ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) ในการทางาน .... สาคัญไฉน

• บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
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ก่อนอื่นต้ องถามตัวคุณเองก่อนว่า คุณมีความซื่อสัตย์ ( Integrity) ในการทางานมากน้ อยแค่ไหน และแน่นอน
ว่าคงจะไม่มีใครตอบว่าตนเองไม่มคี วามซือ่ สัตย์ ความซื่อสัตย์จึงเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญและเป็ นที่ต้องการในทุก
องค์การ ซึ่งความซื่อสัตย์นอกจากจะหมายถึงการ รักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริ ษัท
แล้ ว ความซื่อสัตย์ยงั หมายรวมไปถึงการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและไม่บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง และการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหรื อกฎของบริ ษัท และยังพบว่าอีกว่ามีหลายองค์ การได้ กาหนดความซื่อสัตย์ เป็ นวัฒ นธรรมองค์ การ
(Corporate Culture) หรื อคุณค่าร่ วม ( Core Value) ที่เกี่ยวข้ องกับความคิดความเชื่อที่อยากให้ พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิ
แล้ วทำไมคุณ จะต้ องมีควำมซื่อสั ตย์ ในกำรทำงำน ..... ความซื่อสัตย์ในการทางานจะส่งผลโดยตรงต่อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ( Personal Attribute) ของตัวคุณเองที่คนอื่นมองหรื อรับรู้ ในตัวคุณว่าเป็ นคนที่มีความ
ซื่อสัตย์หรื อไม่ นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและองค์การของคุณเอง ทังนี
้ ้คุณลักษณะของ
ความซื่อสัตย์จะมีความสาคัญและส่งผลต่อตัวคุณและต่อหน่วยงานหรื อองค์การของคุณ ขอสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การได้ รับ ความไว้ วางใจ จากหัวหน้ างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ ย่อมทาให้ หัวหน้ างาน
พร้ อมและกล้ าพอที่จะมอบหมายงานที่สาคัญ หรื อเป็ นความลับของบริ ษั ทให้ กับคุณ เพราะหัวหน้ า
ไว้ วางใจตัวคุณเพราะรู้วา่ งานที่มอบหมายให้ ไปนันคุ
้ ณต้ องทาเสร็ จและข้ อมูลที่คณ
ุ ทานันมี
้ ความถูกต้ อง
อย่างแน่นอน
2. ความน่ าเชื่อถือ ได้ ของตัวคุณ คุณจะได้ รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้ าง
ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้ อง หรื อแม้ กระทัง่ ลูกค้ าของคุณเอง เช่น ยอมรับว่าคุณ มี
ความรับผิดชอบและความตังใจท
้ างาน เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรื อมาสาย รวมทังข้
้ อมูลที่คณ
ุ
ให้ นนมี
ั ้ ความถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั เสมอ
3. สร้ างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทาให้ คณ
ุ มีโอกาสทางานใหญ่หรื อสาคัญ ซึ่ง
อาจเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรื อองค์การ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝี มือการทางานของคุณ
และโอกาสนี เ้ องย่อ มจะส่งผลต่อเนื่ องไปยังผลผลการปฏิ บั ติงาน ( Performance) และมูลค่าเพิ่ ม (

