิรรม จะมผีลช่วย

ให้องค์การได้รบัผลตอบแทนกลบัมาในแง่ของขวญัก�าลงัใจในการท�างาน และความจงรกัภกัดี

จากบคุลากร รวมถงึการเพิม่ผลผลิต ตลอดจนจะเป็นทีย่อมรบั ได้รบัความเชือ่ถอื ได้รบัโอกาส

มคีวามได้เปรยีบในเชงิธรุกจิและมแีนวโน้มทีจ่ะรุง่โรจน์ยัง่ยนืในระยะยาวได้ ในด้านการวัดผล

การด�าเนินงาน เนื่องจากในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs แต่

ในการผลติสนิค้าหรือให้บรกิารจะต้องมกีระบวนการด�าเนนิงานตลอดจนการวดัผลการด�าเนนิ

งานที่เป็นมาตรฐาน  พร้อมทั้งมีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ที่ใช้ในการผลิตตลอดจนการจัด



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

63

มีภาวะผู้น�า จริยธรรมทางธุรกิจ และผลการด�าเนินงาน อยู่ในระดับมาก 

 2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีทุนใน

การด�าเนินงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีจริยธรรมทางธุรกิจแตกต่างกัน 

อาจเนื่องจาก ธุรกิจในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจก็คือเงินทุน 

โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีเงินทุนที่ใช้ในการด�าเนินงานจ�ากัดเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัธรุกจิขนาดใหญ่ ท�าให้อาจจะประสบปัญหาในการด�าเนนิงาน ผูป้ระกอบธรุกจิ

ที่มีเงินทุนมากกว่า อาจมีความคิดเห็นในด้านการปฏิบัติตามจริยธรรมแตกต่างกันกับผู้

ประกอบธุรกิจที่มีเงินทุนน้อยกว่าได้ ในการปฏิบัติตามจริยธรรมให้ครอบคลุมทุกด้านโดย

เฉพาะในด้านการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การด�าเนินธุรกิจโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม การ

ให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ของกิจการตลอดจนการพัฒนาและบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินงานของธุรกิจอย่าง

สม�่าเสมอ ในมุมมองของกิจการถือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของกิจการโดยตรงที่จะต้องรับภาระ 

กิจการที่มีรายได้หรือทุนในการด�าเนินงานจ�ากัดอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีกฏหมายที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมได้

บังคับให้กิจการได้ปฏิบัติตาม โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง หรือ

อาจจะได้รับการต่อต้านหรือไม่ยอมรับจากสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบัน

ทางการเงินอาจจะไม่ให้สินเชื่อส�าหรับกิจการที่สร้างอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลูกค้า

อาจจะไม่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ สอดคล้องกับค�ากล่าวของ สุภาพร พิศาลบุตร (2544)  

กล่าวว่า การบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นปัจจัยส�าคัญของการอยู่ร่วมกันใน

สังคม นักธุรกิจที่มีจริยธรรมย่อมต้องบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงทนต่อไป อีกทั้งไม่ด�าเนิน

การใดๆ ที่ท�าลายสภาพแวดล้อมด้วย 

 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดมุกดาหารที่มีรายได้

ต่อปีแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านการเงินแตกต่างกัน 

เนื่องจาก การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีรายได้ของแต่ละกิจการไม่เท่ากันอาจจะ

มีผลให้ผลการด�าเนินงานในด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการที่มีก�าไรอย่างต่อ

เนือ่ง มอีตัราการเตบิโตของยอดขายหรอืการให้บรกิาร และผลตอบแทนจากการลงทนุทีด่ ีของ

แต่ละกจิการไม่เหมอืนกนั ท้ังน้ีเพราะการวัดผลการด�าเนินงานทางการเงนิเป็นการใช้ข้อมลูที่

เป็นตัวเลขและส่วนใหญ่ มักจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนหรือการเพิ่มความ

