การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ความรูและทัศนะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
Knowledge and Perspective of Students in Faculty of Business Administration of
Rajamangala University of Technology in Bangkok Towards Business Ethics
สนทยา เขมวิรัตน1 ธานี คงเพ็ชร2 และดวงใจ เขมวิรัตน3
Sontaya Khamwirat1, Thanee Kongpetch2 and Duangjai Khamwirat3

บทคัดยอ
ความมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรูแ ละทัศนะของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ใน 4 ดาน คือ
ดานลูกคา ดานคูแขงขัน ดานหนวยราชการ และดานสังคมโดยจําแนกตาม เพศ ระดับชั้นป สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และอาชีพของผูปกครอง กลุมตัวอยางครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,734 คน เครื่องมือที่ใชครั้งนี้เปนแบบทดสอบ
จํานวน 28 ขอ และแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t - test for independent sample , F- test และทดสอบความแตกตางรายคูดวย
วิธี LSD. ผลการศึกษาพบวา
1. ระดับทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเ กี่ยวของภายนอกองคการ โดยรวม อยูใน
ระดับเห็นดวย โดยดานที่มีระดับเห็นดวยมากที่สุด คือ ดานสังคม รองลงมา คือ ดานลูกคา ดานคูแขงขัน และ
ดานหนวยราชการ สวนระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
2. นักศึกษาทีม่ ีเพศ ระดับชั้นป สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอาชีพผูปกครองตางกัน มีความรู
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอกองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
3. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นป สาขาวิชาตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของ
ภายนอกองคการ โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
4. นักศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ โดยรวม ดานลูกคา ดานคูแขงขัน และดานสังคม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
5. นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเ กี่ยวของภายนอกองคการ
โดยรวม ดานลูกคา ดานหนวยราชการ และดานสังคม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study and compare knowledge and perspective of students
in faculty of business administration at Rajamangala University of Technology in Bangkok towards
business ethics in 4 aspects : customer, competitor, government and social. The students were
classified by gender, academic years, major subjects, student achievement and parents’ occupation.
The samples in this research were 1,734 students. The study participates were selected by stratified
random sampling. The 28 item tests and 60 item questionnaires of Likert’s rating scales were used as
the research instrument. Percentage, mean, standard deviation, t - test for independent sample, F - test
and “LSD.” analysis were statistical methods to analyze data. The results were as follows:
1. Perspective towards business ethics all aspects were in agreeable levels that the social
was the highest, while the customer including the competitor and the government was in the second rank.
Knowledge towards business ethics all aspects were in moderate levels.
2. There was significant difference for student’s knowledge towards business ethics at the
0.05 level among students in different gender, different academic years, different major subjects,
different student achievement and different parents’ occupation.
3. There was significant difference for student’s perspective towards business ethics in each
aspect and all aspects at the 0.05 level among students in different gender, different academic years
and different major subjects.
4. There was significant difference for student’s perspective towards business ethics in customer,
competitor, social and all aspects at the 0.05 level among students in different student achievement.
5. There was significant difference for student’s perspective towards business ethics in
customer, government, social and all aspects at the 0.05 level among students in different parents’
occupation.
Keyword : business ethics
E-mail : Sontaya.k@rmutp.ac.th

คํานํา
ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศตางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มีการพัฒนามากขึน้ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนสังคมและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ จะอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจเปนแกนหลัก จึงทําให
อาชีพนักธุรกิจเปนอาชีพที่มบี ทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2546) เพราะอาชีพนักธุรกิจ
เปนอาชีพหนึ่งของมนุษย ที่มีจุดเริ่มตนมาจากความเพียรพยายาม ทีจ่ ะจัดสรรทรัพยากรที่มี ใหเพียงพอแกความ
ตองการของสังคมมนุษย เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในธรรมชาติ เริ่มไมพอเพียงตอการดํารงชีวิต และดวย
ขอจํากัดของมนุษยที่จะผลิตวัตถุทุกอยาง เพือ่ ตอบสนองความตองการของตนเอง มนุษยจึงพยายามที่จะสรรหาวิธี
ผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการ ดวยเหตุผลที่วามนุษยมีความตองการที่จะบริโภคมากขึ้น การดําเนิน