Added Value) ของตัวคุณเอง
4. รักษาผลประโยชน์ ของหน่ วยงาน/บริษัท หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้ วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณไม่ได้ เอา
เปรี ยบหน่วยงานและบริ ษัท เนื่องจากคุณทางานอย่างเต็มที่ ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบและรักษาทรัพย์สิน
ของบริ ษัท และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของบริ ษัทไปเปิ ดเผยให้ คแู่ ข่งรับรู้ ซึ่งหมายถึงคุณกาลังรักษา
ผลประโยชน์ให้ กบั หน่วยงานและบริ ษัทของคุณเอง
มาถึงคาถามที่ว่า หากจะวัดหรื อประเมินความซื่อสัตย์ ได้ อย่างไร เช่น หากถามว่านาย ก มี ความซื่อสัต ย์
มากกว่านาย ข นัน้ เราจะพิจารณาหรื อประเมินได้ จากอะไรได้ บ้าง และเพื่อทาให้ องค์การสามารถประเมินหรื อวัด
ความซื่ อ สัต ย์ ได้ จึ ง ท าให้ องค์ ก ารได้ ก าหนดความซื่ อ สัต ย์ เป็ นพฤติ ก รรมหรื อ ความสามารถอย่ า งหนึ่ ง (
Competency) ซึ่งสามารถก าหนดได้ เป็ นความสามารถหลัก ( Core Competency) ที่เป็ นความสามารถหรื อ
พฤติกรรมที่ใช้ วดั หรื อประเมินพนักงานสาหรับทุกคนและทุกตาแหน่งงาน นอกจากนีย้ ังสามารถกาหนดเป็ น
ความสามารถในงาน ( Job Competency) ได้ อีกด้ วย ซึ่งพฤติกรรมของความซื่อสัตย์นนั ้ สามารถกาหนดเป็ น
พฤติกรรมออกมาแยกเป็ นระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ ประเมินผลและพัฒนาพนักงานได้ โดยขอยกตัวอย่า งของการแบ่ง
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้
ระดับ
1

ลักษณะพฤติกรรม
• ให้ ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง เป็ นเหตุให้ เกิดปั ญหาหรือความเข้ าใจผิดได้

(ต่ากว่ามาตรฐานที่ • หลีกเลีย่ งการตักเตือนหรื อแจ้ งผู้ที่ทาผิดระเบียบหรื อกฎของบริษัท
กาหนดอย่างมาก)
• ปฏิเสธและไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น โดยมักจะอ้ างถึงผู้อื่นอยูเ่ สมอ

2

• ละเมิดระเบียบหรื อกฎของบริษัทอยูเ่ สมอ
• ดูแลและรักษาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ของบริ ษัทบ้ างเป็ นบางครัง้

(ต่ากว่ามาตรฐาน ที่ • ตักเตือนหรื อแจ้ งผู้ที่ทาผิดระเบียบหรื อกฎของบริ ษัทเท่าที่จาเป็ น
กาหนด)
• ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของบริ ษัทเป็ นบางครัง้
3
• รับฟั งและไม่นาข้ อมูลของผู้อื่นมาเปิ ดเผย
(ตามมาตรฐาน ที่ • ดูแลและรักษาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ของบริ ษัทอยูเ่ สมอ
กาหนด)
• ไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษัทมาใช้ ประโยชน์สว่ นตัว
• ประพฤติตนตามระเบียบหรื อกฎของบริ ษัทอยูเ่ สมอ

4
(สูง/เกินกว่า

• ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้ างความขัดแย้ งหรื อปั ญหาให้ เกิดขึ ้นได้
• ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุม่ คน เวลา และสถานการณ์

มาตรฐานที่กาหนด) • ตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อทาผิดระเบียบหรื อกฎของบริ ษัท

5
(สูง/เกินกว่า

• ยอมรับและหาทางแก้ ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากการทางานของตนเอง
• แจ้ งผู้ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อพบเห็นพนักงานในองค์กรทาผิดระเบียบหรื อกฎของบริ ษัท
• ปลุกจิตสานึกให้ สมาชิกทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรม
ในการทางานและในวิชาชีพของตน

มาตรฐานที่กาหนด
อย่างมาก)
• นาทรัพย์สนิ ของตนเองมาใช้ เพื่อให้ การทางานประสพผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนด

ดังนัน้ ความซื่อสัตย์จึงเป็ นพฤติกรรมหรื อความสามารถด้ านหนึ่งที่คุณเองไม่ควรละเลยหรื อเพิกเฉย
คุณควรเริ่ มสารวจตัวเองว่าคุณมีความซื่อสัตย์ในการทางานหรื อไม่ และอยู่ในพฤติกรรมระดับไหน ทังนี
้ ้ขอให้ คณ
ุ
เปิ ดใจพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ มีความซื่อสัตย์ในการทางาน ซึ่งคุณเองอาจลืมหรื อคิดไม่ถึง ว่าพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ของตัวคุณเองนันจะส่
้
งผลต่อภาพลักษณ์ ที่ปรากฏต่อสายตาของผู้อื่นและบุคคลรอบข้ าง และจะ
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงานและองค์การจะได้ รับ