สามารถทางการผลิต (Productivity) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีรายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ค�านวณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรียา สุขศีล (2548) พบว่า ผู้ประกอบการที่มีความ

แตกต่างในเรื่องขนาดของธุรกิจมีผลการด�าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
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 4. จริยธรรมทางธุรกิจด้านความซื่อสัตย์ และด้านการเคารพสิทธิของบุคคล มีความ

สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงานอาจเนื่องจาก การประกอบธุรกิจที่ตั้งอยู่

บนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์และการเคารพสทิธขิองบคุคลอ่ืน ให้บรกิารแก่ลกูค้าทกุคนอย่าง

เท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับหุ้นส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

ธรรม ด�าเนินงานต่างๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่คิดที่สร้างก�าไรเป็นผล

ประโยชน์ของตนเองเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงที่ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจที่จะท�าธุรกิจกับองค์การ มีความจงรักภักดีต่อ

องค์การ ซึ่งเป็นผลให้การด�าเนินงานขององค์การดีขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ บุญมา  

กุลชาติ (2550) พบว่า จริยธรรมทางธุรกิจมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ

ด�าเนินงานโดยรวม ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้าน

การเงิน และสอดคล้องกับค�ากล่าวของ พิภพ วชังเงิน (2546) กล่าวว่า จริยธรรมก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีมีผลต่อต�าแหน่งทางการค้าขององค์กร 

(Positioning) และมผีลต่อความภักดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสนิค้าและบรกิารและภาพลกัษณ์ทางการ

ค้าที่ดีมีผลโดยตรงต่อการก�าหนดราคา (Pricing) และความภักดีต่อสินค้าและบริการมีผล

โดยตรงต่อยอดขาย (Sales Volume) ซึ่งราคาขายและยอดขายมีผลโดยตรงต่อก�าไร ดังนั้น 
อาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาแห่งรายได้และความร�่ารวย

 ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

   1. จากการวจิยัพบว่า จรยิธรรมทางธรุกจิ โดยเฉพาะด้านความยตุธิรรม ด้านความ

ความรับผิดชอบ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์

ทางด้านบวกต่อผลการด�าเนินงานของกิจการ ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในจงัหวดัมกุดาหารควรจะตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าวมากขึน้ ทัง้นี้

เพือ่เป็นการสร้างความได้เปรยีบ เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจและการมผีลการด�าเนนิ

งานที่ดี

   2. จากการวิจัยพบว่า จริยธรรมทางธุรกิจ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการเคารพใน

สทิธขิองบคุคล และด้านการบ�ารุงรักษาสิง่แวดล้อม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ

ผลการด�าเนินงานทุกด้าน ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

มกุดาหารควรทีจ่ะธ�ารงและรกัษาไว้ในจรยิธรรมทางธรุกจิด้านทีก่ล่าวมาข้างต้น เพือ่ประโยชน์

ขององค์กรในด้านภาพลักษณ์และผลการด�าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะส�าหรับนักวิจัย

   1. ควรมกีารศึกษาถงึกลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัมกุดาหาร

ในหัวข้ออื่นๆ เช่น การตลาด ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน�า

เสนอให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดของท้องถิ่นและใน

ระดับประเทศต่อไป

  2. ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยด้านอื่นที่มีต่อผลการด�าเนินงานของกิจการ 

เช่น การบรหิารความขดัแย้ง ความยตุธิรรมในองค์กร การเปล่ียนแปลงในองค์กร เป็นต้น เพ่ือ 

้ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานขององค์กรประสบผลส�าเร็จ

  3. ควรศกึษาผลกระทบของจริยธรรมทางธรุกจิท่ีมีต่อผลการด�าเนนิงาน ในกลุม่ธรุกจิ

ที่เฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มการให้บริการ กลุ่มขายสินค้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะท�าให้งานวิจัยมี

ประสิทธิผลและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

  4. ควรเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการสัมภาษณ์แบบ

เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด
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