1370

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

กิจกรรมทางธุรกิจเปนกลไกสําคัญ ที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค และเปนการชวยใหสังคมมนุษยมีวัตถุ
(สินคาและบริการ) เพียงพอแกการบริโภค โดยมุงหวังเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งกําไรจากการประกอบธุรกิจนั้น ๆ (คําพอง
งามภักดิ์. 2543) ถานักธุรกิจดําเนินธุรกิจตามหลักของธุรกิจดังกลาวแลว ยอมกอใหเกิดอาชญากรรมทางธุรกิจตาง ๆ
เชน การปนหุน การฉอโกงประชาชนของธนาคารพาณิชย ที่ปลอยเงินใหแกพวกของตัวเองกู โดยไมตองมีหลักประกัน
จนเกิดหนี้สูญรายใหญ ๆ การโฆษณาหลอกลวงประชาชนหรือการจงใจใหขอมูลที่ผิด ๆ แกผูบริโภค การผลิตและ
จําหนายสินคาที่ไมปลอดภัยหรือสินคาที่เสพติดมอมเมาประชาชน เชน ยาบา หรือ เครื่องดื่มบํารุงกําลังบางชนิด
ผูบริหารประเทศจึงควรใหความสนใจ และควรใหการศึกษาแกประชาชน และผูมีสวนรับผิดชอบทั้งในดานการบริหาร
ดานการประกอบการ ดานการลงทุน เพื่อจะไดมีความรูเทาทันเลหเหลี่ยมของบุคคลเหลานั้น และนักธุรกิจเองจะได
มีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น มิเชนนั้นจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสวนรวม
(พรนพ พักกะพันธ. 2544) ดังนั้นองคกรหรือบริษัทที่ดี จําเปนตองตรวจดูผลการดําเนินงานของตนเอง ในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของสังคมวามีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจมากนอยเพียงใด การดําเนินธุรกิจใดๆก็ตาม ถาปราศจาก
การเอาใจใสดูแลจรรยาบรรณทางธุรกิจแลว ยอมกอใหเกิดความวุนวายในสังคม ตลอดทั้งยังมีผลตอภาพลักษณของ
องคกรที่อาจจะไมไดรับการยอมรับในธุรกิจเหลานั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอชีวิตมนุษย และควรไดรับการปลูกฝงใหมอี ยูในสามัญสํานึกของผูที่จะประกอบอาชีพทางธุรกิจ
สถาบันการศึกษาเปนแหลงกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจที่สําคัญแหลงหนึ่ง โดยมีบทบาทแทนบิดามารดา
ในการสอนเด็กใหรูวาอะไรคือความถูกตอง สถาบันการศึกษาจึงมีหนาที่สรางพลเมืองที่ดีใหแกประเทศชาติ ดังนั้น
ครูหรืออาจารย จึงตองสอนเรื่องจริยธรรมอยูเ สมอ(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.2544) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางธุรกิจที่มีคุณภาพ ออกสูโลกธุรกิจจํานวนมากทุกๆ ป ก็ใหความสําคัญกับ
จริยธรรมทางธุรกิจเชนกัน โดยมีการศึกษาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร ตามความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการ โดยทําการศึกษาคุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาในดานความรูความสามารถทางวิชาชีพ ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานความรูความสามารถที่สงผล
ตอการทํางาน พบวาผูบริหารสถานประกอบการมีความคาดหวังตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ในดาน
คุณธรรมและจริยธรรมสูงที่สุด (สนทยา เขมวิรัตน. 2548)
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรูแ ละทัศนะของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและสงเสริมนักศึกษาเหลานั้น ใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพในโลกธุรกิจ ชวยลดปญหาการเกิดอาชญากรรม
ทางธุรกิจ ชวยสรางเสริมสังคมใหนาอยูและลดปญหาการวางงานของบัณฑิตตอไป

