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ปัจจัยกดดันมาตรฐานความซ่ือสัตย์ขององค์กรให้อยู่ในจุดเส่ียง   

 ข้อมูลจากรายงาน EY Global Integrity Report ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยกดดันการปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมท่ี

เพิม่ขึน้ในประเทศท่ีจัดอยู่ในกลุ่มตลาดเกดิใหม่  

 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือว่าการรักษามาตรฐานความซ่ือสัตย์ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นเร่ืองท่ี

ท้าท้ายสําหรับองค์กร 

 สภาวะตลาดถดถอย (36%) และผลการดําเนินงานทางการเงินท่ีลดลง (31%) เป็นปัจจัยอนัดับต้น ๆ ท่ี

ส่งผลให้เกดิความเส่ียงต่อการปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมขององค์กรในกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่  

 

กรุงเทพฯ, 25 ตุลาคม 2565: ขอ้มูลจากรายงาน 2022 EY Global Integrity Report - Emerging Markets 

Perspective: “Is your organization upholding its integrity standards?” ช้ีใหเ้ห็นวา่มาตรฐานความซ่ือสัตยข์อง

องคก์รในกลุ่มประเทศท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มของตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย อยูใ่นจุดเส่ียง อนัเป็นผลมา

จากปัจจยักดดนัใหม ่ๆ ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 

รายงานดงักล่าวไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของพนกังาน ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบริษทักวา่ 2,750 คน

จาก 33 ประเทศในตลาดเกิดใหม ่รวมถึงประเทศไทย พบวา่สภาพแวดลอ้มทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นภยัคุกคามต่อจริยธรรมทางธุรกิจอยา่งมี

นยัสาํคญั  

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 62% กล่าววา่ การจะรักษามาตรฐานความซ่ือสัตยใ์นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วหรือในช่วงท่ีตลาดเผชิญกบัสภาวะยากลาํบากเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายสาํหรับองคก์ร และเกือบคร่ึงของ

ผูต้อบแบบสอบถาม (46%) ใหค้วามเห็นวา่ผลกระทบจากการแพร่ของโรคระบาดทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจอยา่ง

ตรงไปตรงมาเป็นไปไดย้าก โดยปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมของบุคลากรใน
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องคก์รมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สภาวะตลาดถดถอย (36%) ผลการดาํเนินงานทางการเงินท่ีลดลง (31%) และการลดลง

ของค่าตอบแทนพนกังาน (29%)  

 

วิไลพร อทิธิวิรุฬห์ หุ้นส่วนสายงานบริการตรวจสอบและใหค้าํปรึกษาดา้นการต่อตา้นทุจริตในองคก์ร อีวาย 

ประเทศไทย เปิดเผยวา่  

“องคก์รต่าง ๆ กาํลงัเผชิญกบัความทา้ทายมากมายท่ีเพิ่มความเส่ียงต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ไม่วา่จะ

เป็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruption) และแรง

กดดนัดา้นเงินเฟ้อ ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ซ่ึงต่างอยู่

ระหวา่งการหาทางฟ้ืนตวัจากผลกระทบจากการแพร่ของโรคระบาดทัว่โลกเช่นกนั” 

 

ผลสาํรวจยงัช้ีใหเ้ห็นจาํนวนท่ีเพิ่มขึ้นของพนกังานท่ีเตม็ใจจะประนีประนอมในเร่ืองมาตรฐานทางจริยธรรม

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดย 52% ของคณะกรรมการบริษทั และ 47% ของผูจ้ดัการอาวุโส ยอมรับวา่ใน

องคก์รของตนมีพนกังานในระดบัผูบ้ริหารท่ียอมสละความซ่ือสัตยเ์พื่อแลกกบัผลประโยชน์ทางการเงินเพียง

ระยะสั้น ๆ 

 

“ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งตระหนกัคือพนกังานเป็นผูก้ระทาํการทุจริต ไม่ใช่ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ  อยา่งไรก็

ตาม พนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะประพฤติตนดว้ยความซ่ือสัตยม์ากขึ้นหากเขา้ใจเหตุผลและวิถีในการดาํเนินธุรกิจ 

แทนท่ีจะใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบเพียงอยา่งเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเผชิญกบัความทา้ทายทางเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั ผูน้าํองคก์รจาํเป็นตอ้งกาํหนดจุดยนืท่ีชดัเจนในการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมและเป็นตวัอยา่งท่ีดี

ใหก้บัพนกังาน มิเช่นนั้นแลว้ เราอาจจะเห็นจาํนวนของรายงานการทุจริตและการแทรกแซงจากหน่วยงาน

กาํกบัท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง” วิไลพรอธิบาย 

 

ท่ามกลางปัจจยักดดนัต่อการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมในปัจจุบนั ผลสาํรวจยงัช้ีใหเ้ห็นถึงการพฒันาใน

ทางบวก โดย 97% ของผูต้อบแบบสอบถาม (ประเทศไทย 99%) ยอมรับวา่ ความซ่ือสัตยข์ององคก์รเป็นส่ิง

สาํคญัต่อความยัง่ยนืของธุรกิจ และ 47% (ประเทศไทย 66%) เช่ือวา่ องคก์รของตนมีการปรับปรุงมาตรฐาน

ความซ่ือสัตยต์ลอด 2 ปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ี ผลสาํรวจในประเทศไทยยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ 87% ของผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถรายงานการกระทาํผิดในองคก์รโดยปราศจากความกงัวลหรือผลกระทบดา้นลบท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น และ 61% ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัการไม่รายงานการกระทาํผิด 
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“ธุรกิจจาํนวนมากเร่ิมใหค้วามสาํคญัและสร้างรากฐานความซ่ือสัตยใ์นองคก์รผา่นการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ

เก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบั และส่ือสารกบัพนกังานใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองดงักล่าว นอกจากน้ี การสร้าง

วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและให้รางวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบติัตามนโยบายสามารถช่วยลดความ

เส่ียงในการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มขวญักาํลงัใจของพนกังาน และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียต่อความสามารถขององคก์รในการสร้างมูลค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” วิไลพรกล่าวปิดทา้ย 

 

สาํหรับผูท่ี้สนใจ สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้: ey.com/emergingmarketsreport2022 

 

-จบ- 
 

About EY 
 
EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, people and society and build 
trust in the capital markets. 

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help 
clients grow, transform and operate. 

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find 
new answers for the complex issues facing our world today. 

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. For more information about our organization, please visit ey.com. 
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