อุปกรณและวิธีการ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการเงิน จํานวน 183 คน สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน 342 คน สาขาวิชาการตลาด จํานวน 333 คน สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 366 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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ธุรกิจ จํานวน 170 คน และสาขาวิชาสารสนเทศ จํานวน 340 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,734 คน ประมาณขนาด
ตัวอยางดวย สูตร Yamane/ (ธานินทร ศิลปจารุ.2547) ณ ระดับความเชือ่ มั่น 95 % ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ได 5 % สุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) มีสาขาวิชาของนักศึกษาเปน
ชั้น ( Strata )
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับ เพศ ระดับชั้นป สาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอาชีพของผูปกครอง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของภายนอกองคการ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยจัดแบงระดับทัศนะของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอ
ผูเกี่ยวของภายนอกองคการ เปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ซึ่งจําแนกทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอกองคการ ออกเปน 4 ดาน คือ ดาน
ลูกคา ดานคูแขงขัน ดานหนวยราชการ และดานสังคม จํานวน 60 ขอ
ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอกองคการ เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดถูกผิด จํานวน 28 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 2,000 ชุด แจกใหกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 1,735 ชุด คิดเปนรอยละ 86.75
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับชั้นป สาขาวิชา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และ
อาชีพของผูปกครอง โดยใชคาจํานวนและรอยละ
2. วิเคราะหระดับความรูและระดับทัศนะของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ รายขอ โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานลูกคา ดานคูแขงขัน ดานหนวยราชการ และดานสังคม โดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความรูและระดับทัศนะของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของ
ภายนอกองคการ จําแนกตามคุณลักษณะของนักศึกษา ไดแก ตัวแปรเพศ โดยใชคาสถิติคาที (t - test for
independent sample) สวนระดับชั้นป สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอาชีพของผูปกครอง ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางระหวางกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจะทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD.)
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ผลการทดลองและวิจารณ
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของภายนอกองคการของนักศึกษา พบวา
นักศึกษาที่มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูงที่สุด ไดแก นักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.50 และนักศึกษาที่ผปู กครองมีอาชีพเกษตรกรรม
2. ผลการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยระดับทัศนะของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของ
ภายนอกองคการ โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย โดยดานที่มีระดับเห็นดวยมากที่สุด คือ ดานสังคม รองลงมา คือ
ดานลูกคา ดานคูแขงขัน และ ดานหนวยราชการ
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเ กี่ยวของภายนอกองคการ
จําแนกตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นป สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอาชีพของผูปกครอง พบวา
3.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาหญิงมีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจสูงกวานักศึกษาชาย
3.2 นักศึกษาทีม่ ีระดับชั้นปตางกัน มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจสูงกวา นักศึกษาทุกชั้นป
3.3 นักศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกตางกัน มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของ
ภายนอกองคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูงกวา
นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
3.4 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน
มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอ
ผูเกี่ยวของภายนอกองคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.50 มีระดับความรูเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ สูงกวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.50
3.5 นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของ
ภายนอกองคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางธุรกิจ ต่ํากวา นักศึกษาทีผ่ ูปกครองมีอาชีพรับราชการ เอกชน ธุรกิจสวนตัว รับจาง และเกษตรกรรม
4. ผลการเปรียบเทียบระดับทัศนะของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของ ภายนอกองคการ
จําแนกตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นป สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอาชีพของผูปกครอง พบวา
4.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาหญิงมีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจสูงกวานักศึกษา
4.2 นักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกัน มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาระดับชัน้ ปที่ 4 มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูงกวานักศึกษาทุก
ระดับชั้นป
4.3 นักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกัน มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอผูเกี่ยวของภายนอก
องคการ แตกตางกันโดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูงกวานักศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ
4.4 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน
มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจตอ
ผูเกี่ยวของภายนอกองคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 มีระดับทัศนะเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ ต่ํากวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 – 3.50 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.50
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4.5 นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของ
ภายนอกองคการ แตกตางกัน โดยนักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทาง
ธุรกิจ สูงกวานักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

สรุปผลและเสนอแนะ
1. ระดับความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเกี่ยวของภายนอกองคการ อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษา จําแนกตามตัวแปรตางๆ พบวา นักศึกษาหญิงมีระดับ
ความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจสูงกวานักศึกษาชาย นักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทาง
ธุรกิจสูงกวา นักศึกษาทุกชั้นป นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูงกวา
นักศึกษา ทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.50 มีระดับความรูเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูง
กวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.50 และนักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับความรู
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ต่ํากวา นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพรับราชการ เอกชน ธุรกิจสวนตัว รับจาง และ
เกษตรกรรม
2. ระดับทัศนะของนักศึกษา เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูเ กี่ยวของภายนอกองคการ โดยรวม อยูใน
ระดับเห็นดวย และเมื่อเปรียบเทียบระดับทัศนะของนักศึกษา จําแนกตามตัวแปรตางๆ พบวา นักศึกษาหญิงมี
ระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจสูงกวานักศึกษา นักศึกษาระดับชัน้ ปที่ 4 มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางธุรกิจ สูงกวานักศึกษาทุกระดับชั้นป นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูง
กวานักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 มีระดับทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
ต่ํากวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป และนักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม มีระดับทัศนะ
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ สูงกวานักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน
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